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دومین سال دولت رئیسی با تهدید به تصفیه آغاز شد

پایش انقالبی مدیران
با گسترش نگاه امنیتی

ابراهیم رئیسی و دولتمردان او پس از پیگیری 
اســتراتژی »بانیان وضع موجــود«، که هدف 
اصلی آن انداختن مشــکالت به گــردن دولت 
گذشته و حذف مدیران قبلی بوده است؛ درست 
در سالروز یکسالگی تشــکیل دولت سیزدهم، 
از »پایــش انقالبــی مدیران« ســخن گفته اند 
که به  نظر می رســد هدف آنها این بــار نه رقیب 
 سیاسی، بلکه اصولگرایان منتقد و غیرهمسو با 
دولت هســتند. محمدرضــا غالمرضا گفت که 
»معاونت سیاسی استانداری ها با انتصابات صحیح، 
متولی انقالبی بودن و با ارزیابی مستمر، وظیفه 
پایش انقالبی ماندن مدیــران را برعهده دارد.«  
معاون سیاسی وزیر کشــور البته شاخص های 
انقالبی بودن و چگونگی احصای آنها را بیان نکرده 

و به نظر می رسد راه را بر حذف های سلیقه ای باز 
کرده است. غالمرضا همچنین گفت که در آستانه 
گام دوم انقالب اسالمی ایران با رای مردم، دولتی 
سکاندار امور اجرایی کشور اســت که با رویکرد 
مردمی، جهادی و انقالبی، در جهت تحقق  منویات 
رهبر معظم انقالب به دنبال خدمت رسانی، ارتقای 
سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی دانش بنیان 
است. اواســط تیرماه ســال جاری، وزیر کشور، 
محمدرضا غالمرضا را به عنوان معاون سیاســی 
وزارت کشــور منصوب کرد تا از همان ابتدا این 
انتخاب با حرف و حدیث های فراوانی همراه شود. 
بسیاری معاون سیاســی را »وزیر پنهان کشور« 
می دانند و باور دارند که اختیارات این معاونت در 

حد وزیر است.
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شریعتی بی وقفه می نوشــت. گاه که کاغذ دم 
دست نبود از پاکت پشت ســیگار استفاده می کرد. 
اکنون در روزگار عبور از آن نیروی نرم نوشتار و گفتار 
به شکل تازه ای از قدرت رسیده ایم. به قدرت منقوش 
روی خطوط درهم شکسته چهره. از پشت نویسی 
پاکت سیگار به التهاب تیره پشت پلک سپیده رشنو 
یا اضطراب گفتار دیگر متهمینــی که با چهره های 
رنجور در مقابل دوربین تلویزیون نشــانده شده اند. 
این است تابلوی گذار از روزگار مباحثه های چهره به 
چهره به عصر چهره زدایی از سیماِی »غیر« و غریب 

پردازی شده.
قدرت ایام بی قدرتی ما کالم بود و نوار بود و مکالمه 
در یک مصــاف نابرابر برای جذب نســل جوان که 

شریعتی آن را چنین توصیف می کرد:
»از یک طرف ایدئولوژی هایی است که از مسکو 
تا واشنگتن برایشان خوراک فکری تهیه می شود و 
استعدادهای بزرگ فلسفی، هنری، ادبی، تاریخی، 
علمی. از طرف دیگر این گروه انــدک که روی پای 
خودش و براســاس رابطه با ایمان خــودش، تنها 
ایستاده است و چند تا نویسنده یا گوینده و یا متفکر 
تنهاتر از خودش، و بی امکان تر و بی پول تر و بی زورتر 
و بی مقام تر از خودش دارد، که همه هستی شان یک 
گوشه خانه این و آن است، یا چهار تا خودکار-آری تمام 
هستی کســانی که باید برای این نسل و این نهضت 

