
  دال روایت ھاو ج 67کشتار 

  امين حصوری

فرض محالی که صفت بزرگ را از (رسانه ھای بزرگ حتی به فرض مستقل بودن از نھادھای قدرت  :مقدمه
در انتقال و نشر خبر یا گسترش  که از یک سو از آنجا. ، کارکردھای متناقضی دارند)آنھا سلب خواھد کرد

خواه ناخواه ی وسيعی از مخاطبان را ھدف قرار می دھند،  دامنهعمومی در حوزه ای معين، » آگاھی«
به ویژه آنکه این رسانه ھا عLقه ی  وخيمی سطحی و عوام زده می سازند؛ موضوع مورد نظر را تا درجات

از امور » حقایق حد وسط«دارند و از این رو مصداق بارز ارائه ی » ناظر بی طرف«وافری به ایفای نقش 
چگونه در ماھھای نخست جنبش، کشتار و سرکوب مردم در خيابان ھای  ماد بياوریبه ی(مختلف ھستند 
برخورد ميان «و » آرامی در تھران نا«با عبارت ھایی نظير » سی ان ان«یا » بی بی سی«تھران، از سوی 

خمی عده ای ز ،دو طرفهمتعارف تو گویی در یک درگيری . تعبير می شد »معترضان به نتایج انتخابات و پليس
از سوی دیگر رسانه ھا با تکرار بيش از حد یک خبر، بدون عمق دادن به موضوع و پرداختن به ). نده اشد

، خواه ناخواه ارزش خبری آن را کاھش می )به دليل خصلت نخست(جوانب و زمينه ھا و ابعاد مختلف آن 
نھایت آن را به حوزه ی امور  گزارش می کاھند و در/خبر  دھند و به نوعی از درجه ی واقعی بودن موضوعِ 

به عبارتی تکرار رسانه ای اگر چه قاعدتا به قصد تاکيد بيشتر انجام می . مجازی و انتزاعی سوق می دھند
در اذھان ) رخدادمثL وجه تکان دھنده ی یک (شود، اما در عمل به طور تناقض نمایی از اھميت موضوع 

ز تاثير این گونه کارکردھای رسانه ای برکنار نبوده و یا نخواھد نيز ا 67متاسفانه فاجعه ی . عمومی می کاھد
جدال ھای چند ماھه ی اخير  برخی زمينه ھایی که شی است برای شفاف سازیاین نوشتار تL. بود

ھر چند بنا بر آنچه که گفته شد، به دليل . تشدید کرده اند در رسانه ھای فارسی زبانرا  67پيرامون کشتار 
  . قدری به آشفتگی ھای موجود خواھد افزوداین متن ھم gجرم فضای رسانه ای، خود  جاری شدن در

  

  اجبار در روایتگری یا روایتگری اجباری )1

بر آن صحه می ) حتی حاکمان(این گزاره ای است که اینک ھمگان . کشتاری روی داده است 67در سال 
نه فقط اثبات درستی این گزاره ) کمتر از دو سال(پيش  تا چندی .، گيریم با انگيزه ھا و تعابير متفاوتگذارند

و در دایره ی امور ممنوعه  زمره ی خطرناک و دردر حوزه ی عمومی ناممکن بود، بلکه طرح چنين پرسشی 
شان و طيف اندکی از  فقط برای خانواده ھا و اطرافيان تا آن زمان جانباختگان و قربانيان این کشتار. بودتابوھا 

تاریخ ی تا اینجا بر دفتر ناگشوده . و شھروندان دگراندیش از واقعيت تاریخی برخوردار بودندسياسی نيروھای 
نوشته شدن گشوده شدن،  ،سرفصلی اضافه شده است، که در قدم بعد ،تنھا در صفحه ی فھرست آنما، 

  .می کندناپذیر  یا خوانده شدن را گریز

روی جنایتی  67 ، در سال)استثنایی ، بی ھيچمن می پذیرم(اگر بپذیریم ھر کشتاری جنایت کارانه است 
در طی دھه ی ایی که جنایت ھبرجسته ای بود از رشته شوم و حلقه ی البته یگانه نبود؛ که  جنایتی. داد

؛ رشته ای که سراسر تاریخ انقLب ندرخ داد در امتداد ھمو نيز در دو دھه ی بعدی  نخست پس از انقLب
کردستان و ترکمن  جنایت ھایو  )1( 59و  58و  57  و قتل ھای اعدام ھاا درنوردید تا مدفون شده ی ما ر

قتل ھای زنجيره ای ، به  67و سال ھای پس از آن را با گذار از تابستان خونين  60صحرا و اعدام ھای سال 
در بار دیگر تا ؛ )2(پيوند بزنددگر اندیشان و دانشجویان و اقليت ھای قومی و مذھبی و دگرباشان جنسی 

نبود که پوشاندن حلقه ی  این بار اما شرایط به گونه ای .)3(خلق کند شوم دیگری راحلقه ی  1388سال 
مردم این تازه ترین حلقه ی جنایت را به موازات آفرینش . مقدور باشدآن رشته داران  جنایت برای سر جدید

چنان مستقيم و بی » دیدن«این . ھایی بودکه خود پاداش خيزش جمعی آنان برای ر» دیدند«خونين آن 
کيفيت چنين درکی چنان . به نوعی مستقل از قرائت بودحتی واسطه بود که بی نياز از راوی و روایت و 

را به عطش  آنھانایت و کشف رشته ی بلند متصل کننده ی جکه بازخوانی حلقه ھای پيشين  بودبرانگيزاننده 
 خونين سال ھایو  67این چنين است که اینک روایت کردن از . است عمومی بدل کردهخواستی کمابيش و 



