ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ١٣٩۶

ﮔﻔﺘﺎری در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
از
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ  /اﯾﺮان
دی -ﺑﮭﻤﻦ ١٣٩۶
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ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ دﻻوران ﭘﮭﻨﮫی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ

ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی
ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ

از  ٧دی  ١٣٩۶ﺗﺎ ...

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎﯾﺶ طﺮح اوﻟﯿﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮگ ﺳﺒﺰی ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺑﮫ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان و ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و ﻣﺎدران و ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ راه
آزادی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮﭼﺮاغ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ؛ ھﺮﮔﺰ از ﯾﺎد
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .اﯾﻨﺎن اﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮭﻦ اﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ دوم ﺧﺮداد
و ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﯾﺎ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .درود ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﺮد و ﺷﺠﺎﻋﺖ.
اﯾﻦ طﺮحِ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ و ﭼﮭﺎر ﭘﯿﻮﺳﺖ.
چ.پ.

آﻧﭽﮫ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر
ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺮﯾﺰد .ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ در ﺑﮭﻦ ﻣﺎه و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ دﯾﺪم و ﯾﺎﻓﺘﻢ.
چ.پ.
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ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺘﺎب

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ١٣٩۶
ﮔﻔﺘﺎری در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﺎر دی ﻣﺎه ١٣٩۶
.١در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ .ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮭﺎرده ﺑﻨﺪ
.٢ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎ
 .٢ ١ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﻤﺎری از ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی
.٢ ٢ﭘﯿﻮﺳﺖ دوم :ﺳﮫ ﮔﺰﯾﺪه از ﺳﮫ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﺎﻟﮭﺎی -١٣٨٨
.١٣٩٠
اﻟﻒ(ﮔﺰﯾﺪه ای از ﮔﻔﺘﺎر  ٢٢ﺧﺮداد و ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ .ﺗﮭﺮان
 ١٣٨٨درﺑﺎرهی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ.
ب(ﮔﺰﯾﺪه ای از ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻮرش ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ.ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ٢٢ﺧﺮداد.ﺗﺮھﺎن .١٣٨٩ﭘﯿﻮﺳﺖ:اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
پ(ﮔﺰﯾﺪه ای از رﺳﺎﻟﮫی ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﺎذب.ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﻔﻨﺪ:١٣٩٠اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ.
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ﺑﺨﺶ دوم
ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی
ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ﺑﮭﻤﻦ ١٣٩۶

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.١ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﺗﺶ ﺳﻮزی
.٢اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
.٣ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
.۴اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﯿﺎری ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ؟
.۵ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
.۶ﻣﺎﺟﺮای اﺻﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی
.٧دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ
.٨اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ:ﺟﺪال ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد
.٩ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .١٠روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻮده ای
.١١ﭼﺮا ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
.١٢ﭼﺮا ﭼﭗ اﯾﺮان ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ؟
.١٣ﻣﻠﯿﻮن اﯾﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
.١۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻧﻄﺮات و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ و آﻣﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ
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ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
.١درﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ھﻤﮫی ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﮭﺎرﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ را ﯾﺎراﯾﯽ ﺧﻼف ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﻣﺮدم
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
و رھﺒﺮی آن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ آﺷﮑﺎرا و ﺑﯽ ﺷﺒﮭﮫ ﺑﺮزﺑﺎن آوردﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره از ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺑﺰاری ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ دﺳﺖ
ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪ .آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد آراﺳﺘﮫ ﺑﻮد،ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺧﺸﻢ ﺧﻔﺘﮫی
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ ﺻﺒﺮ وﺷﮑﯿﺒﺶ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ودر ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ھﻢ زدﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوم ﺧﺮداد
و ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد ﺻﺤﻨﮫی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺣﻀﻮر اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪﻧﺪ .درود ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﺸﯿﺎری و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ.
.٢ﻣﻮﺟﮭﺎی زﻟﺰﻟﮫ ی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﻮزه ی وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﺮان را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم
را دﭼﺎر ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و ﭘﻨﺠﺮهی درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای را درﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﮔﺸﻮد .اﯾﻦ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﻏﯿﻆ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﮭﻨﮫ ای را ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ در وﺟﻮد ﻣﺮدم رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد،ﺑﺎردﯾﮕﺮ آﺑﯿﺎری ﮐﺮد.
ِ
.٣ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده و داﻣﻨﮕﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺑﯽﺳﺎﯾﻘﮫ درﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺴﺎد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﺮ دو ﺟﻨﺎح اﺻﻼح طﻠﺐ و اﺻﻮﻟﮕﺮا
را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ،ﺑﻞ ﻧﮭﺎدھﺎی اداره ﮐﻨﻨﺪه ی ﮐﺸﻮر را ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ .ھﺮﺳﮫ ﻗﻮه
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻗﺮاردارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ روی دﺳﺖ ھﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ھﻢ ﮐﮫ درز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﭼﯿﺰی را از ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ
آن را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اﻧﺤﺼﺎری از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد.
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف و از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﻮاره ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﯾﮫ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از
آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﻮه ی ﻣﻘﻨﻨﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرا و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در دوران ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻗﻮه ی ﻣﻘﻨﻨﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﯾﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎ و ﺟﻨﺎﺣﮭﺎ و اﻓﺮاد درﺳﺘﮑﺎری را ھﻢ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮده
اﺳﺖ  .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﻗﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﺻﮫ از دوران رﺿﺎﺷﺎه و ﭘﺲ از
آن در ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺪﻧﮫ ای درﺳﺘﮑﺎر و ﻣﻨﺰه را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﯽ دﯾﺪه اﯾﻢ و ظﻠﻢ و ﻓﺴﺎد داوری را
ﻧﯿﺰﮔﮭﮕﺎه ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﯾﺎددارم ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻗﺎﺿﯿﺎن درﺳﺘﮑﺎر ﮐﻢ ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ھﯿﺄت و وﺟﮭﮫ ای آﺑﺮوﻣﻨﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮه
در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﮫ رأی ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ وﻗﺖ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺖ و ﻓﺴﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮده رواج ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎورش ﻧﻤﯽ
رﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ درﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اداری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﺮﮐﻮب و واﺑﺴﺘﮕﺎن
رژﯾﻢ.

5

ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد اﻧﻮاع درآﻣﺪھﺎی ﻓﺎﺳﺪ درواﻗﻊ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم
ﺗﯿﻮﻟﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺶ آراﺳﺖ ﮐﮫ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ روزﻧﮫ ھﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و
ﮐﺘﺎب ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻧﻔﺖ ھﻤﮫی
دﯾﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﺮان رژﯾﻢ واﮔﺬارﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺗﺎزه
ﮔﺸﺖ در ﺟﮭﺖ ﭘﺮورش ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﯿﻮﻟﺪاری ﻣﺎﻟﯽ.
ﺗﯿﻮﻟﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﯿﻮﻟﺪاری ارﺿﯽ ،ﺣﺪ واﻧﺪازه ﻧﺪارد و اﺷﺘﮭﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻮن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دوزد و ھﺮ ﻓﺮﺻﺖ و ھﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ای را ھﻤﭽﻮن
طﻌﻤﮫ ای ﺗﺎزه ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﺎن
روﺷﻦ ﺷﺪ و واﮔﺬارﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻘﺸﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ در ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺟﯿﺐ و درآﻣﺪ اﻧﺪک ﻣﺮدم ﻧﻘﺸﮫ ﭼﯿﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺴﻮت ﺗﻌﺎوﻧﯿﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺴﮑﻦ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﮐﺎذب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺮدهی
ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺘﺎﺑﺰده آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ ھﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪو ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ
ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ .درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺷﯿﺮهی اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ را ھﻢ ﻣﮑﯿﺪﻧﺪ و ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﯾﺎ وﺿﻊ
ﻣﻘﺮرات ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻋﻮارض ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ورود ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ.
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺎن آﺷﻔﺘﮫ ﺑﺎزاری ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ
ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ ،رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزار
ﻣﮑﺎره ی ﻓﺴﺎد از ھﺮدﺳﺖ ﺷﺪ.
دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﮫ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﺑﺎﻻﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎ ﺑﺮﺧﻼف درآﻣﺪھﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺒﻮھﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﻨﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع اﯾﺮان را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
ھﻤﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ »ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮫ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت در اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎدﺳﺖ
دارﻧﺪ .ازﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،از ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی و ﺳﭙﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪی ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﭘﯿﭻ و ﻣﮭﺮه ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ
ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺑﮫ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﻧﺪ.
.٤در دوﺳﮫ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه اﯾﻢ از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض .ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﻧﮑﮫ
دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﮫ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮآورده ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ
در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﺪ ﺑﻮده رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ھﻤﮫ ی ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻓﺴﺎد را در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﻢ .ﻗﺼﺪﻣﺎن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ در دوره ی
زﻣﺎﻧﯽ ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه ٩٦ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ.
.٥آﻧﭽﮫ از ﻣﺸﮭﺪ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﻓﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ در ھﺸﺘﺎدﺷﮭﺮ
ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺮدم را در ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺪام دﺳﺖ ﺗﮑﺪی
دراز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻈﺎم را ھﺪف
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ را طﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
.٦ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ﺳﺮاﺳﺮی ھﻔﺘﻢ دی  ١٣٩٦ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ
ھﺮ ﺟﺮﻗﮫ ای ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
در ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ در اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی را
ﺧﻄﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد.
ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺣﺰاب درﻣﺎﻧﺪهی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺟﺎﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﮫ
اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺑﮫ اﺻﻼح دل ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ،ھﻤﮫ ﺣﯿﺮت زده ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی و
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ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ،دﯾﮕﺮی ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﺎدش اﻓﺘﺎد ﮐﮫ رھﺒﺮی
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻧﺪارد و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﺎﻓﺸﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻏﺘﺸﺎش اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن
ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻮرﺷﯽ را از ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎزﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی
ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎﺗﻮھﻢ زداﯾﯽ ﺷﺎھﺮاھﯽ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺸﻮد:
.١اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ رژﯾﻢ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻟﻮده را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
.٢ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﺻﻼح طﻠﺐ ،اﺻﻮﻟﮕﺮا،دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮم ﻣﺎﺟﺮا« ﺗﺸﺖ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺎزی اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺸﺎن را از ﺑﺎم ﻓﺮواﻓﮑﻨﺪ و روﯾﮑﺮدی رﯾﺸﮫ ای را ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﺳﻮده و ﻓﺎﺳﺪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎرزد.
