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 باشد ینم نیلزوماً نظر افؽان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعم ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
    ۱۳/۰۱/۸۰۳۲                                                                  هللاحسیب 

ایآر یبا جناب محترم دمحم ول یوطن دنیفلسف یاندک  

دوملسمت   

 

 ،است میتمد ایآر یسالم و احترام خدمت جناب محترم دمحم ول
مون نیز به آن تاکیداتی داشتم، در این لسمت هم لزوم تکرار آن می رود، که مض لسمیکه در لسمت اول این

جهت یک استنتاج علمی، این بوده و این است که، آیا سوال اصلی و محوری این بنده، و آن هم فمط و فمط  
خمینیستی" منظره،  تصویر و  -آوردن و یا پیشکش نمودن یک بحث و یا یک گفتمان به اصطالح "فوکویستی

 یا تصور ما را از "والعیت" و"حمیمت"، تا چه حدی کامل تر خواهد توانست؟
کاری اندکی زمانگیر تر میباشد، از تأخیر در لسمت بخش از آنجائی  که به اصطالح کاردستی نسبت به کاپی 

دوم نبشه ام معذرت می خواهم. گرچه اشتیالم  را برآن بود که اینبار در لسمت دوم نبشته ام فارغ از ممدمهٔ 
ً  ، ذریعهٔ همان به اصطالح فلسفیدن وطنی خویشلطوری  به سراغ پاسخ به سوال محوری بحثم  در لبال مستیما

 :، که بپردازمبحث   ماسٔوال محوری  ربوطه بهسإاالت م
م. در پاریس فرانسه مصروؾ و ۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲خمینی  چهار ماه لبل از انمالب ایران بین سال های   -

 مشؽول چه بود؟
 م. مصروؾ و مشؽول چه کار های بود؟۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲میشل فوکو بین سال های   -
م. در پاریس ۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲لبل از انمالب ایران بین سال های علت و هدؾ الامت خمینی چهار ماه  -

  فرانسه چه بود؟
عاللهٔ خمینی به فرانسه و عاللهٔ فرانسه به خمینی از کدام زمان به وجود آمده بود و این پیوند روی کدام  -

 عالیمی می چرخید؟
سطحی ایران شناسی وی از نگاه تخصصی میشل فوکو از چه زمانی به کشور ایران عالله پیدا نموده بود،   -

  تا چه حدی بود؟
از لضا  به اصطالح بودم که و اندک تحمیمات در آن رابطه مصروؾ و مشؽول نوشتن لسمت دوم نبشته ام

فلکی نوشتهٔ دوم جناب محترم دمحم ولی خان آریا را تحت عنوان "پیرامون تفلسؾ جناب محترم حسیب هللا" 
آن جناب محترم ولی آریا بدون توجه به منابع و موآخذ، بحث را از محور اصلی آن به دریافت نمودم،  که در 

سمت های دیگری کشانیده، بر عالوهٔ  آنکه از اصطالح فلسفیدن و همچنان از اصطالح فلسفیدن وطنی نا 
حمیر نگریسته مردم عزیز ما را به دیدٔه ت "ُکردکی"خوشنودی جناب ایشان را ابراز فرموده اند، سخنان محترم 

اند، یک سلسله اتهامات بی مورد را نیز در حك این بنده روا داشته اند، که متأسفانه اینبار نیز نمی توان بدون 
تماس کوتاه و مختصر به اظهارات اخیر جناب محترم دمحم ولی خان آریا و بلخصوص بدون مکثی کوتاهی در 

رد پاسخ سٔوال محوری شد. به هر صورت، در این لسمت نبشته لبال اتهامات آن بزرگوار به این بنده، راساً وا
ام با مکث گذرائی به نوشتهٔ دوم جناب محترم دمحم ولی خان آریا که تحت عنوان "پیرامون تفلسؾ جناب محترم 

 م.می برآی و سإاالت مربوطه به آن حسیب هللا" میباشد به دنبال پاسخ سوال  محوری
آریا اینست که در لدم اول  لطفاً بحث را از چوکات اصلی  خان جناب دمحم ولیخواهش جدی و  دوستانه ام از 

 و محور بحث به گوشه و کنار دیگری سوق ندهند!
نعیم بارز و همچنان جناب دمحم ولی آریا شخصی فوکو نامی را بدون دادن مآخذ  محترم زیرا زمانی که جناب 

 وارد بحث های "زمان وؾفیلس"به حیث به اصطالح سإال برانگیز و منبع و صرؾ بر اساس ترجمه های 
فرموده و   توجه اندکی در لسمت اظهارات و سإاالت دیگران نیزدر این رابطه  می فرمایند، لطفاً  افؽانی ما 

 !ُعده دار گردنددر چوکات یک بحث اکادمیک مسولیت پذیری بحث محورانهٔ را 
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حوصلۀ خواندن تبصره گک کوتاه ام را و در لبال آن لسمت برای آن عده از هموطنان عزیز ما که ولت و یا 
نخست خواستم با یک تبصرۀ کوتاه توجۀ جناب اول این مضمونم را نداشتند باید مختصراً به عرض برسانم که 

 خمینی اندکی معطوؾ دارم، و آن هم به طوری-فوکوارتباط  درولی آریا و همچنان توجۀ جناب نعیم بارز را 
که زمانی آن هموطنان عزیز ما در بحث های شان به اصطالح فوکو، فوکو گفته وی را  هادییک سوال پیشن

 ً اندکی ژرؾ تر به مطالعۀ کارروائی  نخست آهسته آهسته در بحث های بین االفؽانی ما داخل نموده اند، لطفا
فرمایند. پس از همان به مسله معطوؾ  پرداخته، بعدش توجۀ  بمیه هموطنان عزیز ما راهای آلای میشل فوکو 

دعوت به پاسخگوئی مرا  ۀ چند صفحه ئی شان اب محترم ولی دمحم آریا با نبشتبصره گک کوتاه ام بود که جن
های فرمودند. جهت حل سإ تفاهم پرداختم به نبشتۀ اندک طویلترکی که عنوان مضمونم را نظر به ذوق وطنئی 

فعالً مصروؾ به نوشتن لسمت دوم مضمونم استم  آریا گذاشتم.که دارم اندکی فلسفیدن وطنی با جناب دمحم ولی 
 که خدا کند زود تمام شود.