و به ویژه برای جریاناتی که  شده است ی گریز ناپذیرضرورت ،از جریانات سياسیبرای بسياری پيش از آن، 
این اما پاسخگویی به . بيش از این امکان پذیر نيست گریتاکنون لب فرو بسته بودند، طفره رفتن از این روایت

طيف اصLح روایتی که از سوی برای مثال  .نمی خيزد براجتماعی لزوما از تعھد به روشنگری  ،زمانه رورتض
در واکنشی است به روایت ھایی که جایگاه تاریخی آنان از ھر چيز  يششود، پطلبان حکومتی عرضه می 

اجباری است آنھا در نھایت  روایتگری بر این مبنا .کشيده اندبه چالش را  60ارتباط با جنایت ھای دھه ی 
این . ی امروزميان روایت ھاھماوردی در مLزم آن  تاریخیِ  خوانشِ و شان سياسی حقانيت دفاع از  رایب

مانند (، که آن را به مثابه تکه ای جدا از پيوستار نظام جلوه می دھد  67فاجعه ی اصLح طلبانه از  گریِ روایت
غده ی مدعی شد آقای خاتمی  ،افشای قتل ھای زنجيره ایکه پس از  »خودسریمحفِل «جنایت ھای 
که قرار دارد به ویژه در جدال با آن دسته از روایت ھایی ) !امنيتی زدوده است دستگاه ی بدنهاز چرکين آن را 

به رغم ھزینه ھای بسيار، با غلبه ی فراگير فراموشی در ، جنایتوقيحانه ی حتی در دل دوران اختناق و انکار 
  .بودند ستيز

   

  »تاریخ را آن گونه که ھست بخوانيم«آیا می توانيم  )2

از نوشته ھای خویش و در واقع  ،اما فاتحان عLوه بر این. این گونه آموخته ایم که تاریخ را فاتحان می نویسند
که  یخویش محافظت ھم می کنند، با وسواسی شگرف در خالی ماندن بخش ھایبر ساخته ی از تاریخ 
و رمزگشایی  این بخش ھای نانوشته ھمان ھایی ھستند که توان درک و تفسير انتقادی. ندمانده ا نانوشته

خش ھای ابطال بپس صفحات خالی مانده ی تاریخ، . تاریخ مدون حاکمان را برای محکومان فراھم می آورند از
 تاریخ«ی که محافظت از در ساختارھای قدرت جبر تاریخ به ھمين خاطر وقتی. کننده ی تاریخ حاکمان ھستند

ھم  ،کند، نوشتن از بخش ھای خالی ماندهمی را ممکن می سازند، رخنه ھا و ترک ھایی ایجاد  »رسمی
  . برای حاکمان و ھم محکومان اولویت ویژه ای می یابد

ھر چند به طور ضمنی دgلت بر  ،است دلپسندیحرف . )4(»!بخوانيم ،تاریخ را آن گونه که ھست«می گویند 
در . یا نویسنده ی این سخن خود التزام به این سخن داشته و یا توانایی تحقق آن را داردکه گوینده ن دارد آ

بر این  »ارزشی«ی  گزارهدر واقع این . ستو ناپيدا مبھم به طرز گزنده ای این عبارت اندرز آميز، جایگاه ناظر
چنين اما . دست یافتنی است» بی طرفناظر «پيش فرض خوش بينانه استوار است که در قرائت تاریخ، 

ھر ناظری از جایگاه ویژه ی دست نيافتنی از این رو که . نه مطلوب و ناظری در واقع نه دست یافتنی است
. خود تاریخ را قرائت، قضاوت و روایت می کند) فردی یا جمعی(و منافع و وابستگی ھا خود و بر اساس عLیق 
به رغم آن  ناظری کهست، اپذیر ناذاتا تحقق ی به چنين جایگاھی دسترسچون نامطلوب از این رو که 

 ھای قرائت«داشته باشد، ناچار است به طور تصنعی  بودن اصرار بر بی طرف ھمچنان به طور اراده گرایانه
خود نصيب می برد، این  بی طرفیِ صفت ی که از بيرونی ا را خلق کند و به واسطه ی وجاھت» حد وسط

از این  منصفانه ای چيزھای. کند تحميلبه دیگران » منصفانه«به عنوان حقيقت تاریخِی  ه راھای ميانقرائت 
 ث مورد بحث در ایران،دخشونت و قتل اگر چه ناپسند و غيرانسانی است، اما در جریان حوا«دست که 

ھای انقLبی به برگزیدن روش قربانيان با چون . قربانيان و جانيان کمابيش ھر دو به یکسان مقصر بوده اند
وانگھی اگر . برانگيخته اندبيشتر خود جانيان را به خشونت خشن اقدامات جای راھکارھای اصLح طلبانه، با 

این روایتگری ھای حد وسط و . )5(»قربانيان ھم در مسند قدرت بودند، خود به جانيان دیگری بدل می شدند
شاید به این خاطر که . ھم ھستحال و گذشته  و مسند نشينانِ از قضا مورد پسند حاکمان  »منصفانه«

  ! استاز سایرین سرسپردگی آنھا به حقيقت و انصاف و بی طرفی بيشتر 

با این اوصاف، پس چگونه می توان حقيقت تاریخی را شناخت و جایگزین روایت ھای جعلی کرد؟ یعنی 
ست آن است که توھم ناظر بی طرف در پاسخ باید گفت قدم نخ. آن گونه که بوده یتاریخحقایق پایبندی به 