.٣اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ آن ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن را ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی »ﻋﯿﻨﯿﺖ ﮔﺮا« ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و
اﺑﺮوی ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﺣﺎﻣﻼﻧﺶ را وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و در رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﺒﺘﺬل ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ھﻔﺘﻢ دی اﯾﻦ ﺣﻀﺮات را ﮐﮫ در دﮐﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻣﻮازی و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ آﺑﺮوﮐﺮد و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻨﺎن را
ﺑﺮﻣﻼﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ دﮐﺎﻧﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای و ﺣﺠﺮه ھﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮐﮫ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ از اﻧﻮاع ﭼﭙﯿﮭﺎ و اﺳﺘﺎدان
ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺧﺎﺻﮫ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ھﯿﭽﮑﺎرهی ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ
روﯾﺪادی دوراﻧﺴﺎز روﺑﮫ روﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ .ﺗﻮده  -ﻧﻔﺘﯿﮭﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ –
آﺷﻔﺘﮫ ی ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮازی و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهی اﯾﻦ دورﺳﺎﻧﮫی ﺑﺰرگ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ دودوزه ﺑﺎزی؛ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻌﻞ و ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺦ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻧﺪﯾﺸﮫ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
»ﻣﻦ و ﺗﻮ«رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ زﯾﺮ ﻧﺎم ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن »روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﻟﻨﺪن« ﮐﮫ ﺑﯿﺶ
از ھﺮ ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آورد و ھﻨﻮز »روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ،ﻣﻌﺮﮐﮫ ی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮان را ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و راﻧﺖ ﺧﻮار ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺎج دادﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷﮭﺮت و ﻧﮫ اﺳﺘﻌﺪادی دارﻧﺪ،ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ و ﺧﺒﺮھﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ھﻤﭽﻮن اطﻼﻋﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﻮرد ﺑﺒﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ اش ﮐﮫ ھﻤﺠﻮن ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬای ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻗﻮل ھﻤﯿﻦ روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﻟﻨﺪن دروﻏﭙﺮدازﯾﮭﺎی زﻧﻨﺪه ای را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻘﯿﺪه و ﺧﺒﺮ ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و ھﻤﭽﻮن واﻗﻌﯿﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ھﻔﺘﻢ دی ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ
ﺑﺮآن داﺷﺖ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادھﺎ ،ﺷﻌﺎرھﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎرد ﯾﺎ
ﮔﺬرا اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی
ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﮭﻢ را در ھﺰارﺗﻮی ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه داد ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮھﯽ داده ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﮔﻢ ﮐﺮد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ واﻗﻊ
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی ﮔﺰارﺷﺪھﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ را ﮐﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ
و ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ رﻓﺮاﻧﺪم و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻨﺪازد .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺟﮭﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺨﻨﯽ ﺟﺪی از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اھﻤﯿﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﮭﻠﻮی  -ﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﺎھﺪ .وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺴﺶ را ﺟﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ده ھﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯽ ﺳﺮوﺗﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺮاﮐﻨﺪه اش ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﺑﺮای
آﺷﻔﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﺳﺮاﺳﺮی.
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ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﮐﮫ ی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ اش ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﮫ رﻓﺘﺎری ﺣﺮﻓﮫ ای را
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ی ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ی
ﺻﺪای رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮن »ﻣﻨﺎﺷﮫ اﻣﯿﺮ«،رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ رادﯾﻮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻤﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او واﺑﺴﺘﮫ ی رﺳﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮ ھﻢ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﭘﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮش ھﺴﺖ در ھﺮزﻣﯿﻨﮫ ای اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ روز در اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ! ﯾﮏ
ﻣﺠﺮی ھﻢ دارد ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻﻔﺤﮫ ی آﺧﺮ ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺧﻼﺻﮫ ﺷﺪه در اﻓﺸﺎﮔﺮی .ﺑﮫ ھﺮﮐﺲ
ﮐﮫ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرک ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﮫ ﺳﺒﺐ اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﮭﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﯽ ھﻢ
دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .در اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .از ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان
ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ داﺧﻞ اﯾﺮان و درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
اﻣﻨﯿﺘﯿﮭﺎی »ﭘﯿﺸﯿﻦ« ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ آورد و ھﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎر ی از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮادی را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ
و اﻓﺮاد و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺒﺎری را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر درﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺳﺮﺑﺰﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ،ﯾﺎ ﻓﺮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را.ﭼﺮا ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽدھﺪ؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻮﺷﺘﮫی اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی»ﭘﮋواک
اﯾﺮان«.در اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ  »:ﻣﮭﺪی ﻓﻼﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺳﻘﻮط آزاد ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ،دﺳﺖ ﺑﮫ
داﻣﺎن اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﻓﺨﺮآور ﻣﯽﺷﻮد و او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ« رﻧﮓ ﮐﺮده و ﺑﮫ
ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻼﺣﺘﯽ
اﻧﺪﮐﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .ﯾﮏ دو ﺗﮑﮫ از دو ﻧﻮﺷﺘﮫی ﻣﺼﺪاﻗﯽ را در زﯾﺮ ﻣﯽ آورم ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ از
زﺷﺘﯽ ﮐﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺮی ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺸﺎن دھﻢ:
)»(١آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﮫﮔﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺪی ﻓﻼﺣﺘﯽ ،ﻣﺠﺮی »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﮫ آب داده ،ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫآوردن ﯾﮏ
ﺷﺎرﻻﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻓﺨﺮآور ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻓﻼﺣﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺮات از ﭘﺎدوھﺎی دﺳﺘﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ھﻤﭽﻮن
اﻣﯿﺮﻓﺮﺷﺎد اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﮐﮫ در دروغﮔﻮﯾﯽ و ﮐﻼھﺒﺮداری ﺷﮭﺮه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﯿﻢ آﺧﺮ زده و ﺑﺎ دﻋﻮت از اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻓﺨﺮآور ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺳﺘﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ و طﺮح دﻋﺎوی اﺑﻠﮭﺎﻧﮫی ﯾﮏطﺮﻓﮫی او ،ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫی
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫﺳﺎزی آنھﻢ در »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﯿﺎتدھﻨﺪﮔﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،زده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻼﺣﺘﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ« را ﺑﺪون ذﮐﺮ
ھﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽاش و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آورد ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﯽ ﺟﻌﻠﯿﺎت
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻼھﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﺶ
از ﺳﮫ دھﮫ در ھﻠﻨﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ھﯿﭻﮐﺲ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .و رژﯾﻢ ھﻢ ﺻﺪای اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻣﺘﻮﺟﮫی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻻﯾﮫھﺎی دروﻧﯽ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻮر ﻗﺪرت دھﺪ ،در ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ« .
)از ﻣﻘﺎﻟﮫی »رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﮭﯽ »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن »ﺑﭽﮫﭘﺮرو« و »رﻓﯿﻖآﯾﺖﷲ«
ﻧﻮﺷﺘﮫی اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ (
ً
)(٢در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ »»اﻧﺘﺮ« روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﻣﺴﻤﺎی »روحﷲ«
را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﮫ ﺳﯿﺮﺗﺶ ﭘﮭﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »ﻟﻮطﯽ«اش ﻣﮭﺪی ﻓﻼﺣﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻋﺸﻮه
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و ﻧﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺻﻔﺤﮫی آﺧﺮ و ﺷﺨﺺ او ﻋﻼﻗﮫی زﯾﺎدی دارد ،دو ﺳﻨﺪ در ﺑﺎرهی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زھﺮا ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»اﻧﺘﺮی« ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٨٨در ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺪرش ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زم) (١ﺟﺴﺖوﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮده،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »اﻣﺪادھﺎی ﻏﯿﺒﯽ« ﯾﮏ ﺑﺎره در ﻧﻘﺶ »ﺟﯿﻤﺰﺑﺎﻧﺪ  «٠٠٧و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮ ،ظﺎھﺮ ﺷﺪه
و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ دﻟﺶ ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﭙﺪ و از ﯾﮏ زﯾﺮﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﮫ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺖرھﺒﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﺣﻔﺎظﺖ
اطﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫی ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺠﺘﺒﯽ و وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی و ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫای ،ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی آنھﺎ ﺑﺮای وی
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
او در ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺻﻔﺤﮫی آﺧﺮ« ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﻟﻮطﯽاش ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻔﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﺳﺎل ارﺗﺒﺎطﺎت زھﺮا ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را زﯾﺮﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ و ﺗﯿﻢھﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ وی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ارﺗﺒﺎطﺎت را
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از روﺷﻨﮕﺮی »اﻧﺘﺮ« ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و دﺧﺘﺮش ﺷﺪه و ﮔﺰارش وی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻟﻮطﯽ ﻣﮭﺪی اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺘﮫﮔﻞھﺎ زﯾﺎد ﺑﮫ آب داده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﮫ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ »اﻧﺘﺮ« دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ﺑﮫ
ﺧﻮرد ﺧﻼﯾﻖ داد)« .از ﻣﻘﺎﻟﮫی» اﻧﺘﺮی ﮐﮫ ﻟﻮطﯽاش ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ) ﻣﮭﺪی ﻓﻼﺣﺘﯽ و روحﷲ زم(
ﻧﻮﺷﺘﮫی اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ «(
اﯾﻦ ﻣﺠﺮی در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﯾﮏ دوﻟﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ.اداھﺎ و اطﻮارھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺮی ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﺗﺎ دھﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫی
اطﻼﻋﺎﺗﯿﮭﺎ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ ﮐﮫ اوﻻً ا ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی
دوﻟﺘﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﺎﺷﺪ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ً از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪی دﯾﮕﺮ را ﭘﯽ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد در داﺧﻞ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﮫ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻨﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﺴﺎس و ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ھﻤﯿﻦ آدم ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را درارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه از راه ﺣﺬف ﺷﻌﺎرھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ اﺟﺮادرآورد .ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﮫ ﺻﺎﻓﮑﺎری روآورد و اﻋﻼم داﺷﺖ ﻧﻈﺮھﺎی
»ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ« اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﻈﺮ ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را در ﺗﺮﯾﺒﻮن
ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﺪه ای را در اﯾﺮان ﺑﮫ دام اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ« اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺨﻨﺎن درﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺻﻔﺤﮫ ی آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﭼﭗ ﻧﻤﺎ ﮐﮫ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ،رﻓﻘﺎ را ﻧﯿﺰ
روی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ آورد و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻞ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ
را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دروغ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﯾﻦ روش را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮج ﺳﺮﮐﻮھﯽ
و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺻﻔﺤﮫ ی آﺧﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮری را ﮐﮫ رﻓﻘﺎی ﭼﭙﺶ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و در ﺣﺪ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﮫ اﺟﺮادرآورده اﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ذﮐﺮﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آدم ﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
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ﯾﮏ روﯾﺪاد زﻧﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ زﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ھﻔﺘﻢ دی ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ ی
ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰ ﭼﭗ اﮐﻨﻮن در ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪاری دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯽ ﭼﺎره اﮔﺮ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽ
دھﺪ و ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺷﮫ اﻣﯿﺮ را وﺳﯿﻠﮫ ای ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺣﺮاج ﮐﺎﻻی ﺑﯽ
ارزﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ.