 
 

گرچه جناب ولی آریا به من اتهام بسته اند که گویا در لسمت اول نبشته ام خواسته ام اخالق میشل فوکو را 
 ک چنین اتهاماتی بی مورد میباشند:زشت نشان بدهم، اما در یک بحث اکامی

ول نبشته ام فمط و فمط گفته های عدهٔ کثیر دانشمندان را راجع به میشل فوکو، با دادن منابع و مآخذ در لسمت ا
موثك و دلیك از آثار آن عدهٔ کثیر از دانشمندان ارایه نموده ام، حتی بر سطحی بودن و جدی بودن آن همه آثار 

ً تاکیدهم اشاراتی داشته ام.  ت من راآن اظهارات، اظها ی هم داشته هم کهچنانچه در جائی از نبشته ام دلیما
چیز های نوشته اند، خود آنها  در ارتباط میشل فوکو که دانشمندانی  اظهاراتجوابگوی  پس حسیب هللا نیست!
 می باشند نه من.

در لسمت اول این مضمونم جم کثیری از دانشمندانی را که در لبال میشل فوکو چیز های نوشته اند به دو دسته 
دلیك  را  از آن هااز برخی سطحی و  رابعضی از آنها انتمادات  ، یا به دو گروپ تمسیم بندی نموده امو 

عالوهٔ  آنکه همهٔ آن اظهارات دانشمندان مختلؾ را به برجناب محترم ولی آریا . گوش زد نموده ام  وجدی
ن اخالق میشل فوکو. در حالیکه اوالً حیث گفته های من تلمی می دارند، مرا متهم می فرمایند به زشت جلوه داد

دانشمندانی  که در ارتباط  همهمن از خود در ارتباط اخالق میشل فوکو حتی یک سطری هم  ننوشته ام، ثانیاً 
در بارهٔ خوبی و یا خرابی اخالق میشل فوکو نه نوشته اند که ما همه را به میشل فوکو چیز های نوشته اند، 

، آن کسانی که راجع به اخالق فوکو نوشته اند و من از آنها فمط تذکری کو بخوانیماصطالح منتمدین اخالق فو
 ، بُرده ام از یکی دو نفر بیشتر نیستند، در حالیکه اکثریت مطلكکوتاهی ، آنهم به شیوۀ نمل و لول دلیك

دانشمندانی  که در لبال میشل فوکو چیز های نوشته اند و من از آنها اظهاراتی را در لسمت اول مضمونم با 
 دادن منابع و موأخذ دلیك درج نموده ام، اصالً باالی اخالق فوکو یک حرفی هم نزده اند. 

فوکو چنین می نویسد، لر در بارهٔ میشل یهاولریش وِ  –یک مورخ محترم به اسم َهنس بطور مثال زمانی که 
 که:

"فوکو یک فیلسوؾ ضعیؾ و ناتوانیست که به ناحك برایش در ساحه علوم اجتماعی خواهان نام کمائی کردن 
  .1تاریخی آنها ناکافی است، بلکه معیار های علمی وی نا کافی اند."-است. آثار او نه تنها در ابعاد تجربی

لر اصالً به خوبی و خرابی اخالق میشل فوکو یهوِ  اولریش – در اینجا به وضاعت می بینیم که مورخ َهنس
 دارد. و یا شکایتی کدام حرفی نزده است، بلکه وی از عدم کفایت  معیار های علمی میشل فوکو حکایتی

و  و یا جناب محترم ولی آریا زمانی که من حسیب هللا، این اظهار یک مورخ را بگوش جناب محترم نعیم بارز
 "فیلسوؾ زمان"می رسانم، زیرا آندو شخصی را به نام میشل فوکو به اصطالح به حیث  بمیه هموطنان عزیزم

 .نخیرکدام جرمی را مرتکب شده ام؟ من با این کارم به بحث های بین االفؽانی ما دخیل فرموده اند، آیا 
 !؟ نخیرایمق میشل فوکو انتمادی نموده باالی اخال اولریش ِوهیلر و یا هم من مسکین –آیا در اینجا َهنس  

زمانی که با بعضی از هموطنان عزیزم، که با نام میشل فوکو و کارنامه های میشل فوکو، البته بعضی از 
ایشان  کمتر آشنائی دارند موضوع را در میان میگذارم و مینگارم که در بارۀ عملکرد های  میشل فوکوی که 

محترم ولی آریا به بحث پرداخته اند، یک مورخی همچو چیزی را هم نوشته جناب محترم نعیم بارز و جناب 
 است، آیا کدام جرمی را مرتکب شده ام؟ نخیر! 

 
 دیدییر ایریبون به حیث یک محمك در باره فوکو می نویسد:و یا زمانی که 

"میشل فوکو تفکر انتمادی را، شناخت ذهنی فردی را از طریك فریبکارانه نویسی  هایش تحت سوال برده  
 2است."

                                                           
1
 . Hans-Ulrich Wehler: Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München 1998, S. 45–95.  
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دیدییر ایریبون را با جناب شما و بمیه هموطنان عزیزم در میان می گذارم، کدام  آیا هنگامی که من  این اظهار
 جرمی را مرتکب شده ام؟ نخیر!  

 بون باالی اخالق میشل فوکو انتمادی نموده است؟ من نمی دانم از خودش بپرسید.آیا در اینجا دیدییر ایری
 
 

م. درباره میشل ۳۷۷۷اوس مارتی، بحیث یک دانشمند علوم سیاسی  در کتابی که وی در سال  زمانی که  و یا
فریدریش نیچه، به یک نوع سبک نیهیلیسم  : " فوکو، به اتکا بهفوکو منتشر کرده است، می نویسد که

 3."آنارشیستی رجعت نموده است
و یا زمانی که اورس مارتی در جای دیگر همان کتابش در بارۀ فوکو می نویسد: " میشل فوکو هومانیسم لرن 

شد، مگر اشارتی نموده باکدام  نیز به اخالق فوکوشاید وی با این اظهارش ،  4بیسم را رد و یا نفیی کرده است"
  آیا من حك ندارم این موضوع را با هموطنانم در میان گذارم.