مشمول محدودیت ھا و لذا را به دور افکنيم و بپذیریم که فرآیند بازخوانی تاریخ ھم خود امری تاریخی است و 
. شتدا »بی غرضانه تری« سپس بر آن شویم که در چه جایگاھی می توان قرائت. الزامات آن می شود

ه بندی کLن یا از جایگاه حاکمان و فرادستان می توان به در یک دست. انتخاب ھای زیادی پيش رو نيست



حساسيت به سلطه و ستم و تقابل با . رویدادھای تاریخی نگریست و یا از جایگاه فرودستان و محکومان
چرخه ھای بازتوليد روابط غير انسانی، حداقل پيش شرطی است که برای نگریستن از جایگاه محکومان به 

به این معنا وفاداری به حقيقت با دفاع از حقِ پایمال شدگاِن تاریخ . تاریخی وجود داردروندھا و رویدادھای 
به این واسطه  . نيستی» بی طرف«و ھنگامی که از موضع دفاع از حق به تاریخ می نگری، . ھمبسته است

) جویای قدرت یا(نگریستن از جایگاه فرودستان به تاریخ مستلزم دوری از مناسبات سلطه و حلقه ھای قدرت 
تردید انسانی  یرا ارائه دھد، اما قرائت او ب »انتزاعی«چنين ناظری شاید نتواند قرائت ناظر بی طرف . است
گذشته رویدادھای نسبت به  »می توان« خواھد بود که در یک برھه ی تاریخی معين، »ممکنی«رائت ترین ق

نه تنھا لزوما با انتقامجویی  ،ئت بی طرفانه می نشينداین قرائت انسانی که در برابر قرا. ی تاریخی اتخاذ کرد
 اساسی برای یکی از پيش شرط ھای ،و خشونت طلبی نسبتی ندارد، بلکه دامن زدن و اجتماعی کردن آن

   .و دستيابی به جامعه ای سالم تر است سازمان یافته است توقف چرخه ھای خشونتِ 

  م ، عرصه ی تقابل دو نوع ژورناليس 67 کشتار )3

عرصه ی تقابل دو نوع متفاوت از ژورناليسم در فضای رسانه ای بوده  67در طی سال گذشته روایت کردن از  
 67و فرادستان به قرائت و روایت رویدادھای خونين  فرودستانتقابل دیدگاھھایی که از جایگاه ھای . است

مانِی گسترده ای است که با آغاز جنبش این مصاف ژورناليستی البته در ادامه ی آن جداِل گفت. پرداخته اند
محور اصلی این جدال رسانه ای . در فضای رسانه ھا بازتاب یافته است) جنبش سبز(اعتراضی مردم 

در یک سوی این جدال یا .  حاضر و محتوای این گفتمان ھاست چگونگی گفتمان سازی درباره ی جنبش
در نھادھای سياسی یا بازوھای  شخصبا پایگاھھای مروزنامه نگارانی ایستاده اند که  ،رقابت گفتمانی

در جنبش تLش  متعلق به این طيف حکومتی، برای تحکيم گفتمان)سابقا(اصLح طلبان  برون مرزیِ  رسانه ایِ 
با روش ھا و اھداف  لیو) به دليل توازن قوای نابرابر(و در سوی دیگر کسانی که در حد توان خود . می ورزند

یا دل (در ميان طيف نخست پای داشتن در . تصویر سازی انحصارگرایانه از جنبش می ستيزندمتفاوت، با این 
امری  ،گفتمان آنھامناسبات قدرت یا وابستگی به نھادھای قدرت اصLح طلبان و بازتوليد نظری ) بستن به

 از جنبش مردمیحمایت  پوششدر  ھر چند این ھمراھی اغلب؛ )آگاھانه یا ناآگاھانه(آشکار و متعارف است 
از باید کسانی را ھم افزود که  نخست ھمچنين به این طيف(. توجيه و عرضه می شود و لزوم حفظ وحدت

را به طور  67، قرائت ھای اصLح طلبانه از ھم پيمان با اصLح طلبان سازمان ھای سياسیِ  زاویه ھمراھی با
در ميان طيف دوم ھم پاره ای از  .)ی می انگارندغير ضرور وتلویحی تایيد می کنند یا نقد آنھا را بی موقع 

روزنامه نگاران به احزاب و سازمان ھایی وابسته اند که نقد گفتمان اصLح طلبانه را از زاویه ی خواست قدرت 
قرائت فرودستانه از جنایت تاریخی را باید در آن بخشی در این ميان بنابراین به نظر می رسد . دنبال می کنند

یا وابستگی ھای مادی به  ھویتی/جستجو کرد که فارغ از تعلقات عقيدتی دسته ی دوم ه نگاراناز روزنام
اینان اغلب ژورناليست حرفه ای نيستند؛ ( .دست یازیده اند  67نھادھا و سازمان ھای قدرت مدار به روایت 

 ھر چند). نوشتن نيست روزنامه نگارانی ھستند که معيشت آنھا وابسته به-بلکه وبLگ نویسان و یا شھروند
بلکه تنھا یکی از پيش شرط  ھای مھم . این به خودی خود صحت و کمال روایت ھای آنھا را ضمانت نمی کند

  . برای دسترسی به جایگاه روایت گری از منظر فرودستان را به آنھا اعطا می کند

ارئه می  67از ریخی، قرائتی را روزنامه نگاران دسته ی نخست با نادیده گرفتن شواھد مسلم تااغلب اینکه 
نظير آنچه در خصوص [ سياسی و ھویت تاریخِی اصLح طلبان کند» حيثيت«خطر را متوجه دھند که کمترین 