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ
دﮐﺎﻧﺪاری ﻣﺪﯾﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮد درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در
دﮐﺎن ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﺠﺮﯾﺎﻧﺶ در ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﮫ ﺳﻔﺮی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮑﯽ و ﺑﺎﺟﯽ ﻣﯽ دھﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﯽ ﺑﺎرﺳﻠﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﺎ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﺎن ﻧﮫ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﮔﺎھﯽ درﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ از ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی اﻓﺮاط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺎر
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﺮﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .زﻧﯽ را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
ﭘُﻞ ﻣﺪرن ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺰارش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﮑﺎر ﯾﺎ ﮔﻠﺪن ﮔﻠﻮب ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ .از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﮭﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آﮔﺎھﯿﮭﺎی دﺳﺖ دوم.
ھﻤﯿﻨﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﺪ از زﺑﺎن ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪان
ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاری داﺧﻠﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪه ی
ﻓﺎرس زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اطﻼﻋﺖ ﻣﻮﺛﻖ و درﺳﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ
ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎج دادن ﺑﮫ ھﻤﮑﺎران اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺻﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ در
اﺳﺎس ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر.ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺎ ﭼﺮا؟ ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎری ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﻘﯿﻢ دﻓﺘﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧﻼﺻﮫ ای ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه از روﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻤﺎن روز ﯾﺎ روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ آﻧﮭﻢ ﻧﺎرﺳﺎ
و ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﭼﻮن ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﺪ در دﻓﺘﺮی از ھﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻗﺼﺪﻧﺪارم ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﭙﺮدازم و آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﻨﺠﻢ .در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮده ام .اﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭼﭗ آﻟﻮد » ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ« ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺻﻔﺤﮫ ی دو« .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ در ﺣﻮزه ی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ .ﯾﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺑﻨﺠﻞ »ﭘﺮﮔﺎر«ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ رود از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای طﺮح ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی درﺳﺖ .ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺤﺜﯽ را درﺳﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻮض
اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﺑﺠﺎ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،ﻣﺪام ﻣﯿﺪاﻧﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ در ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی »آﭘﺎرات« در ﺳﺮازﯾﺮی ﺳﻨﮕﻼخ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻧﺘﻘﺎدی ازﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ﻓﺮاھﻢ آورد و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .ده ھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ آﺳﺎن در ﺧﻮر ﺣﺬف ﮐﺮدن اﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﺪﻓﮭﺎی ارﺑﺎﺑﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﺧﺪﺷﮫ ای وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ی ﺳﺨﯿﻒ و ﻧﺎزل و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫی دﯾﮕﺮی در ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺎروﺟﻨﺠﺎل در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﻠﻮر ﺑﻨﻔﺶ«
ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ ارزش »آرﺷﯿﻮی« دارد و ﻧﮫ ارزش ھﻨﺮی .ﯾﮏ ﺷﯿﻄﻮﻧﮏ ﻣﺒﺘﺬل راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
و ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎ و ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻟﻮس ﺑﺎ اﯾﻦ و آن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﮫ ای از ﮐﺎرﺷﺎن را
ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل ھﻨﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻓﻨﯽ و ھﻨﺮی دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ آدم
ﺧﻨﺪه دار ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ آﺷﭙﺰی ھﻢ ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﺑﺎ رودﮐﯽ ھﻢ ورﺑﺮود .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧﺎﺻﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ وﻓﺎﻗﺪ
ﻧﺎظﺮی ﭘﺨﺘﮫ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﭼﮑﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻮدﺟﮫ و اﺳﺮاف را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
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و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد .ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ در ھﺮ رﺳﺎﻧﮫ ،ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ھﻮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎﺻﮫ
در ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺳﭙﺲ در ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮض دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺮﺑﺰﻧﮕﺎه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻌﻔﺎی رﺿﺎﺷﺎه و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم داﻣﻦ زدن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎزی و در ﮐﻨﺎر آن راه اﻧﺪازی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رادﯾﻮ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر داﺳﺘﺎﻧﯽ دراز دارد ﮐﮫ در
ﺣﻮﺻﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .در ﯾﮏ دوره ﻋﺪه ای راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﺘﻔﺎوت .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﮐﻤﮑﮭﺎ ﻣﺼﺮف
ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ وﻟﮕﺮدان رﺳﺎﻧﮫ ای اﮐﻨﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
»اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل« .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﺮأت ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﺟﮫ اش
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ آش درھﻢ ﺟﻮﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﭘﺮﺳﻨﻞ .ھﺮﮐﮫ ھﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ آﯾﺪ
اﯾﻨﺠﺎ و ھﺮﮐﮫ ھﺮﭼﮫ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ را از ﻣﺪﺗﮭﺎﭘﯿﺶ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
»اﯾﺮان ﻓﺮدا« ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻦ »اﯾﺮان ﻓﺮدا« اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی
ﺧﺒﺮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺻﻔﺤﮫ ﯾﮏ« ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺎﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻋﺮﺿﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺪام ﻧﺎﻟﮫ و زاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﮫ ای درﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ در اﺳﺎس ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ .ﻋﺪه ای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ی
ﮐﺎر ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﯾﮏ
رھﺒﺮی درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺳﺎﻧﺴﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﮔﺰارش از روﯾﺪادھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﯾﺪادھﺎ  ١٨ﺗﯿﺮ،ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮭﺮداری ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ،
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ...
از ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﺰ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺘﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾﺎ ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ
رادﯾﻮ آﻟﻤﺎن ﯾﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺎن را از ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی وﻗﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﮫ ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ی ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از »اﯾﺮان ﻓﺮدا« ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ »اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل« .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن»اﻧﺪﯾﺸﮫ« اﺳﺖ} .ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﯿﺪم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ
ھﻢ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد را
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﺎ از ﮐﺠﺎﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ روﺷﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟{
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ھﻤﯿﻦ دو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ رادﯾﻮ -ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭﺎی
رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ی ﺳﺎﻻﻧﮫ ی ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و ﭼﮫ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .از اﯾﻦ رو وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد از اﺳﺮاف و ﻓﺴﺎد در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﻣﻨﺪدارﻧﺪ و در ھﺮﯾﮏ از دﻓﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﯿﭻ ﺟﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
.٤در ﺑﺎﻻ دو ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ وﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ھﻔﺘﻢ دی را در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﯿﺰش ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر .اﻣﺎ
ذﮐﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﯾﺎ اﺑﻌﺎدی از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی
راﯾﺞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
داﺧﻞ در اﻧﺤﺼﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در اﻧﺤﺼﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﺧﺎرج اﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﮫ در درﺳﺖ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان دوﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺗﻮان ﻓﮑﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ
وﺿﻊ ھﻢ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
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ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮﺗﺎه وﮔﺬرا از ﻧﯿﺮوھﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﻧﮑﺘﮫھﺎی
ﻓﺮاوان ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
»ﺧﻮدی« ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﮔﺮوه را اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در داﺧﻞ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم .اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن »ﺧﻮدی«
ھﺪﻓﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺪ ﺑﮫ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ھﻢ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﺰک ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
را ازدﯾﺪه دور ﻧﻤﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن راﺟﻊ ﺑﮫ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ رھﺒﺮﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮزﺑﺎن آورده ﺑﻮد .ﺑﻘﯿﮫ ھﻤﮫ ﺷﻌﺮ
ﻧﻮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺗﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻮزون و ﺑﯽ ﻗﺎﻓﯿﮫ .ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن راﺣﺖ
طﻠﺐ و »ﻏﯿﺮﺧﻮدی« را ھﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮔﺮدآورد و ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﮔﻮار اﻓﺘﺪ ،از
ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی درون ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪل ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای
»ﻏﯿﺮﺧﻮدﯾﮭﺎ« و ﺣﺮﺑﮫ ای ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن .ﮐﺎرﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﻮد .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻞ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ھﻢ ﺣﺴﺎﺑﺶ
را ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و »ﻏﯿﺮﺧﻮدﯾﮭﺎی« ﺣﺮﻓﮫ ای ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ
را ﮐﺎذب و ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺴﺖ و از ﺿﺮورت ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ از زھﺮ اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺮوه در
اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮐﺎذب ﻣﺪﻧﯽ را ﻧﻘﺪﮐﺮدم و ﺣﺘﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را
ﻋﻠﯿﻞ داﻧﺴﺘﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﯿﺎزدارﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮن
ﺗﺎزه وارد ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ.اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﺳﺘﺒﺪاد و اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ ﺗﺎزه ای وارد ﺻﺤﻨﮫی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺗﻮأم ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎذب و ﺗﮑﺮاری و ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫی
ﭼﺸﻤﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺠﺪدی دﯾﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش را ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮررا.ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ اﻧﺪﮐﯽ
ﺧﻮن ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪه ی ﺳﮑﻮﻻر ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف وﻟﮕﺮد آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮداﯾﯽ وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  .ﮐﻤﯽ
ھﻢ روﻏﻦ ﭼﺮاغ »اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮی« ﺑﮫ آن اﻓﺰودﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ از ﺣﺠﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن را در ﺗﻐﺎر رﺧﻮت در ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻔﺸﺎرد و اﻣﯿﺪ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ را ﻣﻮﮐﻮل
ﺳﺎزد ﺑﮫ اﺑﺪﯾﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و ھﻤﭙﺎﻟﮑﯿﮭﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎ و اﯾﺮان  -ﺷﮭﺮی ﺷﺎن در
اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﮭﺮه ای روﺷﻦ و دور از اﺑﮭﺎم ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﻧﺪ .اﺻﻼح طﻠﺒﺎن دﺳﺖ در دﺳﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن
ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ »دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ ﻣﺎﺟﺮا« .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮫ دادﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﻨﺪش آور ﺧﺎﺗﻤﯽ.