شما آنرا تا کنون نا دیده  متاسفانه در لسمت اول این مضمون خدمت شما عرض نمودم وچیزی دیگری را که 
یورگن هابرماس، یورگن هابرماس می گوید  فوکو در سنت نمد  -در بحث میشل فوکو آن است که گرفته اید،

رادیکال است که دالیلش از دیدگاه نیچه هدایت می شود و در فرانسه نمش هدایت کننده را به خود گرفته است. 
تئوری لدرت میشل فوکو را هابراس در تنالضات خوانده و در دیدگاه وی تنالضات ؼیر لابل حل و یا الینحل 

 5.را به بررسی می گیرد
 که وی می نویسد: عرض نمودم ظهارات و,هیلر را اهمچنان در لسمت اول این مضمون خدمت شما 

"کار ها و آثار به اصطالح علمی میشل فوکو، در بسیاری از لسمت ها، با سردرگمی مفهومی و تنالضات 
داخلی روبروست. در عین حال میشل فوکو در آثارش به یک نوع فرانسه مرکز بینی دچار است و وضاحت 

ر این نیز میتوان مشاهد کرد، که فوکو حتی به آثار نظریه پردازان بزرگ این عمل فرانسه مرکز بینی وی را د
 6علوم اجتماعی نیز توجهی نکرده است."

 نیز در کنار منابع و ماَخذ دلیك باالئی خدمت جناب شما یک منبع و مؤخذ دیگری را هم ارایه نمودم که در آن
خوانده شده دارای اشتباهات زیاد  ،مشکوک، مکدربخش های از کار های میشل فوکو نا مشخص، ؼیر واضح، 

از  ئی متهم است که بر اساس آن اتهام  وی ذریعۀ همان لفاظی های زبانی اش لفاظی های زبان به فوکو و 
 .7است."نتایج تحمیك دیگران سو استفاده نموده 

خرابی اخالق میشل فوکو  لسمی که می بینیم در منابع و مؤخذ باال ، در هیچ یک شان، راجع به خوبی و یا 
دانشمندان و محممینی که در مؤخذ باالئی از آنها تذکر به عمل آمده است، ، را من از خود نه نوشته امحرفی 

چرا چنین شوهٔ تحمیك را در جائی از نبشتۀ جناب شما  هیچ کدام شان افؽان نیستند،  اما من متحیر بر آنم که
و در اخیر نبشتۀ  شما، تولیدات " احساسات ؼلیظ افؽانی ما" پنداشته اید اخیر تان  مرتبط به ، به گفتهٔ جناب

 اخیر تان عنوانی من، در لبال لسمت اول فلسفیدنم با جناب شما، نوشته اید و همچنان هم امید نموده اید که:
که همه "مگر ولتی به متن داخل می شویم جز بد گوئی از اخالق و شخصیت  فالسفۀ مورد نظرتان نمی بینیم 

را بد کردار دانسته اید  و جز آن مطلب فلسفی دیگر در متن نیست که امید است هدؾ شما از فلسفۀ وطنی، 
  همان بدکرداری و بد رفتاری نباشد. "

عدهٔ  از آثار یک و حمیمت طلبانه لست منابع و مآخذ موثك و دلیك طلبانهلعیت وا زمانی که با یک طرز دید
، زمانی که جناب ولی آریا داخل متن لسمت اول در اختیار روشنگری ها گذاشته امکثیر از دانشمندان را 

 فلسفیدن وطنی ام شدند، آیا داده شده گی های باالئی را در همان متن نه خواندند؟
باالی همهٔ آن آثار عدهٔ کثیر از دانشمندان   در یک بحث به اصطالح اکادمیک اینکه جناب محترم دمحم ولی آریا

و صرؾ بر اساس یک مصاحبهٔ  میشل فوکو با همهۀ آنها را بد خواهان فوکو خوانده   خط بطالن کشیده 
  محترم بالر نامی در تعمیر کدام پوهنتونی استناد به حرؾ هایشان می فرمایند، برای من متحیر کننده است.

. 

                                                                                                                                                                                     
2
 . Didier Eribon: Michel Foucault. Eine Biographie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, S. 251. 

3
. Urs Marti: Michel Foucault. 2. Auflage, Bremen 1999, S. 149f. 

4
 . Urs Marti: Michel Foucault. 2. Auflage, Bremen 1999, ISBN 3-406-45543-3, S. 58 und 129f. 

5
. Jürgen Habermas Der philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt  

   a.M. 1985, S. 279ff. 
6
. Hans-Ulrich Wehler: Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München 1998, S. 45–95. 

7
. http://files.meetup.com/328570/Noam%20Chomsky%20on%20Post-Modernism.pdf 
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بشتهٔ لبلی ام ذکر نموده ام، حاال که میشل فوکو را از زوایای دیگری نیز اندکی لسمیکه در لسمت اخیر ن
خمینی نیز خدمت تان اندکی عرض می نمایم ، تا به  -شناختیم، در لسمت دوم این نبشته بخیر از ارتباط فوکو

ا یک گفتمان جواب سوال محوری ما اندکی تمرب اختیار ورزیم که آیا آوردن و یا پیشکش نمودن یک بحث و ی
خمینیستی" منظره،  تصویر و یا تصور ما را از "والعیت" و "حمیمت"، تا چه حدی  -به اصطالح "فوکویستی

جناب  محترم ولی آریا در جواب نبشتهٔ لبلی ام، در کنار بمیه حاشیه روی ها از کامل تر خواهد توانست". 
 اند که: فرمودهخیلی فاصله اختیار ورزیده و در رابطه  اصل موضوع 

ایران یک  برکشور شان فالد اعتبار و  "منصفانه  نیست هشتاد ملیون ایرانی را به جرم وجود رژیم خمینی
ملت تاریخی همانند ملت افؽانستان است  که سخن وران، دانشمندان، علمای دین، مبارزین ، اعتماد بدانیم 

 می توان بر همۀ آنها خط کشید."آزادی خواه، نویسندگان و مترجمین توانا را پرورده است که ن
در این باره خدمت جناب ولی آریا عرض منمایم، که بدون شک که این فرموده جناب ایشان کامالً بجا، منطمی 
و نیز درست است، اما آیا من در نبشتۀ لبلی ام خالؾ این حرؾ چیزی نوشته ام؟ بدون شک که پاسخ در اینجا 

 .منفی است
زیرا یکی از نکات اساسی بحثم، لسمیکه در لسمت لبلی هم بدان اشارت نموده ام، اینست که چگونه میشل  

فوکو و خمینی دست به دست هم داده، حك و حموق مردم بال کشیده ای کشور ایران را که تازه از زیر استبداد 
و فوکو در نماب  "رهبر مذهبی " ر ژیم رضا شاه سر بلند می کردند، تلؾ کردند. یعنی خمینی در نماب یک

، با حمایت کشور فرانسه، م. دست به دست هم داده۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲در بین سال های  "فیلسوؾ زمان"یک 
، وی را  خمینی را پس از چهار ماه الامت فعاالنه در فرانسه، از میدان هوائی پاریس به جانب تهران رسانیده

ن وران، دانشمندان، علمای دین، مبارزین ، آزادی خواهان، نویسندگان ی همان سخبه اصطالح حاکم مستبد باال
و به آنها احترام  و مترجمین توانای کشور ایران ساختند، که جناب ولی آریا و نیز این بنده از آنها یاد نموده ایم

 لایل هستیم. 
آریا مطلبم را به کدام  به هر صورت شاید کوتاهی در طرز و سبک بیان من بوده  باشد که جناب محترم ولی

طوری دیگری برداشت نموده اند، اما من نیتم را در ارتباط نوشتن این مضمون در لسمت لبلی نیز به جناب 
 ولی آریا ابراز داشته ام.