تولید فکری بکنند. «
شریعتی آن ســخنان را در میزگردی با شرکت 
آقایان مطهری، خامنه ای و حجازی در یک نشست 
تقریبا مخفی می زد که با توجه به فضای اختناق آلود 
آن روز مصون از تهاجم پلیسی امنیتی نبود. سخن 
در این بود که نسل جوان را چگونه می توان در مقابل 
تهاجم فکری کمونیسم و اشکال دیگر ایدئولوژی های 

مستظهر به پیشتیانی قدرت های جهانی نجات داد؟

اکنون کــه آن بی پولی و بــی زوری و بی امکانی 
و بی مکانی جای خود را به ماشــین های گشت و به 
ساختمان ها و سازمان ها و نهادهای عریض و طویل و 
بودجه های نجومی داده؛ سخن گفتن از منطق مکتوب 
توسط آن چند خودکار ســرد می نماید. آنچنان که 
گویی یک راه جدید و میانبر برای تولید گفتار و به سخن 
درآوردن »دیگری« کشف شده ما را از دشواری های 
یک جهاد فکری طوالنی بــرای مباحثه در بازترین 

فضاهای جامعه مستغنی می سازد.
حاال دیگر دشوار شــده که به نسل های جدید 
بگوییم در آن روزگار گشت ارشــادی در کار نبود تا 
جاده صاف راهپیمایی یک نسل نوحجاب و نواندیش 
و نوظهور به سوی آزادی باشــد. آن نسل، راه خود را 
از میان مسیری پر پیچ و شــکنج و از میان مباحثه و 
مکالمه وکتاب و نوار و آگاهــی باز کرد. به تصاویر آن 
دوران نگاه کنید: حجاب گزین های نواندیش در این 
مسیر تنها نبودند بی حجاب ها حتی آنها که کمترین 
اعتقادی به حجاب نداشتند در کنار خواهران محجبه 
خود بودند و در صف آزادیخواهی. مرزکشی ها میان 
آن دو مولفه اجتماعی پدیده ای است متاخر و معماری 

شده توسط دیوارسازان.
امروز اما تاریخ انقالب پیش چشمان نسل حاضر 
در معرض تحریف خشــونت بار قــرار می گیرد، آن 
هم نه فقط توسط تلویزیون های آن طرِف قضیه در 
آنسوی آب ها که توســط تلویزیون های این طرفی 
که به طور ناخواسته و ناشیانه جامه ای امنیتی بر تن 
مطالبات اجتماعی و فرهنگی می پوشانند. دفاع بد 
از حجاب قبل از هر چیز جفاست بر تاریخ تحول آن 
نسل هایی که چون خود را متحول کردند و نو شدند 
حجاب را از ســر اختیار چونان پرچم آن نواندیشی 
دینی برگزیدند. اثبات اصالــت آن تحول با توجه به 
تحریفی مضاعف که از سوی تلویزیون های ناهمسو، 
اما متحــد در تاریخ نگری صورت می گیرد دشــوار 
است. اشــاره ای کوتاه به تجربه ترکیه از آنجا که در 
پیش چشمان نسل های جدید صورت پذیرفته شاید 
شواهد آســان تری برای اثبات مدعای مذکور باشد. 
اگرچه در آنجا نیز فضای سیاست ورزی تحت تاثیر 
امنیتی نظامی شدن گفتمان منطقه ای تیرگی های 
خاص خود را دارد؛ اما در گذشــته ای نه چندان دور 
الگوهای درخشانی از همزیستی و هم بودگی های 

اجتماعی در میان به نمایش جهانی نهاده شد. 20 سال 
قبل در گزارش آن تحوالت نوشتم که فضای انتخابات 
آزاد ترکیه بدل به مکان آن تجربه زیسته در هم کناری 