.٥اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرھﻢ دﺳﺘﺸﺎن روﺷﺪ .از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد رھﺒﺮش ﮐﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اش ﭼﯿﺴﺖ
درﺿﻤﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ طﺮﻓﺪار رﻧﮓ ﺳﺒﺰﻧﺪ و اﻏﺘﺸﺎش ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ذره ای از اﺻﺎﻟﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و درﺳﻮگ رﻓﯿﻖ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﺣﺰب ﻟﻨﯿﻦ ،رھﺒﺮ
ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺎن دﻧﺒﺎل اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺳﯿﻨﮫ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺟﻨﺪﷲ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن وﻻﯾﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮاﻧﺸﺎن از ﺑﻦ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ آﻣﺴﺘﺮدام و ﭘﺎرﯾﺲ و ﯾﻨﮕﮫ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ
داد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻨﺎﻣﺪ ﺑﺎ
اﻧﻮاع ﺗﮭﻤﺘﮭﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺼﺮ ﻣﻮﺳﻮی-ﮐﺮوﺑﯽ و ھﻤﮫی
ﻣﺮدم را در اﻧﺘﻈﺎر رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﺼﺮﺑﺮآﯾﺪ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮﻋﻮد ﭼﮭﺮهی
ﻋﺒﻮس رژﯾﻢ رااﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻦ ﻧﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﻄﻘﮫی ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻠﺸﺎن ﺳﻔﺮﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ھﻤﭽﻮن
ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﻓﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﮫ ھﻢ ﻧﺎن دارد و ھﻢ آب؛ ھﻢ اﻧﺪک درآﻣﺪی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ھﻢ اﻧﺪک ﺷﮭﺮﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ و ﺷﻤﺎری از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪه دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎذب ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
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رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎی »ﻋﺼﺮ-ﻧﻮ« ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ای ﭼﭗ دارد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪهی »ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ« را در
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺣﺴﺎن طﺒﺮی
ﺻﻔﺤﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز ﺗﻮدهِ -
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﺟﺪھﯽ زﻧﻨﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮده – ﻧﻔﺘﮭﯿﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﭼﭗ
و ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﯾﺎد ﻧﺮوﻧﺪ و در ﮔﺬر زﻣﺎن دﻓﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫی ﺧﺎرج
ﻧﺸﯿﻨﯽ روی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪهی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺪد ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﻮم ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دﺳﺖ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ،در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮده ای دارﯾﻢ ﺧﻮﻧﺨﻮار
ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﻋﺪه ای ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻌﺸﺶ ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺬری ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﮐﺎذب ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ رده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﺪه ای ﻟﻤﯿﺪه در ﺧﺎرج و دور از
واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎد ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﺳﺮﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻋﺮﺻﮫی ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﮭﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ ﻧﻨﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﺑﺮای
اﯾﺮان .آﻧﭽﮫ دارﻧﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ  .ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮداری و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫی ﻣﺘﻨﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ .ﺑﮫ
راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺧﺎرج اﺷﺎره ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ روﺣﯿﮫی ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دھﮫی ﭼﮭﻞ رواج ﮔﺮﻓﺖ و
ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﮫ دارد .ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه را از اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺑﺮدﻧﺪ و از
آﻧﺠﺎ ﺑﮫ داوری ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ دوران اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﯿﺎم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
ﻗﯿﺎم دﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ وﺟﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎج ﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻤﮫ دوروﯾﯽ و ﺗﺰوﯾﺮ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮد؟ ﺣﺎﻻ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﺑﺮﻣﯽ اﻓﺮازﻧﺪ و ﺑﺎ »ژﺳﺖ«ھﺎی زﻧﻨﺪه و ﺗﮭﻮع آور
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺼﺪق را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺪ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ؟
.٦ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ھﻔﺘﻢ دی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺟﻨﺒﺸﯽ
اﺳﺖ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ؛ اﻓﻘﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﺧﻼق در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدن و ﺗﻮﺻﯿﻒ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ
در ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن را ﺑﺴﺖ ،ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺧﻮش ﺧﯿﺎل را ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻞ ﭼﮭﺮه ی واﻗﻌﯽ رژﯾﻢ را ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻧﮭﻔﺘﮫ در دل و ﺟﺎن ﻣﺮدم را در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪ و ذره ای ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﭼﭗ ﺧﺎرج ﻧﺸﺴﺘﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﺬاری را از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﮭﺎی ﺧﻮد
ﻣﺨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد،اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ رواﻧﺪاﺷﺖ .اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ
ﻣﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﻟﺤﻦ و زﺑﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮد آرام ﺑﺨﺶ روی زﺧﻢ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻓﺸﺎﻧﺪ و
در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز ﮐﺒﯿﺮ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﮐﮫ درﻏﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻋﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺧﻮد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺧﺠﻮﻻﻧﮫ ﮔﻮﺷﮫ ی ﭼﺸﻤﯽ ھﻢ
ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﯾﺪادھﺎ در اﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ را واروﻧﮫ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ آرام ﺳﺎزی ﺧﺸﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ .درﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻒ ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎد ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن
ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻓﺎﺳﺪ و ﭘﮋﻣﺮده ی ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻗﺪرﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ رﻓﺖ ﺣﺎﻻ ﺳﮫ ﺗﻔﻨﮕﺪاری دارﯾﻢ ھﻤﭽﻮن ﮐﺮوﺑﯽ – ﻣﻮﺳﻮی-
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﮫ روزی ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺣﺼﺎرھﺎی ﺣﺼﺮ را درھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻤﭽﻮن اﻣﺎم زﻣﺎن
ﻣﺮﯾﺪان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﻣﯽ رھﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﺸﻮه ی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﻟﻮاﭘﺲ و رھﺒﺮی
ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺟﺮاﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دوام ﻧﯿﺎورد و ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪﻧﮫ ی اﯾﻦ
ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮی را درھﻢ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ِ
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اﯾﻨﺎن اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ زﻟﺰﻟﮫی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ دﺳﺖ از ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﮐﺴﯽ را اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﺒﻮد .ھﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﺪادی را ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮی
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ از ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﮭﺎ را ﻣﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﮫ
اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻧﻤﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺪ،وادارﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ھﺰارﻧﻔﺮ از ﺷﻮﺷﯿﺎن ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﺟﺎﻧﺸﺎن
را در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و در زﻧﺪاﻧﮭﺎ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﺮاس و ﺑﺎ ﺳﺒﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﻣﺴﺪود اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﺮ ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ اﺻﻼح ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدﻣﺪاران روزھﺎی آﺧﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم آﻧﻘﺪر
ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻔﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﺗﺠﻠﯽ ﺳﺮرﯾﺰ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﺸﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﺧﻮرده و ﻣﺄﯾﻮس از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺑﺎزده و ﻣﺤﺼﻮل دوره ای طﻮﻻﻧﯽ از
اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .از اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺳﺮﻗﺖ ﺳﭙﺮده
ھﺎی ﻣﺮدم  ،از دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﮫ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ واﻣﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﺗﺎراج ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ .اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮری دارﯾﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎ ھﻢ رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮫ
ﮐﺎﺳﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﻟﯿﺴﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺮان اﯾﻦ رژﯾﻢ ھﻤﮫ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎرج
در ﺟﯿﺐ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را .آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎ اﯾﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد »ژن« ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺳﻼم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ارث ﻣﯽ رﺳﺪ :وﯾﺮاﻧﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﮫ .ﺳﺮدﻣﺪاران اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ
ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﮫ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﮫ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ.
.٧روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻨﮫ ای اﮐﻨﻮن در ﻓﺴﺎدی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻏﻮطﮫ ور اﺳﺖ ﺣﺘﯽ
ﺗﻮان آن را ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ
دﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮدم دراز ﺑﻮده اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﺪد ﺑﻮدﺟﮫ ی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال
ﻋﻤﻮﻣﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺣﺘﯽ طﻼب اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ ﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﺎور و آزادﯾﺨﻮاه ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎ و ﺻﻮرﺗﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
آﯾﻨﺪه در اﯾﺮان ﻗﺪﺑﺮاﻓﺮازد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ رو ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ
در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻋﺮض اﻧﺪام ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎزه از دﯾﻦ زداﯾﯽ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺳﯿﻤﺎی دﻗﯿﻖ آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪام از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ ھﯿﭻ ﺗﺼﻮری درﺳﺖ از آﯾﻨﺪهی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻌﺎری ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺴﻨﺪ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.