، هر گاه به سراغ پاسخ به سوال محوری بحث ما، در لبال سإاالت مربوطه به جناب ولی آریابه هر صورت 
ما را به پاسخ دلیك سإال محوری ما  نیز میتوانند این سإاالت ث بپردازم، پاسخ بهسٔوال محوری ما به بح

 سازند:  ترنزدیک 
که تازه از زیر استبداد ر  ایران آزادیخواهان، منورین که بر خالؾ روشنفکران،آیا این میشل فوکو نبود   -

 برای خمینی تبلیؽات می نمود؟م.  ۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲ بین سال های  ژیم رضا شاه سر بلند می کردند،
، به طرفتداری حتی در داخل پاریس م. ۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲بین سال های   آیا این میشل فوکو نبود که  -

بر خالؾ روشنفکران، منورین، آزادیخواهان ایران که تازه از زیر استبداد ر ژیم رضا شاه سر بلند  خمینی و
 راه اندازی می کرد؟ اظهاراتی و سخنرانی ها ئی  رامی کردند، 

م.  حتی در داخل پاریس، به طرفتداری ۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲آیا این میشل فوکو نبود که بین سال های    - 
خمینی و بر خالؾ روشنفکران، منورین، آزادیخواهان ایران که تازه از زیر استبداد ر ژیم رضا شاه سر بلند 

پاریس و از جانب هم با وابستگان خمینی در داخل ایران  می کردند، از یک طرؾ بین محل الامتگاه خمینی در
 ژورنالست سا از خمینی  پشتی بانی و حمایت مینمود؟

آیا طرفداران خمینی در داخل ایران، بلخصوص در سه ماه اول بعد از انمالب ایران، عکس های میشل   -
 وده بودند؟یلسوؾ زمان" در اکثر پوهنتون های ایران نسب نه نمف"فوکو را به حیث 

 
م.  حتی در داخل پاریس، از طرؾ اشخاص و حلمات ۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲آیا این میشل فوکو بین سال های    -

 هومانیست و بشر دوست به طرفتداری از خمینی متهم در متهم نبود؟
فرانسه ، نه تنها میدیای . به حیث ژورنالیست۳۷۹۷م. الی ۳۷۹۲آیا این میشل فوکو نبود که بین سال های   -

 را بلکه میدیای ایتالیا را نیز با طرفداری و تبلیؽاتش از خمینی و رژیم خمینی  می آراست؟
م.  در هنگام  الامت سیاسی و چهار ماهۀ خمینی در پاریس  به ۳۷۹۲آیا این میشل فوکو نبود که در  سال   -

ت کافی و دلیك در ارتباط مردم و بدون داشتن اطالعات و معلوما اصطالح به گفتمان های با خمینی پرداخت و
برای خمینی به  کشور ایران، بدون داشتن الالً کدام سند تخصصی از کدام پوهنتونی در رشتهٔ ایران شناسی

 اصطالح َکله ُجنبانید؟
 

ً به   سإاالت باالئی پس از دریافت پاسخ های دلیك و درست ما به سإال محوری خود تمرب پیدا جواب حتما
 می کنیم!
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بدون شک جناب محترم نعیم بارز و نیز جناب محترم ولی آریا، از آنجائی در بحث های افؽانی مردم ما میشل 
فوکوئی را به حیث فیلسوؾ زمان وارد نموده اند، نباید در لسمت پاسخ این سواالت خاموشی و یا کم توجه ی 

انی ما داخل نموده ام، بلکه این جناب نشان دهند. زیرا این من نبوده ام که میشل فوکو را در بحث های افؽ
 "فیلسوؾ زمان"محترم نعیم بارز و نیز جناب محترم ولی آریا بودند و هستند که فوکو نامی را، آنهم به حیث 

وارد بحث های افؽانی ما فرموده اند. لذا خالی از لطؾ آن دو هموطن بزرگوار ما نخواهد بود که اندکی در 
م. نیز به ما اندکی روشنی فیلسوفانهٔ ۳۷۹۷م. الی اواسط ۳۷۹۲بین سال های وکو ارتباط فعالیت های میشل ف

  را لطؾ فرمایند.
ازآنجایکه در نبشتهٔ اخیر شان جناب محترم دمحم ولی آریا از اصطالح فلتر افؽانی که من ذکر نموده بودم، 

ن موافمم، جناب محترم دمحم ولی آریا و اندکی ناخشنودی جناب ایشان را ابراز فرموده اند، من با گفتهٔ جناب ایشا
همچنان جناب محترم نعیم بارز با همان فلتر ذره بین بشری ممبولی که جناب ولی آریا پیشنهاد فرموده اند، 

 میتوانند به پاسخ سإاالت باالئی بپردازند! 
کمی نا  تا هنوزیا در رابطه مانوس سازی اصطالح فلسفیدن که به گوش جناب آر در اینجا جای دارد که اندکی

سطوری چندی مؤنوس جلوه می کند، البته تا هنگام  رسیدن بزرگان ادب و زبان به داد آلای آریا و این بنده، 
بنویسم. امید هر چه زود تر بزرگان ادب دری ما مثالً جناب محترم خلیل هللا معروفی، جناب محترم مسعود 

بمیه بزرگان محترم ادب دری  نیز و ترم سلطان جان کلیوال، جناب محترم عبدالباری جهانی، جناب محفارانی
 .مشکالتک اصطالحات فلسفیدن و یا فلسفیدل را با اصطالح تسلسؾ حل فرماینداین و ادب پشتو، 