گروه های ناهمگن شده است:
»زیبایی انتخابات ترکیــه در این بود که نه فقط 
جریانات اسالم گرا بلکه روشنفکران آزادیخواه و برخی 
جریانات غیرمذهبی نیز از حق پوشش اسالمی بانوان 
دفاع کردند. به همین سبب مسئله فقط این نیست که 
چند درصد از زنان جامعه ترک محجبه هستند، بلکه 
اهمیت اصلی قضیه به همدلی و تفاهم بزرگ اجتماعی 
بین محجبه ها برمی گردد.«)صدیقی، همشهری، 
آذر 81( همچنین در آن مقاله نوشتم که این دستاورد 
عظیم محصول انتقاد دموکرات ها و آزاداندیشان ترکیه 

برعلیه چِپ آتاتورکی است که گفتند:
»چپ }آتاتورکی{ ترکیه مقوله نژادپرستی در 
آمریکا را به مسئله خود بدل ساخت اما دفاع از دختران 
جوان روسری دار که به همان شــیوه نژادپرستانه و 
همچون سیاهان با آن برخورد می شد، در دستور کار 
چپ قرار نگرفت. چپ با حقوق بشر به شکل گزینشی 
برخورد کرد...در دنیای جدید قدغن ها وارعابگری ها به 

جایی نخواهد رسید.« )همشهری، پیشین(

روزهایگمشدهتاریخانقالب
پیشتر در مجله »آیین« در گزارش تحلیلی از برآمد 
اســالم گرایی در فضاهای دموکراتیک نوشته بودم 
آن فضاها و آن همزیستی های جریان های ناهمگن 
اجتماعی، یادآور آن روزهایی از انقالب است که ما در 
تندپیچ های عبور از فضاهای گفتگویی به مناسبات 

قدرت جا گذاشتیم:
»خویشاوندي گفتماني میان جنبش هاي نوین 
مقاومت اسالمي و دیگر جنبش هاي نوین اجتماعي 
معاصر در جوامع غربي و کشورهاي اسالمي در پیامد 
خود نوعي خویشاوندي ســازماني بین سازمان ها و 
بازیگران فعال سیاسي و اجتماعي در محور افقي پدید 
مي آورد که سخت عبرت آموز است: در واقع هنگامي 
که از منظر وضعیت »میان فرهنگي« سال هاي اخیر 

به گذشــته بنگریم، خواهیم دید که ائتالف هایي از 
این قبیل، یادآور لحظات گمشــدة تاریخ انقالب ما 
نیز هستند. ترکیب چهره هایي که ذیل عنوان میان 
فرهنگي گرد هم آمده بودند، با توجه به متفاوت ترین 
خاستگاه سیاســي، ایدئولوژیک و مذهبي، نوعي 
»درهمســتان« را به نمایش گذاشت.« )صدیقی، 
رویای شهر، رویای شهروندی میان فرهنگی، مجله 

آیین دی 85(
آنچه که عاملیت زن مسلمان در گزینش حجاب در 
دوران پیش از انقالب می نامیم جدای از تعامل با زنان 
بی حجاب نبود. آن عاملیت نه در یک فضای قطبی 
بلکه در یک فضای سراسر تعامل و دیالوگ به منصه 
ظهور رسید. در چنین فضاهایی روسری تبدیل به 
یک پرچم، یک مانیفسِت ترکیبی میان عدالتخواهی 
آزادیخواهی و ارزش های عام جهانشــمول و بشری 
با ارزش های خاص دینی می شــود. به میانجیگری 
همین ارزش های جهانشمول است که ائتالفی نانوشته 
می تواند میان جریان هــای ناهمگن عدالتخواهی 
و دموکراســی خواهی شــکل بگیرد. چیزی که در 
مناسبات قدرت و در فضاهای امنیتی سازی از جامعه 
خودی دریغ می شود و باید در جاهایی دیگر سراغ آن 
را گرفت. این را در گزارش پیش گفته از تجربه زیسته 
در فضاهای دموکراتیک که زهدان تولد جنبش های 