ﻧﻮدﯾﻨﯽ اﻓﺮادی ھﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش اﺳﺘﻮارﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎی دﯾﻨﮭﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﻧﺪارد ﺑﺎ دﯾﻦ ﺷﯿﻌﮫ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﮑﺮدھﺎی دﯾﻨﯽ در اﺳﺎس ﻋﻘﯿﻢ اﻧﺪ و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ .ﻣﮑﻼھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮآوری دﯾﻨﯽ روآوردﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺮوش ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و اﻻھﯿﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن .از درون ﻧﺠﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و از درون ﻧﺸﺄت ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ راﻧﺖ ﺧﻮاری .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮭﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ھﻔﺘﻢ دی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ،ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ از رھﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺗﺎ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﮫ .ھﯿﭻ ﻗﻮه و ﻧﮭﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آﺑﺮوﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ از درون ﺗﮭﯽ و در ﺣﺎل رﯾﺰش .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی
اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎر زﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﻧﯿﺶ زھﺮآﻟﻮد ﺧﻮد را
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وارد ﺟﺴﻢ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻨﺪ و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎک وارد ﺳﺎزد .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺑﮫ آﯾﻨﺪه و ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻔﻌﺶ را.
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ در روز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺖ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ
ﺗﺼﻮر ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس و »اﻟﮭﯽ« ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم و
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪ.
 .٨در ﺑﺎره ی ﻣﻔﮭﻮم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﮫ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﻮدن آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آورد .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﺎﮐﺲ
وﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﮫ درﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻤﭽﻮن
ﺣﺮﻓﮫ«ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .او ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را از
ﮔﻔﺘﺎری از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در اﺳﺎس اﮔﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری اﺻﻄﻼح
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﻘﻮﻟﮫ ای اﺳﺖ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت را در ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﺶ
در ﻧﻈﺮدارد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻢ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ
از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺣﺘﯽ ﻗﺪرﺗﯽ
را ﮐﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻮد اﺳﺖ و ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن
از ﺣﺮﻓﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ ﺣﺘﯽ از ِﻗﺒﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ازراه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﯾﻦ ﻧﻮع از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺎن داﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﮭﮫی
ﮔﺮوه را ﻣﯽ ﺳﺎزد و در دﯾﮕﺮی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در ﭼﺎرﭼﻮب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای در واﻗﻊ ﻓﺮد ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ وﺗﺼﻮر و ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ .از اﯾﻦ رو دﺷﻮار ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺖ
ﺗﺼﻮر و ﻓﮑﺮﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ش را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﻓﺮد ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫی اﻋﻼم ﺷﺪه اش وﻓﺎداری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
ﻣﺪد ھﻤﺎن ﺗﺼﻮر و ﻓﮑﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﻋﻼم وﻓﺎداری
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﻤﭽﻮن اﺑﺰاری ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ذره
ای از اﻧﺪﯾﺸﮫی اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ دﻓﺎع از
ﮐﺸﺘﺎر  ٦٧ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎن و دل ﺧﻮد را ﭼﭗ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﭼﭗ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮاﺑﺮاز ﻋﻼﻗﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﺎﻗﺪ ژرﻓﺎ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺮف ﺗﻌﻮﯾﺾ »ﺗﺎﺑﻠﻮ« ﯾﺎ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻣﺮﺳﺮﮐﻮب دﯾﮕﺮی در ﻓﺮھﻨﮓ
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ،در ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪﯾﺪھﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
اﻧﺪﮐﯽ در ﺑﺎره ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﻧﻮع دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض
ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮرواﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را از ﻧﻈﺮ دورﻧﺪارﯾﻢ و آن اﯾﻨﮑﮫ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ »وﺑﺮی« ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ اﻏﻠﺐ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ھﻤﮫ ،ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﺳﺘﺒﺪادی و ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن ،ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺑﺎرآﻣﺪه اﻧﺪ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و راه و روﺷﯽ ﺗﺎزه اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از دو زاوﯾﮫ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ
و ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از زاوﯾﮫ ی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ) ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ از دﺳﺖ دادن
ھﻮﯾﺖ( و دﯾﮕﺮی از زاوﯾﮫی ﻓﺮھﻨﮕﯽ) ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﺎﻣﻌﮫ،ﻓﺮھﻨﮓ
ﮔﺮوھﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ ،و ﺳﻮم ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺮدی ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺧﺎﻧﻮاده(.
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اﯾﻦ دو رده ی آﺧﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو
ﻧﮑﺘﮫ .ﺑﮫ ﯾﺎددارم ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻨﺎس و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در
ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﯿﺶ از درﮔﺬﺷﺘﺶ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد »ﻣﻦ ھﻨﻮز ھﻢ ﭼﭗ ھﺴﺘﻢ« .ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺷﯿﺮاز و ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ؛ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻓﺮﯾﺪون ھﻮﯾﺪا )واﻻﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﺑﮫ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻮن «( و ﻓﺮﯾﺪون
رھﻨﻤﺎ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﭼﭗ ﻣﯽ زدﻧﺪ .اﺑﺰار ﮐﺎرﺷﺎن ھﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭼﭗ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﺮ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎده را وﺟﮭﮫ
ی ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺲ درآﻣﺪ زا دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮادرش ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﻮد و ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮادرش وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮادر دﯾﮕﺮش وزﯾﺮ اطﻼﻋﺎت و اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ھﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮ راﻧﺖ ﺧﻮار .ﻏﻔﺎری ھﻢ ﺛﺮوﺗﯽ داﺷﺖ و از
ﻗﺒﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻘﺮب ﺑﮫ ﺷﮭﺒﺎﻧﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﺮھﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ داﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد و ﺟﺎھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ .اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ھﻤﮫ
ﭼﭗ »ﺳﺎﻟﻨﯽ« ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و زﯾﺴﺖ دوﮔﺎﻧﮫ ھﺮ ﻧﻮع اﺧﻼﻗﯽ را درھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ و
ﺑﺎور ﺑﮫ آن رژﯾﻢ را ﺳﺴﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا آن ﻗﺪر ﻣﻘﺎم دوﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺷﺎه ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮدی راه ﺑﯿﻨﺪازد .ﺣﺰﺑﺶ ﺑﮫ ﺣﺪی اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺰب
ﻣﺮدم را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺮآﺧﺮ ﺷﺎه ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از دﺳﺖ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﺮھﺪ ،ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ راراه
اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ ھﺪﻓﺶ ﯾﮑﯽ ﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻮﯾﺪا ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ
ھﻤﮫ ی اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮕﻤﺎرد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ھﺎ ھﻤﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎھﺎ ی ﺧﻮد را دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اطﺮاﻓﯿﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎطﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺗﻮﺟﮭﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﺳﻮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﻠﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﻮﮐﺮات زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن .ﻧﮭﻀﺖ آزادی ھﻢ ھﻤﯿﻦ روش را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮد ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ھﻮاداراﻧﺶ ھﻢ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺨﺖ در ﭘﯽ ﺗﻘﺮب ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ .در آن ھﻨﮕﺎم ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ای را ﺑﮫ اﺟﺮا درآورﻧﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﯾﺎددارم ﻣﻮﻗﻌﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﮭﺮ وﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻓﺘﻢ ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺰرگ .ﻣﺮدی آﻣﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﺎﯾﺶ ھﻢ ﻋﯿﺒﯽ داﺷﺖ .ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺶ را درﺳﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪھﯽ .ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮫ .ﮔﻔﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﺮگ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮی ﭘﺮﺷﻮر داﺷﺘﻢ ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ دزد ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادم ﭼﺮا اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .رﻓﺘﺎرش اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻨﺪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪم .از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻢ .ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺎﮐﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﺣﺎوی ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﻣﻦ .ﻣﺎده ای
ﮐﮫ طﺒﻖ آن وﯾﺰای ﻣﻦ ردﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را در ﺑﺮداﺷﺖ .در آن ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی واﮔﯿﺮ
داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ دﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وارد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮﻧﺪ .درواﻗﻊ دوﺑﺮادر ﻣﻦ در آن ھﻨﮕﺎم
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﮫ واﻗﻊ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدم .ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد روزی دوﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﮫ ﺗﻮده ای
ﺑﻮد از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد وﯾﻦ ﺑﮫ دﯾﺪن او .اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﯿﮭﻤﺎن ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻟﮑﻠﯽ .ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺰب ھﻢ
اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﮫ او ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ.آن روز ھﻢ او ﺳﺮش ﮔﺮم ﺑﻮد .آدﻣﯽ ﺑﻮد ﺧﻮش ﻣﺸﺮب
و در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻗﺮارﺷﺪ ھﺮ
ﺳﮫ ﺑﺮوﯾﻢ وﺳﻂ ﺷﮭﺮ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﭘﺸﺖ اﭘﺮا ﭘﯿﺎده روی .ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺎده روی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رادﯾﺪﯾﻢ
ﮐﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .آﻣﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻤﺎن واردﺷﺪه از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ .ﺑﺎ او ﺧﻮش
16

وﺑﺶ ﮐﺮد و ﻣﺎ ھﺮﺳﮫ را دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﮭﻮه  .ﻣﯿﮭﻤﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .رﻓﺘﯿﻢ داﺧﻞ ﮐﺎﻓﮫ .ﻗﮭﻮه ﺧﻮردﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﮫ ام ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ
راﺟﻊ ﺑﮫ اوﺿﺎع اﯾﺮان .ھﻤﮫ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻻ .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑﺎ آن ﻣﯿﮭﻤﺎن آﻣﺪه از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻔﺼﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اﺻﻼً ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ھﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدم.آن ﻣﯿﮭﻤﺎن ﻣﺮﺗﺐ از
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد و از رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ھﻤﮫ ی ﻣﺎ راھﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﺎن طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ.ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آدم ﯾﮏ ﻓﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﮐﺴﻮت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﻄﻠﺒﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ در آﻟﻤﺎن
ﺑﻮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﺑﮫ ﻣﻦ وﯾﺰا ﻧﺪاد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﻠﺖ را ھﻢ ﻧﮕﻔﺖ.
اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ آﻣﺪم در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮﯾﯽ از ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺗﮭﺮان وﯾﺰا ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺗﺼﻮرﮐﺮدم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ٥٧ھﻢ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔﺬﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوم ﺑﺎز ھﻤﺎن اﯾﺮاد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .واﺳﻄﮫ ی درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﭙﮕﺮای ﻣﻮرد وﺛﻮق
وزارﺗﺨﺎرﺟﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.اﯾﻦ زن دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﺻﺮارداﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم و ﻧﺮﻓﺘﻢ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات
دﻣﻮﮐﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز
اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺮا در ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ در ﮐﺴﻮت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪھﺎ
ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه .اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﭼﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ»» .ﮐﺎﺗﻢ« ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺳﯽ آی اِی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
در اﯾﺮان« را ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ و در دوران ﻣﺼﺪق در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ .او ﺑﺎ
دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در روﯾﺪاد  ٢٨ﻣﺮداد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده
و ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ داﺷﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ زاده
و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط دارد .ﮔﻘﺖ ھﻤﯿﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﻮده اﺳﺖ دﯾﺪار او را ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ھﻮش ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻗﻮل داده ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ای داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ
از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.از ﺳﺨﻨﺶ ﻓﮭﻤﯿﺪم ﺧﻤﯿﻨﯽ او را و دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ او
ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐ داده ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﮫ آﻧﺎن دروغ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﻢ در ھﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ دارد ﺑﺎ ﻧﮭﻀﺖ آزادی و دوروﺑﺮﯾﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺐ زاده و اﺑﺮاھﯿﻢ
ﯾﺰدی ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮫ ﺑﺎورﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ
را ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ھﻤﯿﻦ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
دارد و اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭘﺎدﺷﺎه درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻮد ﮐﺸﻮر و ﺑﮫ ﺳﻮد ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .از
ﻣﻦ ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻢ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﮏ دروغ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﻣﻠﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .از اﻟﻠﮭﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﮫ.ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﺎن را ﺧﺎﺋﻦ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر آورد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺟﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ
ﺑﮫ ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﺮان و ﻋﻠﯿﮫ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن.
اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﺸﻮر در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﺑﺮای ﺧﻮد و ھﻤﻘﻄﺎراﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ واﻗﻊ از زاوﯾﮫ دﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﻮد و ﻣﺤﻔﻠﯽ .
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺨﺶ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان در دوران
ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﮫ ای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر وﺑﺮ -ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺮح دادم  .درﮔﻔﺘﺎر ی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻋﻨﻮان ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ آوردم ﺧﺼﻢ ﺷﻤﺎره
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ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﯾﺴﺘﯽ و درآﻣﺪزاﯾﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺣﺮﻓﮫ ای را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزﯾﮭﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی اش را درھﻢ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد و طﺮﺣﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ رﯾﺰد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ طﻠﺒﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﺸﯽ
اﺳﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و ﺧﺎﺻﮫ ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ طﻐﯿﺎن
ﻋﻮاطﻒ ﺳﺮﺧﻮرده و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺳﺮرﯾﺰﺧﺸﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ،ﻓﺴﺎد
ﮔﺴﺘﺮده؛ ﺷﮑﻮه ھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ را ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﻨﺠﻤﺪ
وﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺑﺴﺘﮫی اﻗﺘﺪارﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﻮرﺷﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﮫ از ھﻤﮫ ی
ﺟﻠﻮه ھﺎی ﮐﺎذب ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻘﺪس زداﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﮫی ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﻗﺪرت را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
.٩ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ درھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩٦در ﻣﺸﮭﺪآﻏﺎز ﮔﺸﺖ و در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺎد ﺷﮭﺮ
ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان ﺟﺎری ﺷﺪ ،وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮھﻢ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .دو ﺳﮫ ﻣﻮرد را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آورم .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ازﻣﺮﮐﺰ ﯾﻌﻨﯽ
از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻏﺎز ﮔﺮدد درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺗﺎزه
ای ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻢ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﻨﺪ .در ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان اﮐﻨﻮن
ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺟﺪا از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی دروﻧﯽ
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎزه ﮔﺮاﯾﺸﯽ دارد ﺑﮫ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی
رزﻣﻨﺪهی ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﺮورش ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه .درﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﺎن
اﻧﺪازه ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺴﺎد در ﭘﺮﺗﻮ و ﺑﮫ ﻣﺪد ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ،ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎاﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮﻣﺮﮐﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮭﺮان ھﻤﮫی اﻣﻮر را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد.
ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺸﮭﺎﯾﯽ ﻗﺮارداد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در دراز ﻣﺪت ﻧﯿﺮو
و ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن را ﻧﺨﻮاھﺪداﺷﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن اﻧﻮاع اﻋﺘﺮاﺿﺎت رﯾﺰش ﺣﮑﻮﻣﺖ از ھﻢ
ﮔﺴﯿﺨﺘﮫی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺷﺘﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻮان ﺳﺮﮐﻮب را ﺳﺴﺖ ﺧﻮاھﺪﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد،ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮرش ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪﻧﮫی ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻈﺎم ﮔﺮاﯾﺸﯽ
ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داد ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی آﻟﻮده و آدﻣﺨﻮاران رژﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎرﺷﺎن در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ
در اﻣﻮاج ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهی ﺷﮭﺮی ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ دواطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻧﺪھﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﭘﺎ ﺑﻔﺸﺎرد ،اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ای ﺳﺨﺖ ﭘﺮآﺷﻮب را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
.١٠ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﺎن آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﺤﺮان روﺑﮫ رو ﺷﺪ .ﻣﺮدم زود داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ آرزو ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺳﺎل
 ١٣٥٨ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ھﻤﺎ ﺟﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٣٦٠اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ آراﻣﺶ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر  ٦٧ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ.
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫی ﺟﻨﮓ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن ﺷﮭﯿﺪان ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻠﻮی ﺳﭙﺎه و ھﺮﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻮد ﺗﮑﮫ ای اﻧﺪاﺧﺖ .ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرﺑﻮد ﮐﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﯿﻮﻟﺪاری ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎرآورد ﮐﮫ ﺗﻮﺟﯿﮭﺶ را ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺗﻮده ﺧﻮاھﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ داد .در واﻗﻊ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﮫ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ﻧﮫ اﺧﻼﻗﯽ دارد و ﻧﮫ آرﻣﺎﻧﯽ .ھﻤﮫی ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺶ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن را در ﺧﺎرج
ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ درﺣﺎل ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻤﺪاﻧﮭﺎﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺰرگ .اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ھﻤﻮاره در آرزوی راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺴﺎد ﺑﻮده اﻧﺪ
و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ از ﭼﺎرﭼﻮب راﻧﺖ ﺧﻮاری در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
اﮔﺮ رﻗﺎﺑﺖ دروﻧﯽ ﯾﮏ رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﺻﻮرت اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .رﻗﺎﺑﺖ درون ﮔﺮوھﯽ
در اﺳﺎس رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ،ﻧﮫ ﭘﯿﮑﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت.
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.١١اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺮﻓﮫ ای رﻓﺘﺎری اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺂب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان درﺳﺖ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد .اﯾﻨﺎن ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻌﺎرﻣﺮدم را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﺑﺰﻧﮕﺎه ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف دارﯾﻢ و آن ھﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ)=رﻓﺮاﻧﺪم( و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن ﺑﺎز
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎذب ھﻤﭽﻮن ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
و ﺑﮫ رأی ﻣﺮدم اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﭼﺮا از روآوردن ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ و ﻧﺎﺑﺠﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﺑﮑﺸﻨﺪ و در اﺳﺎس ﺣﻔﻆ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم را
ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺪروی و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم از ﺗﺪاوم ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ
ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،درﺑﺎطﻦ اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ
در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﺑﻘﺎی آن ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ.
درﺳﺖ در ھﻤﺎن ﯾﮑﯽ دوﺳﮫ روز اول ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ در ﺑﮭﺖ
و ﺣﯿﺮت ﻓﺮورﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮑﯽ از »ﺟﻤﮭﻮری دوﺳﺘﺎن« ﮔﻔﺖ ﻧﮫ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد .اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ را ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫی اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﺳﺎل  ٥٨در روزﻧﺎﻣﮫ آﯾﻨﺪﮔﺎن (اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ
دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻓﻀﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﮫ ﺳﻮدی دارد؟ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری دوﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﮭﻮری دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺪاﻗﺖ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای درک ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻟﺰﻟﮫی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻦ ﺗﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی واردﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﺮﺳﻮده را ﻧﯿﺰ اﻓﺸﺎﮐﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در  ١٣٥٧ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در ﮐﺴﻮت ﭼﭗ و
ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎرآﻣﺪه اﺳﺖ و در ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﻓﺠﯿﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺳﮭﯿﻢ اﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ھﻤﯿﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﮫ وﺣﺪت ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓﺴﺎد ﻏﻮطﮫ وراﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ ﻋﺒﺚ.
 .١٢ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻤﺎم دوران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻮن اﻣﺮی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪه اﺳﺖ.ﺣﺎﻻ
ﮐﮫ ﻣﺜﻠﺚ آﻣﺮﯾﮑﺎ-اﺳﺮاﯾﯿﻞ -ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد وادارد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮭﺒﻮدی
در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺗﺼﻮرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران درآﻣﺪھﺎی ﮐﺸﻮررا ﺑﯽ ھﻮده ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ دوران ھﯿﭽﮕﺎه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ واﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪ .اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺣﺎﻻ ﺑﮫ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ اﺑﻌﺎد
ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺮاﺗﮋی)=راھﺒﺮد( ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮو اﯾﻦ راھﺒﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ
اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان از ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ،ﻟﺒﻨﺎن،ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ
ﻣﻨﻊ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻗﻮل ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ راھﺒﺮد ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر اﯾﺮان را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ را ھﻢ
ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد .در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﯽ ﺟﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﻮد و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻦ راھﺒﺮد ﻗﺼﺪ دارد از اﯾﺮان
ﮐﺸﻮری ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺴﺎزد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺴﭙﺎرد.
ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان و در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻨﺎه ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﯿﺖ را درﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺑﺮاﺛﺮ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد راھﺒﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎزھﻢ ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﻣﺪ.