فیدل درست اند و هم اصطالح تسلسؾ، اما از آن جائی که گرچه به نظر من هم اصطالحات فلسفیدن و یا فلس
ان گفته ای چندان همرای اصطالح فلسفیدن هنوز انس پیدا نکرده است، من هم از هم جناب محترم دمحم ولی آریا

نموده، هر گاه بزرگ ادب ما فرمودند که این اصطالح فلسفیدن ؼلط و اشتباهست، من  جناب ایشان استمبال 
 !هرگز دیگر از این اصطالح استفاده نمی کنم

فیدل" به زبان پشتو گمان میکنم درست همان عین کلمه اصطالح "فلسفیدن" در زبان دری و یا اصطالح "فلس
عربی "تفلسؾ" می باشد. یعنی به اصطالح محترم ُکردکی ما و به اصطالح عام دوپانزده یک سیست و 
منظور و هدؾ  هر سه  فلسفه ورزیست. من به همۀ این سه اصطالح احترام دارم و یگانه دلیلی که چرا خودم 

لسفیدن" را ترجیع داده ام، عدم موجودیت زیر و زبر و پیش در نوشتن اصطالح در عنوان مطلب اصطالح "ف
، مورد "تفلسؾ" در زبان دری بوده است، چنانچه چندی لبل با نوشتن عالمت پیش باالی یک کلمۀ دری

 جناب دمحم ولی آریا را نیز لبول دارم، دراین رابطه "تفلسؾ" خودم شخصاً اصطالح . منانتمادی لرار گرفتم
اما جهت آگاهی رسانی میتوانم نظر به فلسفیدن وطنی خود همین بحث را نمی بینم.  ن اینلزومید طویل ساخت

فلسفیدن را و اصطالح فلسفیدل را  لدر باالئی این موضوع روشنی اندازی نمائم که نتها ما میتوانیم  اصطالح
و یا تلفونول،  لفظی اصطالحات تلفونیدنانیم جهت اختصار بتوما  اگر جهت تحرک کالمی به کار بریم، بلکه

لطبیدن و یا لطبیدل را جهت بحث و تصمیمگیری به زبان شناسان محترم  وطنی خود پیشنهاد نمائیم،  ؼیر 
مثالً جناب آریا شما خود لضاوت کنید، آیا اصطالح لطبیدن در این بیت خالؾ یک فلسفه  مثمر نخواهد بود.

   ا خیر:ورزی اصولی صورت گرفته است و ی
 لطبیدن آسمان زمین سنج نشد

  معنوی گنج نشد طۀهر سفس
گرچه در لسمت اول نبشته ام از جناب شما خواهش بکار گیری دلیك تر کلمات و اصطالت را نموده بودم، اما  
 لسمیکه از نبشتۀ اخیر جناب  شما معلوم میشود، جناب شما اصالً همان خواهشم را نا خوانده و نا شنیده گرفته

کُردکی هموطنان عزیز تان را به نگاه تحمیر و توهین آمیز نگرسته اید. آیا به اید: چنانچه اینبار شما سخنان 
نظر شما یک هموطن شما، هنگامی که باالی مزرعه اش و یا باالی مزرعه ای، باالی ُکردی کار و وظیفۀ 

 ممدسش را انجام میدهد حك فلسفیدن و یا حك تفلسؾ را ندارد؟
جناب محترم آریا فکر می کنند که جهت فلسفیدن یک شخص باید صد در صد دارندۀ بطور مثال یک ریش آیا 

 فرانسوی و یک چپك بر کنج لب باشد؟
  هر گاه ما نظری کوتاهی باالی هشت سطر اولی نبشته اخیر شما جناب آریا اندازیم، در آنجا چنین می نویسید: 

وستانۀ تان امتنان فروان دارم، امید است از اینکه نتوانستم پیرامون عین )جناب محترم حسیب هللا   از گفتار د
را کمی نا مؤنوس یافتم که امید است بزرگان ادب و زبان «  فلسفیدن»عنوان شما بنویسم نا راحت نشوید، زیرا 

ریؾ و طنز گوئی شما را دلپذیر نیافتم .اگرچه میدانم که شما انسان ظ« فلسفیدن وطنی»آنرا بگشایند، اما کلمۀ 
هستید ؛ مگر تکرار آنرا به خود اجازه ندادم، چه آنرا را شبیه فلسفه گوئی وطنی و یا به اصطالح  فلسفه گوئی 

یافتم، که هم سطح صحبت را مؽشوش می گرداند و هم عوام را با یک ادراک پائین معرفی می « کردکی» ُ
فلسفه  چیزی جز همان عامه ترین پرسش هائی نیست که کند؛ درحالیکه اندیشمندان فلسفی اذعان دارند،  که 

 در ذهن فیلسوؾ،منطك و استدالل و استنتاج می یابند.
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از جانبی اگر از محصوالت وطنی و یا فرهنگ ملی و یا خصلت ملی حرؾ می زنیم کامال بجا است ولی اگر 
ها را در سطح  نازل تری مورد بحث علم و فلسفه و دین را وطنی بگوئیم، چنان معنی می دهد که ما این پدیده 

 ( لرار می دهیم...
 ی این هشت سطر اول نبشتۀ اخیر تان از این لرار است:من باال تبصرۀ کوتاهٔ 

 اصطالح فلسفیدن به معنی فلسفه ورزی میباشد. .۳
ن . اصطالح فلسفیدن وطنی، به معنی فلسفه ورزی افؽانی میباشد. فلسفهٔ افؽانی اصطالحیست که هموطنا۸

عزیز ما در این چند سال اخیر در رسانه های افؽانستان عزیز ما از آن استفاده می کنند. تعجبم در تضاد گوئی 
 جناب شما در این ارتباط دو دلیل دارد.