در  ، صرفنظر از نوع توجيھات نظری به کار گرفته شده])7(و  )4(برای مثال . ذکر شد» حد وسط«روایت ھای 
از چه جنسی است و در چه شواھد به عبارتی این نادیده گرفتن  ؟استدرک قابل ، چگونه این گونه روایت ھا

به گمان من پاسخ را باید در نحوه ی ھمسازی درونی و ذھنی آنھا با جایگاه شان در  مکانيزمی رخ می دھد؟
در بطن (پيش از ھر چيز مایلند حضور تاریخی اصLح طلبان آنان بسياری از . مناسبات قدرت جست

 خود آنھا را با اصLح طلباناینک را آن گونه ببينند که در تضاد با نوع رابطه ای که ) 67 شتارک رویدادھایی نظير
از این رو صميمانه مایلند اصLح طلبان در این آزمون تاریخی منزه و سربلند . پيوند می دھد قرار نگيرد امروزی

یا قرائت گزینشی  و ده ماندن شواھداست که زمينه ی نادی ای روانی/ و این ھمان فرآیند ذھنی. بيرون آیند
، ی ناشی از سرسپردگی نه دروغگویی و انکار عامدانه در این مکانيزم به عبارتی. تاریخ را فراھم می کند



وجود درست و . ستادر ميان ) شخصی برای پرھيز از دوگانگی(بلکه اجبار درونی به ندیدن و نادیده گرفتن 
مشابه ھمين روند تا [ .یخ از منظر فرادستان را بی اعتبار می سازدھمين گونه اجبارھاست که قرائت تار

به این معنا که جدا از . ھم صدق می کند ی حکومتیاصLح طلب چھره ھای شاخص جریانحدی در مورد خود 
مLحظات و مناسبات قدرتی که آنھا را ھمچنان با نظام حاضر و کليت تاریخی آن پيوند می دھد و نيز 

تعلقات در دایره ی نظام، بسياری از آنان به لحاظ ھویتی ھم گونه عمل سياسی با حفظ این محدودیت ھای 
به عبارتی . نمی توانند تاریخ را به گونه ای ببينند که مستلزم انکار خود و تن دادن به دوگانگی روانی باشد

مت درونی را ھم می نه تنھا مستلزم شھامت بيرونی است، بلکه حد باgیی از شھا ،دیدن شواھد تاریخی
از سوی دیگر در مورد بسياری از روزنامه نگاران جوانی که قلم و بيانشان را طور افتخاری و داوطلبانه  ].طلبد

قرار داده اند، یعنی ) 67از جمله در فاجعه ی (در خدمت روایت ھای معطوف به منزه نمایی اصLح طلبان 
اینان از فرط . لبان ندارند، موضوع به گونه ی دیگری استآنھایی که وابستگی مشخصی به نھادھای اصLح ط

رند و نيروی محرکه ی اصلی جنبش می پندا، از آنجا که اصLح طلبان را و افق ھای آن دلبستگی به جنبش
اصولگرایان را نيز مھمترین شکاف حاضر در ساحت سياسی ایران می دانند، دفاع از -شکاف اصLح طلبان
از دید اینان . کمک به بقا و پویایی جنبش می انگارندgزمه ی و جنبش کليت ثابه دفاع از اصLح طلبان را به م

ھر نقدی به عملکرد و مواضع اصLح طلبان، به تقویت مواضع اصولگرایان و تضعيف جایگاه اصLح طلبان در 
  .جنبش می انجامد و نزول جنبش و نھایتا به تضعيف

  ھاسانه در سپھر ر  67کشتار    موسوی و) 4

در کنار خانواده ھای داغداری که با تحمل ھمه ی دشواری . رسم تازه ای نيست 67سخن گفتن و نوشتن از 
تاریخی نمادھایی چون خاوران، در مقابل محو نشان ھای فاجعه از حافظه ی  -ھا و خطرات، با حفظ یاد 

ان به در برده ای ھم بودند که در ایستادگی کردند، نویسندگان و کوشندگان جھشيارانه و دليرانه جامعه 
نيز و  رفتگان بسياری از بازماندگانِ . نوشتند و ابعاد آن را شکافتند 67و از قتل عام  60تبعيد از فجایع دھه ی 

 در فضای تبعيد، برگزاری ھمایش ھای متعددجان باختگان کوشيدند تا با سابق و ھمرزمان سياسی زندانيان 
، و مکمل تLش ھایی )به رغم ضعف ھا و کاستی ھا و پراکندگی ھا(ه نگه دارند زندمبارزه با فراموشی را 

برای  )به موازات ھم( ھم چندی پروژه ھای تحقيقی .باشند که در درون ایران از انعکاس gزم برخوردار نبودند
ی راه اندازی بتواند مصالح gزم براشاید در دستور کار قرار گرفت تا سازی فجایع جمع آوری اسناد و مستند

برای طرح این فرصت یگانه ای  اعتراضی جنبش بر چنين بستری،. لی را فراھم کندلیک دادخواھی بين الم
ی پيکرش نظر کند، به ویژه آنکه با زخم بر این زخم کھنه جامعه تا روایت ھا در فضای عمومی پيش رو نھاد 

به عنوان سمبلی از فجایع گذشته  67شتار بدین ترتيب ک. موج تازه ی سرکوب ھم جنس بودخون چکان ھای 
این نظام، واجد پتانسيل ویژه ای برای عموميت یافتن کنونِی و ھمزمان به سان نمادی از ماھيت فاجعه آفرین 