نوین اسالمی بودند، نوشته بودم:
»این بدان معناســت کــه در حیات هــر روزة 
شهرونداني که از اشــکال گوناگون بي عدالتي رنج 
مي برند، نوعي وضعیت »میان فرهنگي« به نحو پیشین 
وجود دارد: مسألة مهم به زبان آوردن این نیم زبان ها و 
پاره زبان هاي عدالت خواهانه و ارتقاي آن ها به یک زبان 

کامالً متفاوت و مستقل مقاومت است.
وضعیت میان فرهنگي از طریق پشت سر گذاشتن 
شهروندي مدرن و برساخته هاي هویتي طردکننده و 
جداساز آن، مي تواند منجر به ظهور نوعي »شهروندي 
میان فرهنگي« شود که گرچه هنوز محقق نشده، 
ولي در افق دوردســت قابــل مشــاهده و یا الاقل 

قابل پیش بیني است.
اسالم اقلیت ها در جوامع غربي و »اسالم حداقلي« 
در ترکیه و دیگر کشورهاي اسالمي از دیدگاه برخي 
شرکت کنندگان در کنفرانس، نویدبخش ظهور یک 
زبان مقاومت نوین اســت که مي تواند به عنوان یک 
جنبش رهایي بخش با دیگر اشکال عدالت خواهي 
و جنبش هاي نوین اجتماعي، نوعي خویشــاوندي 

گفتماني برقرار کند.

از یک سو »روسري« به عنوان نماد اسالم حداقلي 
و از دیگر ســو »جماعات« و »باهمستان« هایي که 
مسلمانان در دل جوامع غربي تأســیس کرده اند، 
نمونه اي بــارز از برقراري خویشــاوندي گفتماني 
اســالم خواهي و عدالت خواهي با انواع گرایش هاي 
آزادي خواهانه، حقوق بنیاد و انســان محور به شمار 

مي روند.
به عبارت دیگر ازآن جا که اسالم خواهي حداقلي و 
اسالم اقلیت ها، به دلیل همان وضعیت تحت ستمي و 
اقلیتي خود، مشتري گفتمان هاي تولید شده در سایر 
قلمروهاي جنبش هاي نوین اجتماعي است، مي تواند 
خصلت تکاملي داشته باشد و از قلمرو گفتاري خود 
فراتر رود. به این اعتبار دفاع مســلمانان از روسري 
به دلیل بهره وري و مصــرف گفتمان هاي تولیدي 
جنبش هاي نوین اجتماعي، در کار خلق زبان نویني 
است که پس از ساخته و پرداخته شدن، صرفاً به کار 

»اقلیت ها« نمي آید، بلکه کاربردي وسیع تر دارد.
به همین دلیل »روسري« و گفتمان هاي دفاعي 
که آن را به احاطة خود درآورده است، پوششي بسیار 
فراتر از پوشاندن سر روسري خواهان مي یابد. به تعبیر 
سخنران مذکور روســري فقط یک امر دیني و یک 
فریضة ایماني نیست، بلکه عالوه بر آن، هنگامي که 
»روسري خواهي« با »آزادي خواهي« توأم مي شود، 
»به خارج از قلمرو خود سرایت مي کند و داراي ابعادي 

بسیار مهم تر از پیش مي شود.«
دین گرایي  و عدالت خواهــي اجتماعي، از دیگر 
محصوالت مدرنیته نظیر دموکراسي، حقوق بشر 
و مطالبة تفاوت فرهنگي تغذیه مي کنند که ازقضا 
جنبش روســري هم نمونة بارز آن به شمار مي رود. 
»روسري قبل از هر چیز، منظرة نوعي زبان تحمیلي 
را که ادعاي طبیعــي و مطلوب بــودن دارد، بر هم 
مي زند؛ این امر به عنصري تبدیل شــده که احترام 
اقتدارگرایي را مخدوش ساخته و موجب سردرگمي 