هٔ افؽانی ما در همین اواخر در یکی از نبشته های اخیر تان یاد از اصطالح فلسف خوشبختانه الؾ: شما خود
افؽانی ما اشارتی می نمایم، جناب شما، اینبار به این موضوع شوق   زمانی که من به همان فلسفهٔ نموده اید، اما 

 ، چرا؟ُخرده گیری را در خود می پرورانید
آیا جناب شما آلای دمحمولی خان آریا در بین سطور هژدهم تا بیستم صفحهٔ پنجم نبشتهٔ تان تحت عنوان ستیریو 

 جمله را ننوشتید، که: تایپ در فلسفه، لسمت اول این
"...این عالیك در عوامل تؤریخی، جؽرافیائی، فرهنگی، زیستی، روانی و باالخره در فطرت مردم افؽانستان 

 ریشه دارد که باید آنرا منحیث فلسفۀ افؽانی به درستی شناخت."
ۀ چهارم مارچ این جملۀ خوب و رسای جناب شما در نبشتۀ  شما تحت عنوان ستیریو تایپ در فلسفه، مورخ

صفهٔ سوم وسطور اول و دوم صفحهٔ چهارم همان نبشتهٔ شما در آرشیؾ پورتال محترم  ۴۴م. بین سطر ۸۰۳۲
موجود است. سوال در این است که جناب شما که خود، بیست و پنج روز لبل از امروز جرمن آنالین هم -افؽان

و پنج روز به اصطالح یخن مرا بی جا محکم گرفته  از فلسفهٔ افؽانی ما سخن به میان آورده اید، بعد از بیست
را وطنی بگوئیم، چنان معنی می دهد که ما این پدیده ها را در سطح  نازل تری مورد  میگوئید: اگر ما فلسفه 

 بحث لرار می دهیم. این چه نوع تضاد گوئیست، جناب محترم ولی دمحم خان آریا!
ی داریم و فلسفهٔ افؽانی ما دو بخش دارد که یکی بخش نظری و بدون شک که ما چیزی به نام فلسفهٔ افؽان

دیگرش بخش عملی فلسفهٔ افؽانی ما را تشکیل می دهد. جائی خوشیست که شما بیست وپنج روز پیش از آن 
 خبر بودید، اما نمی دانم بیست و پنج روز بعدش چرا همان فلسفهٔ افؽانی ما دفعتاً یاد تان رفته است.

، بخش نظر به تمسیمات شخصی تان که حك ُمَسلَم تان میباشد ، به حیث یک فیلسوؾ افؽانجناب شماویا اینکه 
 .   ما را می پذیرید؟  فلسفهٔ ُکردکی ما را رد نموده، صرؾ بعضی ابعاد فلسفهٔ بُرَجکی

خواسته و یا تمسیم بندی و یا صنؾ بندی جدید جناب شما  از فلسفه میباشد. این بدان معنی که جناب شما   ب:
هم نا خواسته، به شکل مرئی و یا هم ؼیر مرئی فلسفه را به دو بخش و یا به دو صنؾ تمسیم فرموده اید، که 

ئی "فلسفۀ ُکردکی" و بخش دیگرش را هم به شکل نامرئی و یا یک بخش آنرا و یا یک صنؾ آنرا به شکل مر
 بُرَجکی " پنداشته باشید. "فلسفۀ شاید به گمان اؼلب

زمانی که از ما  محصوالت وطنی و یا فرهنگ ملی حرؾ می ، رم دمحم ولی آریا می فرمایند، کهجناب محت. ۱
زنیم کامال بجا است ولی اگر از فلسفۀ ملی صحبت کنیم، درست نیست. سوال از آلای آریا در رابطه این است 

فلسفۀ افؽانی ما محصول فلسفه بازی که آیا اگر فلسفۀ افؽانی ما محصول فرهنگ ملی ما نمی شود، پس آیا باید 
 گردد؟خمینیستی -های فوکویستی

جناب محترم آریا لبل از این دنبال اتهمات بی جای شما برویم بهتر خواهد بود که باالی محور اصلی موضوع 
انمالب ایران رستاخیز مردم  ایران بر ضد استبداد شاه ایران بود  اما  بدون شک کهبرگردیم، و آن اینکه، 

تالش و کوشش میشل فوکو، یک سال پیش از این انمالب رستاخیز مردم ایران و نیز تا دو سه ماه بعد از این 
 رستاخیز مردم ایران! ، نه خدمت بهانمالب رستاخیز مردم ایران تبلیؽات برای خمینی بوده است

معلومات جناب شما  نظر به فلسفیدن وطنی این بنده، خداوند متعال گردنم را نگیرد،  ترم دمحم ولی آریاجناب مح
  !است کم اندکی و خمینی در لبال ارتباط میشل فوکو

برای اکثر مردم  نفس به پا خیزی و علت به پا خیزی مردم شریؾ ایران بر ضد رژیم مستبد رضا شاه زیرا 
موضوع محوری بحث ما به لدرت رسیدن شخص خمینی با حمایه و همکاری میشل فوکو و واضعیست، اما ما 

، یعنی با وجود موجودیت آن همه نویسندگان بزرگ، روحانیون روشنفکر و  روشن کشور فرانسه میباشد
در داخل کشور ایران، چطور و چگونه توانست شخصی  ورزیده ضمیر، ملیگرایان ورزیده و ؼیره آگاهان

  م بدهد؟خمینی بعد از رژیم مستبد رضا شاه بر اریکۀ لدرت حکومتی ایران به اصطالح لَ  مانند
آیا خارج از امکان به نظر میرسد که خمینی از کانال فرانسه و نیز با بدرلۀ به اصطالح چک چک های 

سته بودند، فیلسوفانۀ میشل فوکو باالی گوردۀ مردم شریؾ ایران که بر ضد رژیم مستبد رضا شاه بر پا خا
  نشانده شده باشد؟  
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 بخش دیگر آن به فلسفۀ نظری ویک بخش آن تمسیم می شود، به دو بخش  فلسفۀ افؽانی ما به نظر این بنده 
و خدمت جناب ولی آریا نا گفته نماند که همان بخش از فلسفه که میشل فوکو و  فلسفۀ عملی متعلك می باشد.

م.  برای مدت چند ماهی خود را به آن در لبال سیاست های ایران ۳۷۹۷م. و اوایل ۳۷۹۲خمینی  در اواخر 
چسپانیده  بودند نیزبا پوشیدن عینک های ذره بینی در بخش های از فلسفۀ عملی و بلخصوص در بخش فلسفۀ 

  سیاسی بهتر لابل درک می باشد. 
به طرؾ ره یابی به پاسخ سوال  میرویماز کانال فلسفۀ افؽانی خود، با پوشیدن عینک های جهان نما، فعالً 

 محوری ما که:
خمینیستی" منظره،  تصویر  -آیا آوردن و یا پیشکش نمودن یک بحث و یا یک گفتمان به اصطالح "فوکویستی
 و یا تصور ما را از "والعیت" و "حمیمت"، تا چه حدی کامل تر خواهد توانست؟

م. و نیز ۳۷۹۲مدت زمان سال  در ادت و ولایعی کهحودر این رابطه نخست از همه باید نوشت، که برخی از 
م.  در ارتباط مردم ایران و کشور ایران به ولوع پیوسته اند، در بحث به اصطالح ۳۷۹۷سه ماه اول سال 