گی در فضای رسانه ای برجستبالقوگی فعليت یافتن این به که در این ميان آنچه . شددر التھابات اعتراضی 
متوجه جایگاه  ،)و دھه ی شصت( 67بازخوانی  وروایت گریزناپذیری است که قادی انت سویه یویژه ای داد، 

  . می سازد )و کروبی(تاریخی اصLح طلبان و به طور مشخص آقای موسوی 

کلی، رویکرد انحصارطلبانه ی اصLح طلبان نسبت به جنبش که بيشتر در تحميل ) کاتکس(در یک زمينه 
تاکيد بر اسLم سياسی و موضع گيری در ( ر جنبش نمود داشته استرسانه ای گفتمان مورد نظر شان ب

، موجی از حساسيت ھا و واکنش ھا را در )برابر خواست سکوgریسم و تن ندادن به پلوراليسم سياسی
ق ھای فکری متفاوتی ميان کسانی بر می انگيزد که اغلب آنھا ضمن ھمدلی و ھمراھی با جنبش، از اف

این واکنش ھا که عمدتا در فضای رسانه ای طرح می شود، خود ھمواره موج شدیدتری از . برخوردارند
از این رو  بر موضوعاتی . را به دنبال داشته است» سبز«واکنش ھای متقابل از سوی رسانه ھای زنجيره ای 

ای حاد و ملتھبی حاکم است که موضوع مورد که مورد بحث و اختLف دو طرف قرار می گيرد، پيشاپيش فض
  . نقد و چگونگی پرداختن به آن را تحت تاثير قرار می دھد

در : را می توان دو گروه زیر دانست 67منتقدان موسوی در ارتباط با کشتار ) و خام(در یک دسته بندی کلی 
بر ) ای سياسی معين خودو تاکيد بر دیدگاھھ(دسته ی نخست کسانی ھستند که برای نفی اصالت جنبش 



gزمه ی این کار آن است که پيشاپيش . و پيش از آن انگشت می نھند 67نقش موسوی در کشتارھای 
دسته ی دوم شامل کسانی است ). این ھمانی(جوھره ی جنبش را در اصLح طلبان و موسوی خLصه کرد 

به نمادین مھمی که موسوی و کروبی  که با جنبش ھمراھند و به رغم وقوف به جایگاه اصLح طلبان و نقش
را به ) و کروبی(اصLح طلبان و موسوی ) و حال(در این جنبش بر عھده دارند، نقد به عملکرد گذشته ناچار 

نسبت به مسئوليت ھای گذشته را  و شفافيت برعکس این پاسخگویی . معنای تضعيف جنبش نمی دانند
   .وی جنبش می دانندgزمه ی رشد ھمبستگی جمعی و حرکت رو به جل

ھای رسانه ای در  جدلجدا از کانتکس کلی مورد اشاره در باg، حداقل دو عامل می توان برشمرد که فضای 
  :را حادتر و ملتھب تر ساخته اند  67 فاجعه ی خصوص

این طيف  یگذشته حال و به عملکرد  یکه ھر گونه نقد انرویکرد اصحاب رسانه ای اصLح طلب )1
 و ارزیابی کردهمنتقدان  دسته نخستِ  برخوردرا از جنس ) 67له نقش آنان در کشتار از جم( سياسی
جلوه می در جھت تضعيف جنبش  »gجرم«چھره ی موسوی و » تخریب«آن را در جھت  بی درنگ

وجه  یاد شده با دسته ی نخست منتقدانی خود رویه طنز ماجرا اینجاست که آنھا در این .  دھند
دارند و آن ھم این واقعيت که، به رغم ھمه ی تعارفات، در عمل کليت اصLح  اشتراک برجسته ای

نقد ھر به ویژه ین اساس آنھا ابر  .می انگارند را یکی می گيرند یا gزم و ملزوم و کليت جنبش  طلبان
و  کردهتفرقه افکنی در جنبش تعبير  بدخواھانه برای را به تخریبِ  و پرسشگری در این حوزه ی معين

دامن می موضوع  نفضای ھيستریک حول ایرشد ، به در برابر منتقدانتھاجمی  یواکنش ھاا اتخاذ ب
عمومی جنبش، سپر بLیی  ه یاز وجھ آنان عملدر  .)»موسوی ستيزان«ھمسو با عملکرد ( )4(زنند

ل مسيح برای مثا[. خته اندسا نقددر برابر موقعيت گریز ناپذیر  جایگاه اصLح طلبانبرای محافظت از 
به  با ادبيات مالوف دشمن مدار، از جایگاه ھميشگی دانای کل و ،)6(خود علينژاد در مقاله ای اخير

دوستانه ھشدار می دھد که مبادا فریب تفرقه » کشتار مقدس«خانواده ھای داغدیده از دوران 
رقابت بر سر و رو به داغداران حرف می زنند  امروز ھمه. را بخورند» پخمگان سياسی«افکنی ھای 
تو  .دادرا قانع کننده تر جلوه  »حرف ھا« ،با دست گذاشتن بر جراحت ھای آنھاچگونه آن است که 

اوليای «موضوع این جنایت ھای تاریخی از جنس قتل ھای جنایی است که با جلب رضایت  گویی
 نيت بخشِ بتوان تبعات و ملزومات اجتماعی مساله را به محاق برد و جامعه را از حق مصو» دم

ھمدgنه، کمابيش به رغم لحن در عين حال در نوشتار یاد شده، خانم علينژاد . دادخواھی محروم کرد
یادآوری کند که اگر جان باختگان به جای مشی انقLبی، منش تن از م فرازیفراموش نمی کند که در 