از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻠﺚ آﻣﺮﯾﮑﺎ-اﺳﺮاﯾﯿﻞ -ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
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ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .دراﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﯾﮏ اﯾﺮان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب و
ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺶ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ .از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی رھﺒﺮان رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﺳﺮان ﻣﺜﻠﺚ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ داده اﺳﺖ .اوج اﯾﻦ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﺑﺪﻧﮫی رھﺒﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ در ﮔﻔﺘﺎرھﺎی آﺷﻔﺘﮫ و
ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .زﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان وارد ﺳﺎﺧﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در دوران ﺟﮭﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و رھﺒﺮ ﺑﺰرﮔﺸﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻣﺴﻌﻮدﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎرھﺎ ازﺳﻮی ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ آن در وزارت اطﻼﻋﺎت
و ﺳﭙﺎه درﻣﻌﺮض ﺗﮭﻤﺖ و اﻓﺘﺮا و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن دادم دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ  ،ﺑﻞ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ
ﺟﺰﯾﯿﺎت را در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح دھﻢ،ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ از
ﺳﻮی ﺳﭙﺎه از ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺣﻀﻮرﺑﯿﺎﺑﻢ .آﻧﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪﮐﺮدﻧﺪ .دروﻏﯽ ھﻢ از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد راﻣﻈﻠﻮم ھﻢ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ.
ﻣﻦ دوﻣﺘﻦ از ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮭﺎدت اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد در ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺘﺎﺑﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آوردم ﺗﺎ دروﻏﺸﺎن را ﺑﺮﻣﻼﺳﺎزم .در آن ﺟﻠﺴﮫ ﮐﮫ ﯾﺎد اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽ داﺷﺘﻢ درﺟﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎھﯽ ﮔﻔﺘﻢ »ﺑﺎ آﻧﮑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾﺮان از اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ
آورﻧﺪ،ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان اﻣﺎ اورا دوﺳﺖ دارﻧﺪ« .ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان در آن اﺟﻼس
ﮔﺮان آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از آﻟﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدم و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ را ھﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮداﺷﺘﻢ ﮐﮫ آن ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺬاق اﯾﺸﺎن
ﺧﻮش ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎن ﮐﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ درﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻗﻮل
ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم ھﺮﮐﮫ در اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﺴﻌﻮد راﺑﺒﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد .دروﻏﮭﺎی دﯾﮕﺮی
ھﻢ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻄﻖ ﻣﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر درﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﻢ
ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ودر دﺳﺘﺮس ھﻤﮕﺎن ﻗﺮاردارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻨﺎن
ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ .ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده را ﭼﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ .ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺴﻌﻮدﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺣﻀﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روآوردﻧﺪ آن ھﻢ در اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺣﺬف دﯾﮕﺮان .اﯾﻨﮭﺎ
ھﻤﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دارد .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮردﯾﮕﺮ از اﯾﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی و
ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری اﻧﺘﺸﺎر داده ﺑﻮد ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد وﺳﻂ .ﺑﯽ ادﺑﯿﮭﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر.
ﻗﺼﺪم از آوردن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮاﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ
اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪﮐﯽ
ﺻﺎﻓﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﺧﻮدﯾﮭﺎ را ﻧﺪارد .ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﺮان دوﺳﺖ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺧﺎرج از اﯾﺮان آﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .وﺿﻊ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺷﺎن ﺑﻮد .ھﻤﯿﻨﺎن راھﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺧﻮر ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ ھﻢ دل ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
دﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از اﻗﺒﺎل ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﺎﺻﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن را ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ
وﺳﻂ ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﯾﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی ﮐﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﯾﺎدآورﺷﺪم
ﺧﺎﺻﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ روال ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان از دوران ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ھﻤﺪﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻈﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﺮدم از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
اﺳﺮﯾﯿﻞ ﻧﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ »دوﻓﺎﮐﺘﻮ« را ازﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎه ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ﻧﻘﺪ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎه در آن ھﻨﮕﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه ای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ او ﺑﺮ
زﺑﺎن راﻧﺪ،درواﻗﻊ ﻧﮕﺮش درﺳﺘﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ را اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﻣﺎ اﻋﺮاب زﯾﺎده ﺧﻮاه ﮐﮫ
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ﺑﮫ اراﺿﯽ اﯾﺮان ھﻢ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﯾﺎددارم ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺣﻔﺎرﯾﮭﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در اراﺿﯽ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻦ ﮐﮫ از ﺳﻮی اﯾﺮان در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ی ٢٤٢
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را داﺷﺘﻢ .در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
ﻋﺮاق ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫی ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ
ﻧﻮاﺧﺖ و ﺗﺸﮑﺮﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺷﮑﻮه ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ .ﭘﮭﻠﺒﺪ ﻣﺮا طﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺷﻔﺎھﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را روی ﮐﺎﻏﺎذ ﺑﯿﺎورم .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﻮﺿﺢ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﺪم و ﻣﺎوﻗﻊ را ﺷﺮح
دادم .ﭘﺲ از آن ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ دوﺑﺎر در دوران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ام .ﯾﮑﺒﺎر در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯽ ﯾﺰدی ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در آن ھﻨﮕﺎم در ﮐﯿﮭﺎن ھﻮاﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺎﺧﯿﮭﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ .وﻗﺘﯽ ﮔﻘﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدم.
ﯾﮑﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ در ﮐﺴﻮت اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ»ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان و از
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺰه اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ﮐﺘﺎب آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﮫی
ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﺑﻮل راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮا در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﺣﺬف
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزارت ﺧﺎرﺟﮫی آﻟﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﻮض ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی
ﻣﻦ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺪﯾﻮر را ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم و ﺳﺨﻨﻢ ﺑﮫ ﺣﺪی روﺷﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﯾﺪ؟ ﺣﺰب
»ﺳﺒﺰھﺎی«آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺮاﯾﯿﻞ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
دﻓﺎع از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮا درآن ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺘﺸﺎر دھﺪو ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﮫ از ﻣﻦ ازﺑﺎﺑﺖ ﺟﻠﺴﮫ ی دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎدﻗﯿﻖ اﺳﺖ و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ
ﮐﺎﺳﺘﯽ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﮭﻤﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻮرد از
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد.ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و وزﯾﺮﺧﺎرﺟﮫی وﻗﺖ آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﺷﮑﺎ ﻓﯿﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰب ﺳﺒﺰھﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای وزارت ﺧﺎرﺟﮫی آﻟﻤﺎن و وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اش رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﯾﻮﺷﮑﺎ ﻓﯿﺸﺮ درآن دوره ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﺧﺎﺻﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺟﮭﺎد و ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﺎزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن دﯾﮕﺮ او را ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﺧﻼف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎرزد .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ راھﯽ درﺳﺖ ﺑﺮود
ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺴﺎد او و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎﻧﺶ از دﺳﺖ رﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ راھﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ھﻤﻮار ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮫ اش اﮐﻨﻮن ﺑﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﮔﺮدم ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان .در ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪ و اﻓﺮاط ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﮫ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺲ زﯾﺎد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ،
ﻋﺮاق ،ﯾﻤﻦ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن،ﻟﺒﻨﺎن و  ...ﺑﺎزدارد و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮاردارد و ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد در ﺟﮭﺖ ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎھﺪاری اﯾﻦ ﺣﻮزهی
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﯿﮕﺮﯾﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻘﺎی اﯾﺮان
واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزهی ﺗﻤﺪﻧﯽ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮ ﺣﻮزهی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎزوھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﮫ
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ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزوھﺎ دﯾﻦ ﺷﯿﻌﮫ اﺳﺖ .دﯾﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺘﺮام و آﺑﺮو و ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ آﻟﻮده وآﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮدم
ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻓﺴﺎد دوﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﮫ
در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﯿﺮواﻧﯽ دارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن اﯾﺮان ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .ﯾﺎ
اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾﻦ ﺳﻨﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯿﮭﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ و
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ دﯾﻦ آﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ وﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ را ﺑﺎ آﻧﺎن از طﺮﯾﻖ
ﺑﺎزوی ﺷﯿﻌﯽ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﮑﮫ دﯾﻦ ﺷﯿﻌﮫ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺬف اﯾﻦ دﯾﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻮزهی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮق دھﺪ .ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ دﯾﻨﮭﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ھﻢ در آﯾﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ-ﺷﯿﻌﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﮫ
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی زرﺗﺸﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ داﺧﻞ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺑﺴﺘﺮ اروﻣﯿﮫ ﺗﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺮان را ﻣﺤﺪود
اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ.
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ
ِ
اﻣﺮوز اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺣﺘﯽ دوﺑﺎر ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان را داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮑﺒﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺎن ﺑﻮش ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ﻓﯿﻠﺶ ﯾﺎد ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﮫی
ﺗﺠﺰﯾﮫی اﯾﺮان را درﺳﺮﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی »ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎھﻮ« ﻧﻄﻔﮫھﺎی ﺟﺪی ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ دارد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﮐﮫ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻔﺎق اﻓﮑﻨﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد
اﺳﺮاﯾﯿﻠﯿﺎن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در ﺿﻤﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻠﯿﺎن ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن و
ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻗﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮭﻮد.
.١٣در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ھﻔﺘﻢ دی ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﻌﺎرھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ
ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری آﻧﮭﺎ را »ﺗﺎﺑﻮ« ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﺎذب را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد،ﺑﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺠﺎزی
ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﭼﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺧﻮد و ارزﺷﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﺎراﯾﯽ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن .ھﻨﻮز
در ﺧﻠﺴﮫی »ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮدادﻧﺪ« و »ﮔﻨﺎھﮑﺎر داﻧﺴﺘﻦ ﺳﻠﺴﮫی ﭘﮭﻠﻮی« در ھﻤﮫی اﻣﻮر.