 ما یک نمش عمده و اساسی را بازی می کند!  "خمینستی-فوکیستی"
جنگ سرد، یعنی در ضد تمایالت امریکا و انمالب ایران را می توان یک انمالبی خواند که بر خالؾ منطك 

  8پیوست. سابك به ولوع  شوروی
بات متواتر و شدید مردم ایران مجبور به فرار از ایران م. رضا شاه از ترس اعتصا۳۷۹۷جنوری۳۱بتاریخ 

 می شود و حکومت را به شاهپور بختیار می سپارد که اگر او مردم را به شکلی از خشم پایین نشانده بتواند،
ب کننده گان به دست خواهد عتصاتا به آن زمان معلوم نیست که لدرت را در داخل ایران کدام گروپی از ا

  9د.آور
، پس از چهار ماه تمام م. ، یعنی دوهفته بعد از فرار رضاه شاه  طیاره خمینی۳۷۹۷بتاریخ اول فبروری 

که در آن شب و  در ایرانینا گفته نماند د. ایران پایین می شوتهران فرانسه به پاریس از  الامت در فرانسه،
، در عین زمان در اکثر پوهنتون های ایران عکس به اصطالح تخم امریکایی را مردم در کاؼذ خواهانند روز

های میشل فوکو به حیث ابر فیلسوؾ زمان در کنار عکس های خمینی و یا اندکی دور ترک از عکس های 
، آن هم پاریس به ایراندنش از رسی بعد از فمط چند هفته انداخته اند. خمینی خمینی دیوار آرائی های را به راه

از یک اطاق در منزل خواهرش، توانست حکامش را در بین هوا خواهانش پخش کند و بدون داشتن کدام 
تجربه سیاسی  پست های دولتی را، تحت حکومت مولت مهدی بازرگان، از آن خودش و هواداران خودش 

یک مرد پیر و خمیده و   ، ویدهه هفتاد ایران درخشان و فعالین سیاسی حالی که در ممابل چهره ها یدر   کند.
م. با وی نیز گفتمان ۳۷۹۲د. نا گفته نماند مهدی بازرگانی که میشل فوکو در سال  پوسیده  به چشم می خور

  10.های را داشت
ماه لبل از رهبر شدنش، مدت چهار ماه پُر  خمینی، درست چهار مدت الامت چهار ماهه خمینی در فرانسه:

نسه با افعالیت را در نوفل لوشاتو در حومه پاریس بسر برد، تمام این مدت الامت چهار ماهه خمینی در فر
فعالیت های پیگیر و شدید سیاسی وی همراه بود، نوفل لوشاتو فرانسه مهمترین مرکز خبری جهان را به وجود 

تعدد و دیدارهای مختلؾ خمینی در این مدت، روز به روز به شهرت جهانی خمینی های م آوره بود و مصاحبه
می افزود. حتی گفته میتوان که یک بخش بزرگ افکار خود را خمینی، به یک نوعی در همین چهار ماه 

هها دیدگا یعنی، خمینی در این مدت چهار ماه در فرانسه اهداؾ والامتش در فرانسه به جهانیان باز گو نمود. 
کرد. مسله ایران و خمینی در این ایام در صدر اخبار  برای جهانیان بازگو می داریرا در زمینه حکومت  ش ا

  .جهانی لرار داشت
 :از کدام زمان آؼاز می یابد آشنایی میشل فوکو با ایران

بدون شک که میشل فوکو کشوری را به نام کشور ایران، حتی از دوره های مکتبش نیز در روی نمشه دنیا می 
در آن زمان کدام ایران شناس نبود و هیچ نوع تخصصی هم در ارتباط ایران  م. ۳۷۹۲شناخت اما وی تا سال 

ت حمایت امریکا بوده است، داد و از سال های سال تح. شاید همینمدر می دانست که شاه ایران شناسی نداشت 

                                                           
8
 . Vgl. Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge/MA. 2005. Seine auf Interviews 

gestützte Studie richtet sich gegen klassische soziologische Ex-Post-Erklärungen. 
Vgl. Warren Cohen, America’s Failing Empire: U.S. Foreign Relations Since the Cold War, Oxford 2005; Odd 
Arne Westad, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge/MA. 
2007, S. 288 f. 
9
 . Peyman Jafari, Der andere Iran: Geschichte und Kultur von 1900 bis zur Gegenwart, Bonn 2010, S. 72; Amir 

Sheikhzadegan, Die iranische Revolution von 1979: Eine makrosoziologische Analyse, in: Asiatische Studien 59 
(2005), S. 857–878, hier S. 871 . 
10

 .Vgl. die Biographie von Baqer Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah, New York 2000. 
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م. زمانی که ۳۷۹۲ستدش نیز اکثراً با امریکا بوده است و اکثر مردمش هم از وی راضی نیستند. اما در سال 
میشل فوکو متوجه احتسابات و دلتنگی و نارضایتی مردم ایران از رژیم شاه ایران میشود، توجه خودش را به 

خواست متحدانهَ  مخالفین شاه و یا خواست متحدانهَ  .یران معطوؾ میداردمماالت ژورنالستی اش به ارتباط ا
احتساب کننده گان در داخل ایران داشتن یک جمهوری اسالمی نبود، بلکه خواست متحدانهَ  مخالفین شاه و یا 

ارزه خواست متحدانهَ احتساب کننده گان مبارزه به ممابل شاه، مبارزه بخاطر آوردن عدالت اجتماعی، و مب
  11د.برای آوردن یک نوع نشنلزیمی بود که بتواند نفوذ کشور های ؼربی را از نفت ایران دور کن

چهار ماه در آنجا  خمینی به همراه جمعی از یاران اش از بؽداد به پاریس رفته برای مدت ۳۱۳۹در سال 
وی در نواحی پاریس، وی  ، لبل از جاگزینی خمینی در فرانسه و اسمرار چهارماهۀ میکروفونیمستمر شدند 

  تمزیباً سیزده سال تبعیدی اش را در کشور های ترکیه و عراق سپری نموده بود.
و اعراق و بالخره به فرانسه اعتراضات وی به ممابل رژیم شاه مستبد ایران و  تبعید خمینی به ترکیهدلیل   

  شاه ایران به امریکا بود.وابستگی های 
گذشت که  رضا شاه  از مجلس شورای ملی در ایران لانونی  ۳۱۴۱   سالدر لضیه از این لرار بود که آن 