 ]!ودند، این وقایع ھرگز رخ نمی دادرا پيش گرفته ب »اصLح طلبی«
 

ضمن پرھيز از شفافيت  بوده است کهرویکرد شخص موسوی  ،یگر در حاد شدن موضوععامل د )2
خونين و سياسی و پاسخگویی به پرسش ھای مردم در مورد نقش و جایگاه خود در آن رویدادھای 

، در )ای بيانيه ھای او مغایرت داردپرھيزی که با ادبيات اخLق گر(نيز موضع کنونی اش نسبت به آن 
از آن دھه ی خونين یاد تعابيری چون دوران طLیی انقLب  با، جيه ناپذیر و حتی تحریک آميزتورویه ای 

نقش برجسته ای در تمام  ،به گواھی اسنادیاد می کند که  یمی کند و از لزوم احيای آرمانھای امام
در ه ی آن صدور فرمان فتوا گونکه  67کشتار  و به طور مستقيم دربه ویژه ( آن جنایت ھا داشته است

در این زمينه به نظر می آید موسوی جدا از ھمه ی ). خاطرات آیت هللا منتظری ھم ثبت شده است
شعور و وجدان عمومی را چندان جدی نگرفته است یا به دليل غلبه ی نگاه یا لفاظی ھا، شعارھا و 

در ی دھد، غير خودی، جایی که در بيانيه ھا و سخنانش مردم را خطاب قرار م/ ھميشگی خودی
را مردم می انگارد که در باور به امام راحل و  آرمانھایش با او و ھمراھانش  کسانیتنھا واقع 

گذشته «بنابراین بر خLف داعيه ی مدافعان موسوی که این گونه نقدھا را ذیل مفھوم . ھمداستانند
ز ھر چيز در گفتار فاقد اعتبار یا ضرورت امروزین بر می شمارند، رجعت به گذشته پيش ا» گرایی

سياسی خود موسوی برجسته می شود، جایی که او افق ھای آینده ی جنبش را به مدد الگوھای 
نقد گذشته خواھان گذار قاطع از آن دوران تاکيد بر در حاليکه منتقدان، با . گذشته رنگ آميزی می کند

لزوما متوجه گذشته ی  به عبارتی نقدھای مورد بحث. و مصونيت جامعه از بازگشت به آن ھستند



و به (دیدگاه امروزین ایشان است که وی بر مبنای آن آقای موسوی نيست، بلکه متوجه  سياسی
ھر چند ( .امکان تداوم آن گذشته را در حال و آینده جستجو می کند)  واسطه ی نفوذ خود در جنبش

 ). عملکرد گذشته ی سياستمداران ھم حوزه ای قابل نقد و واکاوی است
در  می شود که محدودیت ھا و معذوریت ھای جایگاه کنونی ایشان گفتهلبته در مقام توجيه اغلب ا

 بدنه یو نيز برای کمک به ریزش نيرو در  سرکوبگرانبه گونه ایست که برای تحریک نکردن  جنبش
است و اما به نظر موضوع فراتر از اینھ. حاکميت، gزم است پایبندی به خطوط قرمز نظام اعLم شود

گنجی در مقاله ای اشاره کرده  اکبروگرنه ھمان طور که .  بازمی گرددو استراتژی ھا به قلمرو باورھا 
د و تکرار ياز تای و خویشتن داری، بود، در جایی که نمی توان حقيقت را گفت، gاقل می توان با سکوت

نه ی نمی توان به بھايز با ھم شدنی نيست و جمع ھمه چ وانگھی .پرھيز کرددروغ و بازسازی 
تقویت کمی آن، با اتخاذ مشی انعطاف حداکثری و با قربانی کردن حقيقت  آسيب پذیری جنبش و یا

نتيجه ی این روند چيزی نيست جز . به جلب رضایت یا ھمراھی حاکمان کوشيد ،و با ھزینه ی مردم
و دلسردی و تھی شدن تدریجی جنبش از خواست ھای انسانی و محتوای تحول طلبانه اش 

به عبارتی گره ماجرا در . به نفع ورود بيشتر حاکمان پراکندگی بخش ھای ھر چه بيشتری از مردم
مردم پاسخ روشنی نداده اند و / آنجاست که موسوی و اصLح طلبان ھنوز ھم به دوگانگی نظام 

ساله ی خاتمی، ھمان طور که در طی دوره ی اصLحات ھشت . قرار نداده اند» مردم«را  خود اولویت
جان کLم . طفره رفتند، که البته کل جامعه ثمرش را با برآمدن نظاميان به قدرت درو کرد این پاسخ از

از (چاره ای جز این نيست که یا از مردم و یا از نظام  ،در یک ظرف برای جمع کردن نظام  و مردمآنکه 
 .ساخته شود و تحریف آميز دروغين یو یا از ھر دوی آنھا تصویر) جمله تاریخچه ی نظام

  و جنبش   67دیالکتيک ) 5

در ) و دھه ی شصت( 67با ھمه ی آنچه که در مورد دشواری ھا و بدفھمی ھای پرسشگری از کشتار 
نه فقط به این خاطر که این موضوع را در کانون . شرایط حاضر گفته شد، این تLش ھا ثمر بخش بوده است

طی که جامعه در فضای یک جنبش عمومِی اعتراضی به سوی تدارک تحول در شرای[توجه مردم قرار داد  
چرا که اجبارِ سکوت که ناشی از . خيز بر می دارد، داغ ھای کھنه و پنھان مجال طرح شدن می یابند