آن شده است.«
جامعه شــناس ترک ادامه مي دهد:»روسري به 
این اعتبار، برخالف ادعاي اقتدارگرایي )که مدعي 
افشاي انگیزه هاي نهفته در پس آن مطالبه است(، یک 
شیوة هستي اجتماعي در حیات روزمره است؛ یعني 
شیوه اي از حیات اجتماعي که معطوف به تمامیت 
انسان بوده و به همین دلیل سمبل یک مقاومت به 

مراتب وسیع تر است.«
در ترکیه این قبیل دفاعیات جامعه شناختي و 
سکوالر از روسري بر زبان کساني جاري مي شود که 

خود و یا نزدیکان آن ها نه فقط مقید به حجاب نیستند، 
بلکه اساساً مدعاي هویت دیني و حتي »دینداري« را 
بر زبان جاري نمي کنند. به عبارت دیگر، به همان میزان 
که اسالم گرایان، زبان حقوق بشري و دموکراتیک 
آزادي خواهان را به اســتخدام گفتمان دیني خود 
درمي آورنــد، آزادي خواهان غیردیني هم به کمک 
آن ها مي شتابند؛ به این ترتیب نوعي ائتالف اجتماعي 
بین دو قشر کامالً متفاوت اجتماعي در نقطة تالقي 
اسالم، دموکراسي، حقوق بشر و جامعة مدني شکل 

مي گیرد. «
»اســالم اقلیت ها در جوامع غربي و »اســالم 
حداقلي« در ترکیه و دیگر کشورهاي اسالمي از دیدگاه 
برخي شرکت کنندگان در کنفرانس، نویدبخش ظهور 
یک زبان مقاومت نوین است که مي تواند به عنوان یک 
جنبش رهایي بخش با دیگر اشکال عدالت خواهي 
و جنبش هاي نوین اجتماعي، نوعي خویشــاوندي 

گفتماني برقرار کند.
از یک سو»روسري« به عنوان نماد اسالم حداقلي 
و از دیگر ســو »جماعات« و »باهمستان« هایي که 
مسلمانان در دل جوامع غربي تأســیس کرده اند، 
نمونه اي بــارز از برقراري خویشــاوندي گفتماني 
اســالم خواهي و عدالت خواهي با انواع گرایش هاي 
آزادي خواهانه، حقوق بنیاد و انسان محور به شمار 

مي روند.
به عبارت دیگر ازآن جا که اسالم خواهي حداقلي و 
اسالم اقلیت ها، به دلیل همان وضعیت تحت ستمي و 
اقلیتي خود، مشتري گفتمان هاي تولید شده در سایر 
قلمروهاي جنبش هاي نوین اجتماعي است، مي تواند 
خصلت تکاملي داشته باشد و از قلمرو گفتاري خود 
فراتر رود. به این اعتبار دفاع مســلمانان از روسري 
به دلیل بهره وري و مصــرف گفتمان هاي تولیدي 
جنبش هاي نوین اجتماعي، در کار خلق زبان نویني 
است که پس از ساخته و پرداخته شدن، صرفاً به کار 

»اقلیت ها« نمي آید، بلکه کاربردي وسیع تر دارد.
به همین دلیل »روسري« و گفتمان هاي دفاعي 
که آن را به احاطة خود درآورده است، پوششي بسیار 
فراتر از پوشاندن سر روسري خواهان مي یابد. به تعبیر 
سخنران مذکور روســري فقط یک امر دیني و یک 
فریضة ایماني نیست، بلکه عالوه بر آن، هنگامي که 
»روسري خواهي« با »آزادي خواهي« توأم مي شود، 
»به خارج از قلمرو خود سرایت مي کند و داراي ابعادي 
بسیار مهم تر از پیش مي شــود.« )مجله »آیین«، 
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یادداشت 

باز هم فقر گفتمانی؛ باز هم نمایش های اعترافی 

نادرصدیقی