 که بدان ذریعهشد  سیاسی اعطا می های لضائی و براساس آن به نظامیان آمریکایی مؤمور در ایران مصونیت
. به بدست می آوردندایران یک نوع مصونیت لضائی در خاک ایران آمریکایی در  نظامی کلیه مستشاران

ایران جوابگو نبودند. وزارت  محاکمگردیدند در  در ایران میهم جرم و جنایتی  کدام طوریکه اگر آنان مرتکب
نفوذ خود لرار داده بود و یا ایران را برای بستن چنین لراردادی تحت رژیم شاه دفاع آمریکا مدتها بود که 

 ته بود. فشار گذاشحتی می توان گفت که تحت یک نوع 
خمینی که از حضور مستشاران نظامی و امنیتی آمریکایی در ایران، در لبال تصویب لانون مصونیت لضائی 
نظامیان امریکا،  آگاهی داشت و از تصویب لرار داد های رضا شاه با امریکا نا راض بود، تصمیم گرفته بود 

تبلیػ  ایران طئه بزرگ و ننگین در بین مردمتا این ارتباطات تنگاتنگ رضا شاه و امریکا را به حیث یک تو
کوشید تا با برگزاری  . از اینرو در عین حالیکه دولت رضا شاه ایران میکند، و چنین کاری را هم می کرد

 راتبلیؽاتی پر زرق و برق و پر مصرؾ جشن های بر پا کند، مثالً چهل و پنجمین سالروز تولد رضا شاه 
ند و از طرؾ دیگر انتمادت و تبلیؽات روحانیان ومردم ایران به فکر جشن بریرد تا که از یک طرؾ گجشن ب

و مذهبیان انمالبی ایران در گوش مردم نرسد و  سر روحیه مردم چندان تاثیر نکند و نیز موضوع بی 
 بازخواستی از مستشاران نظامی و امنیتی آمریکایی در ایران به فراموشی سپرده شود، اما  خمینی سخنرانی

 .ایراد و در همه جا منتشر نمود یروز ود را در همچو یکخ
و اناالیه راجعون شروع کرده و روز لبولی مجلسیان ایران را از تصویب … وی در این سخنرانی ابتدا با انا 

امضای لرار داد بی بازخواستی از مستشاران نظامی و امنیتی آمریکایی در ایران را روز عزای ملت 
آمریکا از انگلیس بدتر انگلیس از "  و جملۀ لت و مجلسیان ایران را نوکران آمریکا نامیدنامگذاری کرد و دو

 آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر، لکن امروز سر و کار ما با آمریکا
 .را ادا کرد "ست

الرار "و  "سند بردگی ملت ایران"ای تصویب الیحه لرار داد مجلس ایران را  و همچنین خمینی در اعالمیه 
نامید و نسبت به  "حیثیت ترین تصویب نامه ؼلط دولتهای بی ترین و موهن رژیم به مستعمره بودن ایران و ننگین

  د.آن هشدار های دا
های آمریکائیان   پخش شد و تعداد زیادی از آن در خانه ایراندیگر این اعالمیه در تهران و برخی شهرهای 

 شد.ساکن تهران انداخته 
در نیمه شب صدها کماندو منزل خمینی را در لم محاصره و او را  ی اش این سخنرانی انمالب یکروز بعد از

یتی به ترکیه تبعید دستگیر و شبانه به تهران منتمل کردند و با یک طیاره  باربری و به همراه دو مؤمور امن
 یلیبه دال نظر ماه ۳۳نیز به همان تبعیدگاه فرستاده شد و بعد از  خمینی پسرمصطفی  یکردند و مدتی بعد آلا

تا حدود پنج ماه پیش  ، یعناعتراضات مجامع روحانی ایران و عراق به عراق تبعید شد و به مدت سیزده سال
 برد.ایران، خمینی در عراق به سر  انمالب از پیروزی

، آمریکا مبلػ دوصد میلیون دالر  تصویب لانون مصونیت لضائی نظامیان امریکایی در ایراناندکی بعد از 
، بلکه اکثر گرو های خمینی نه تنها .شاه گذاشترضا  برای خرید تسلیحات از آمریکا در اختیار رژیم

و بعضی محافل سیاسی ایران این پول را  یز گروپ های چپیروشنفکری و خاصتاً گروپ های ملیگرا و ن
 12.فتندرانتماد گدر لبال تصویب لانون مصونیت لضائی نظامیان امریکا به  ایران آمریکا به شاه و تحفه پاداش
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئرالیږلو مخکې پً ځیر و لولـٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

م. ، یعنی دوهفته بعد ۳۷۹۷بتاریخ اول فبروری  و فرانسه پس از تمریباً سیزده سال الامت در ترکیه و عراق
از فرار رضاه شاه  طیاره خمینی، پس از چهار ماه تمام الامت در فرانسه، از فرانسه به ایران پایین می شود.  
بعد از فمط چند هفته، آن هم از یک اطاق در منزل خواهرش، توانست حکامش را در بین هوا خواهانش پخش 

ای دولتی را، تحت حکومت مولت مهدی بازرگان، از آن خودش کند و بدون داشتن کدام تجربه سیاسی  پست ه
در حالی که در ممابل چهره ها ی درخشان و فعالین سیاسی دهه هفتاد ایران، وی یک   و هواداران خودش کند.

     مرد پیر و خمیده و  پوسیده  به چشم می خورد.   
Jean François-Poncet    ه فرانسه م. وزیر خارج۳۷۹۷فبروری  ۸۸بتاریخ 

 .13.یؾ حکومت مهدی بازرگان می کندشروع به تعریؾ و توص 
 

 م.  ریس جمهور فرانسه۳۷۹۷فبروری  ۸۱یک روز بعد از وزیر خارجه فرانسه به تاریخ 
Valéry Giscard d‘Estaing     

  .می کند را تعریؾ و توصیؾ حکومت مهدی بازرگان
 

این بنده، که، آیا به پاسخ نسبتاً دلیمتری سوال محوری  ود را باشیم خامید با این همه پٌر نویسی هایم، توانسته 
خمینیستی" منظره،  تصویر و  -آوردن و یا پیشکش نمودن یک بحث و یا یک گفتمان به اصطالح "فوکویستی

 یا تصور ما را از "والعیت" و"حمیمت"، تا چه حدی کامل تر خواهد توانست، اندکی تمرب ورزیم.
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