پراکندگی و یاس و ھراس عمومی بود، در پرتو اميد اجتماعی و ھمبستگی مردمی معنایش را از دست می 
ھم موجوداتی انتزاعی نيستند، آنھا بخشی از جامعه اند که از سویی جنبش  67آورندگان وانگھی یاد. دھد

اعتراضی به آنھا فضای روایت کردن بخشيده و از سوی دیگر به واسطه ی تجربيات دردناکی که جامعه با این 
مھيا شده جنبش از سر گذرانده، بستر عمومی برای شنيده شدن و مکرر شدن این روایت ھای پرسشگرانه 

عLوه بر این، ھمان طور که گفته شد، موسوی و ھمراھانش در پایبندی به مرام سياسی و رھيافت . است
ھای استراتژیک خود، در اجباری تناقض آميز، با دفاع از گذشته و gجرم جنایت ھای ھمزاد آن، بخش ھایی از 

  ]. جامعه و فعالين جنبش را به نقد خویش فرا خواندند
که جنبش (بودن این تLش ھا بيشتر از این جھت بوده است که طرح این نقد ھا در فضای عمومی ثمر بخش 

حضور باgدست در . ، نادیده گرفتن آن از سوی اصLح طلبان را ناممکن ساخت)بستر آن را فراھم ساخت
است که جنبش، از آن گونه که اصLح طلبان طالب آنند، مستلزم کسب سطح دیگری از مشروعيت مردمی 

و از آنجا که دیناميسم . شود  ھای آن به طور سيال و پویا توسط انبوه فعاgن جنبش تعيين می ھا و ھنجار معيار
این ھنجارھا و پذیرش گسترده آنھا ھمراه بوده، جریانات اصLح طلب نيز   درونی رشد جنبش، با بھبود کيفی

مقایسه . ین مورد مشخص مدام ویرایش و پاgیش کرده انددر ھمسویی گریز ناپذیر با مردم، ادبيات خود را در ا
در یک سال و نيم گذشته   67ھای شاخص اصLح طلب نسبت به کشتار  ای و چھره ھای رسانه رویکرد تریبون

  : به خوبی این تحول در ادبيات سياسی آنان را نشان می دھد) از مقطع پيش از انتخابات تا کنون(
ن ميدھد که از مرحله انکار و برخورد تھاجمی با منتقدان و پرسشگران آغاز شد، با این مقایسه روندی را نشا

یا توجيه محتاطانه جنایت دنبال شد و سپس در ادامه به فاز تایيد تلویحی وقوع جنایت و   سکوت نسبی
شارکت در ظالمانه بودن آن رسيد و اینک ناگزیر در مرحله اتھام زدایی از موسوی و اصLح طلبان به لحاظ م

  از بی ۶٧برای نمونه موسوی در آخرین اظھار نظر عمومی نسبت به کشتار ). [7,  8(جنایت قرار دارد 
، لحن بسيار )6(نژاد در مقاله ذکر شده و  یا مسيح علی. اطLعی خود در زمان وقوع جنایت سخن گفت



د و ادبيات اصLح طلبان نسبت به این ای را برگزید، که ھر دو مورد حاکی از ارتقای رویکر متفاوت و ھمدgنه
  ]. مقوله است

آن است، مستلزم پرورش و بسط و تحکيم روایتی   که تایيد وقوع جنایت، مشخصه اصلی  اما مرحله کنونی
ھای تاریخی ھمراه  از این جنایت است که خواه نه خواه با تحریف و مسخ واقعيت و مثله کردن رویداد" خودی"

نام نھاد، ھر چند شکست آن از " شصت و ھفتی از آن خودشان"آن را   توان به درستی است؛ روایتی که می
سازی ھای خودی از مفاھيم و باورھای انتقادی، در دوره  نمونه این روایت. است  ھم اکنون قابل پيش بينی

دیشان ای از واژگان سياسی و آرا ی دگر ان ھشت ساله اصLحات تجربه شد که در قالب آن شکل مسخ شده
ھای انتقادی و  استحاله یافت تا اندیشه» مردم ساgری دینی«و مخالفان سياسی نظام، در قامت 

و مورد بھره برداری قرار   از ساحت قدرت جذب و  ھضم شده  ھایی ھای رادیکاليسم سياسی، در بخش طليعه
ی، معطوف به اھداف و ، به اقتضای شرایط متحول تاریخ" ھای خودی  روایت"ھر چند اکنون این . گيرد

  .ھای متفاوتی ھستند و حتی اساساً از ماھيتی انفعالی و اجبار آميز برخوردارند کارکرد
ھایشان نادیده می ماند آن است که ظھور  ای که از سوی اصLح طلبان در این گونه تLش در این ميان نکته

ھای دھه شصت،  فراموش شده کشتار ھای سياسی در سطح کLن، نظير سر باز کردن ناگھانی تاریخ نقادی
، نه از )١٣٧۶ھمانند فضای انتقادی عمومی در مقطع (ھای جامعه بر مياید  ھا و نياز در حقيقت از دل ضرورت

متحول شدن و نو شدن، gزمه ی ھمراھی با تحوgت تاریخی و .  فرضی" دشمنان"ای مغرض و یا  سوی عده
کردن جامعه که در مقابل   دت ھر تLشی برای مدیریت و مھندسیچرا که در دراز م. ماندن در تاریخ است

  .ھای رشد تاریخی آن بایستد محکوم به شکست است ضرورت
مرور سير تحوgت جنبش اخير به روشنی گواه آن است که این جنبش فرا حزبی، در فرایند رشد و تحولش، 

جنبش مرھون بازخورد عمومی این دیالوگ   يفیخود استوار بوده و رشد ک  ھای متکثر درونی ھمواره بر دیالوگ
توان دیالکتيک ميان نقادی  بھترین نمونه ایست که از دریچه آن می ۶٧در این ميان کشتار . ھا بوده است

اگر به جنبش و ھر گونه تحول رھایی بخش دل بسته ایم، . را به نظاره نشست عمومی و جنبش مردمی
  .مرا پاس بداری  نقادی و گفتگوی جمعی
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  .منتشر گردیده است» خيابان«نشریه  شمارهآخرین  این مطلب در 
  

  :ھا پانوشت

  
در مورد کشتار سه سال نخست، عLوه بر جنایت ھای رسمی در کردستان و ترکمن صحرا،  برای نمونه می توان به ) 1

  : موارد زیر اشاره کرد

  ) 58و  57(اعدام افسران و مقامات ارشد حکومت شاه  -

؛  قتل ھای اعضا و ھواداران سازمان ھای سياسی در جریان درگيری ھای خيابانی و )58(کشتار بھائيان -
  ) 60و سه ماھه ی اول  59و  58(حمله ی اوباش و چماق داران حکومتی 

؛ اعدام افسران ) 59(قتل دانشجویان مخالف طرح انقLب فرھنگی در طی درگيری ھای اضغال دانشگاھھا -
  ) 59(در جریان کودتای نوژه  بازداشتی

در » قارنا«و به عنوان نمونه ای از ابعاد جنایت ھا در کردستان، به گزارش زیر در مورد قتل عام در روستای کردنشين 
  :رجوع کنيد 1358شھریور 

.php?id=603details-http://www.kurdane.com/news  
  

ھای  کشتارھای انبوھی که دميدن بر طبل جنگ و مقّدس نمایی آن بر جامعه تحميل کرد را باید به فھرست جنایت)  2
  . دھه شصت اضافه کرد



که به نام مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فحشا و جرایم اجتماعی، به طور پيوسته و  ایھای گسترده  اعدام) 3  
در "  ھای قانونی قتل"و "  جنایت رسمی"در تاریخچه   و یک سال انجام شده، جایگاه مھمی  سيستماتيک در این سی

  :در یکسال گذشته در زندان وکيل آباد مشھد  ھای جمعی برای نمونه رجوع کنيد به گزارشی از اعدام. دارند  نظام کنونی
                                rooz.com/news.jsp?essayId=32173-http://www.akhbar  

  
  :»گونه که ھست، بخوانيم  تاریخ را آن«/ فرھمند عليپور )  4 

                                                                                           
http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/08/post_109.html  

می گوید تLش ) که در پاسخ به نقد ھژیر پLسچی بر مطلب قبلی او منتشر شد(آقای عليپور در ابتدای این مطلب 
که از سوی  ۶٧ھای  ی اعدام ھایی درباره ت اعتراضھای پنھان در پش کاوشی منصفانه داشته باشد به انگيزه«داشته تا 

   .»شود برخی متوجه ميرحسين موسوی به عنوان یکی از رھبران جنبش سبز ایران می
  

، بلکه انگيزه ھای افرادی را  67نه تنھا تاریخ کشتار » روایت ھای منصفانه«ھمان طور که مLحظه می کنيد دامنه ی این 
  . و ناگفته ھای آن دوران تاریخی ھستند نيز در بر می گيرد که خواھان روشن شدن ابھامات

  
  :دو مطلب یاد شده در سطور فوق عبارتند از

  :»و ھوشياری سبزھا ۶٧اعدام ھای «/ فرھمند عليپور
3.html-an/news/newsitem/article/////67http://www.roozonline.com/persi    

  :»شصت و ھفتی از آن خودشان«/ ھژیر پLسچی 
http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/08/post_107.html  

  
. لی ابراھيم نبوی در جریان ھمایشی در بروکسل بروز کرددر سخنان جنجا ۶٧ترین شکل این نوع نگاه به کشتار  حاد) 5 

  :    ای که وی چندی قبل در ھمين مورد نگاشته بود جدا از مقاله
http://www.tabestan67.com/include/nabavi.shtml  

  
  :۶٧ھای  ر قابل دفاع خواندن اعدامد  و یا در سخنانی از سعيد شریعتی 
  

http://balatarin.com/permlink/2010/7/21/2127733  
  
  
  :»دپخته تر از آن باشيم که پخمگان ما را به جان ھم اندازن: 60به داغداران دھه ی «/ مسيح علينژاد ) 6

http://masihalinejad.com/?p=2190  
بنویسد، اما وقتی  67ی بوده که از حالمعلينژاد بنا به گفته ی خودش در این مقاله، در ایران ھمواره در صدد فرصت  خانم

، با )لب بيانی، مانند ابراھيم نبویگاه حتی در صریح ترین قا(ھمکارانش کشته شدگان و جان باختگان را مقصر دانستند 
  .، صدایی از او بر نخاست»دنيای آزاد«وجود برخورداری از فرصت بيان در 

  
  : »و ميرحسين موسوی 67ھای سال  تامLتی در باره اعدام«/  حامد مفيدی) 7

http://www.greencorrespondents.com/2010/08/67.html  
 

  :»سال شصت و ھفت شاخ و دم نداشت«/ به نقل از وبLگ مجمع دیوانگان ) 8
post_5405.html-http://www.greencorrespondents.com/2010/08/blog  