طﺮﻓﮫ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ھﻢ ﮔﻨﺎه
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه و ﺣﺘﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﯾﮑﺴﺮه ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺳﻠﺴﻠﮫی ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺧﺼﻮﻣﺖ ورزﯾﺪه اﻧﺪ و از ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد
 ١٣٣٢ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ھﻤﮫی اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎه ﺣﺘﯽ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و آزادی زﻧﺎن را ﻣﺮدود ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دادﻧﺪ و از
دھﮫی ﭼﮭﻞ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی دﯾﻨﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﺳﺘﻮدﻧﺪ و در
آرزوی دﯾﺪار ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را دراﯾﺮان ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ،ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ داورﯾﮭﺎی ﺳﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺧﻮد درﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺪازﯾﻢ
و از ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺘﻠﮭﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را درﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺘﻠﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟ اﯾﻦ داوری ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺪاﯾﯿﺎن و ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ
ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاه درﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺤﻔﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
را ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺘﻠﮭﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ  ،ﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺪاﺷﺪﮔﺎن
از ﺧﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺸﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ و از ﻣﺮدم طﻠﺐ ﭘﻮزش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﯾﺪ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ از ﭼﮫ ﺟﺎھﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻨﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺧﻮاه درﺷﻮرای ﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺷﻮرا ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮ و ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻞ آزادی وﺟﺪان در ﻣﻨﺸﻮر
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و در ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی دﻓﺎع از آزادی وﺟﺪان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺴﺮوروزﺑﮫ
را ﮐﮫ دﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﺧﻮن رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎد آزادی وﺟﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ
ﺑﺎھﻢ ﺟﻮر درﻧﻤﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﻀﺮات و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ؟ﭼﺮا از دﮐﺘﺮﺧﺎﻧﻠﺮی
دﻓﺎع ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺳﺘﻮد و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ٥٧را آوای
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﮭﺎن داﻧﺴﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻠﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و دوﻟﺘﻤﺪاران رژﯾﻢ ﭘﯿﺶ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮد
و در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ واﻧﻤﻮدﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎھﻢ ﺟﻮر ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی دارﯾﻢ ،ﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ و دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و از
اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دوش ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺟﻨﻮن ﺗﻮده ای ﻣﺎه ھﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل  ٥٧و ﺣﺘﯽ
 ٥٨را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و درﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺠﯿﻊ ٦٧
را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ھﻤﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ زﯾﺮ ﻟﻮای ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ و ﺳﮑﻮت ،ﺗﺒﺮی
ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ و زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺸﮭﺎی ﮐﺎذﺑﯽ ﭼﻮن  ٢٨ﻣﺮداد،اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﮭﻠﻮی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﺘﺎر ،٦٧ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن
ﺳﺎزﯾﻢ.
.١٤ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ھﻔﺘﻢ دی ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧﺎن از ﺷﺒﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از راه ﺷﺒﮑﮫی ﺗﻠﮕﺮام و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ ﺑﻮد .در
ﻧﺒﻮد ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺸﺎن
را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﻮال ھﺮ ﺷﮭﺮ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﺷﺒﺎھﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻣﺤﻮری ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و از دل ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر
ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم را ﺑﮫ اطﻼع ھﻤﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻗﻮت
ﻗﻠﺐ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻧﮫ اﻧﮑﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﺗﻠﺦ ﻣﺮدم از رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ
رژﯾﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺴﺘﻦ روآورد ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯿﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺑﺎر آورد.
ﻧﻘﺶ و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ
دارد .روزﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯿﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ روز و در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاض ﺷﻌﺎرھﺎی
رﺿﺎﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد ﻓﺮﯾﺎدزده ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎرﮔﺮ و
ﺗﻠﻔﻨﮭﺎی ھﻤﺮاه را ﺑﮫ دﻗﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﺑﮫ داوری زد .ﺑﮫ ھﺮرو اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮر را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ.
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ﺷﻤﺎری از ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی
در زﯾﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی را ﻣﯽ آورم .ذﮐﺮ ﯾﮑﯽ دوﻧﮑﺘﮫ ﺿﺮورت
دارد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .دوم اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎرھﺎ ﺧﺼﻠﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻂ در ﯾﮑﯽ دو
ﺷﮭﺮ ﺑﺮزﺑﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر در ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮھﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺷﻌﺎر
ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺮگ ﺑﺮ رھﺒﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
در ﺷﮭﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﮭﻠﻮی ھﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ درﺷﻤﺎرزﯾﺎدی از ﺷﮭﺮھﺎ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ در دوﺷﮭﺮ ﻣﺸﮭﺪ و ﻗﻢ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل
ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺤﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﺷﻨﯿﺪم .ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری در ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﯿﺞ ﺷﻌﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ ﯾﺎ رھﺒﺮاﻧﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪم .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﮫ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻌﺎرھﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪ آﺧﻮﻧﺪی ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﯿﮫ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ھﻢ از ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﺎن را راه ﺣﻞ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و رھﺒﺮاﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم و اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ واژه ھﺎ وﺻﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﯽ ﺗﻘﺪم وﺗﺄﺧﺮ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ھﻤﮫی ﻓﯿﻠﻤﮭﺎ و ﮔﺰارﺷﮭﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻌﺎرھﺎ
ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﺮان رو ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢرﺿﺎﺷﺎه،روﺣﺖ ﺷﺎدﺷﺎھﻨﺸﺎه روﺣﺖ ﺷﺎدﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﺮب ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ )اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﺲ از دوﺳﮫ روز دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪ(زﻟﺰﻟﮫ،زﻟﺰﻟﮫ،آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﮫﻧﮫ ﻏﺰه،ﻧﮫ ﻟﺒﻨﺎن،ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان)اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد(روﺣﺖ ﺷﺎد ،رﺿﺎﺷﺎهﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻮ رھﺎﮐﻦ َﭘﮭﻠَﻮی،ﭘﮭﻠﻮی؛ﭘﮭﻠﻮی،ﭘﮭﻠﻮیﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻋﺮاﻗﯿﮫ) ...ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﻤﮫ ی ﺷﻌﺎر راﺿﺒﻂ ﮐﻨﻢ(ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻦ،ﺳﻮرﯾﮫ رو رھﺎ ﮐﻦﺑﻠﻨﺪﺷﻮ،ﺑﻠﻨﺪﺷﻮ،ای ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽ،ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽ،ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرآﺧﻮﻧﺪآﺧﻮﻧﺪ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻮ رھﺎ ﮐﻦ25

ﺑﯿﺸﺮف ،ﺑﯿﺸﺮفآﻗﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ ،ﻣﻠﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﮫاﺻﻼح طﻠﺐ،اﺻﻮﻟﮕﺮا،دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ ﻣﺎﺟﺮا
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮه،ذﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮهﺣﻤﺎﯾﺖ،ﺣﻤﺎﯾﺖ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽای ﺷﺎه اﯾﺮان،ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ اﯾﺮانﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ،اﯾﺮان رو ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢاﯾﺮان ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﺪاره،ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻧﺪارهﻣﺮگ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ)اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در  ١٣٨٨ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد(ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﯾﻢ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﯾﻢاﯾﻦ ھﻤﮫ ﻟﺸﮕﺮآﻣﺪه،ﻋﻠﯿﮫ رھﺒﺮآﻣﺪهوﻟﯿﻌﮭﺪ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ،ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﮫ داد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ-ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﻦ،دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪﺷﯿﻦ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ دوم

ﺳﮫ ﮔزﯾده از ﺳﮫ ﮔﻔﺗﺎر
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٣٩٠-١٣٨٨
ﺳﮫ ﮔزﯾده ای ﮐﮫ در زﯾر ﻣﯽ آورم ﮔوﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺳﮫ ﮔﻔﺗﺎرﻧد در ﺳﺎﻟﮭﺎی -١٣٨٨
 .١٣٩٠ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﺎرھﺎ ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺣﻖ آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺗن
ھرﯾﮏ از ﮔﻔﺗﺎرھﺎ را ﺑﺧواﻧﻧد وﺑﺑﯾﻧﻧد اﯾن ﻗﻠم در آن ھﻧﮕﺎم ﭼﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ از اھﻣﯾت
ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ دﺳت داده اﺳت .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن ﺑﮫ ﺳﺎل ٢٠٠٠
در ﺑﺎرهی اھﻣﯾت ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر و ﮔذرا اﺷﺎره داﺷﺗم .ﺑﺳﯾﺎری در آن
ﻣﻘطﻊ اﯾن ﻓﮑر را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ ھم ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻓﻌﺎﻻن ﭼپ
ﺣﺎﺿرﻧﺑودﻧد ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ را ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﻧد ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن
ﺟﻧﺑﺷﯽ را واﻗﻌﯾت ﺑداﻧﻧد.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣزﺑﯽ ﺑﺎرآﻣده
اﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اھﻣﯾت ﻋﻧﺻر ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ را در ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درک ﮐﻧﻧد .از
ﻧظر اﯾﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رھﺑری ﮐﻧﻧده ﺗوان ھداﯾت ﺗوده ھﺎ را دارد .اﯾﻧﺎن اﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در ﺻورت ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎﯾﯽ آﯾﺎ ﻣردم ﺑﺎﯾد در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و
ﺳرﮐوب را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺣﻖ دارﻧد دﺳت ﺑﮫ ﺷورش ﺑزﻧﻧد واﻋﺗراﺿﺷﺎن را ﺑﮫ ﮔوش
ھﻣﮕﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
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(١ﮔزﯾده ای از ﮔﻔﺗﺎر:
ﺑﯾﺳت و دوم ﺧرداد و ﺑﺣران ﻓروﭘﺎﺷﯽ

ﺗﮭران ١٣٨٨

ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
 -۶اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﮐﮫ ﺑﺮﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺸﺘﮫ
اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﯽ از ﭘﯿﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ای ﻣﯿﺪان
ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ھﻤﮫ ی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ را ازﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺑﺮ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺣﮑﻢ ﺧﻮاھﺪ راﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ را ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﮑﯿﺪه ای از آن را در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ و ﺷﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دوره ی ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد ٧۶در ﺟﮭﺖ و درﻣﺴﯿﺮ ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﻣﺮدم
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ  ،اﯾﻦ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
دوم ﺧﺮداد ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﻮﺷﺶ و ﺟﺪﻟﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ .او ھﺮﮔﺰ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدم در ﻣﻘﻄﻊ دوم ﺧﺮداد  ١٣٧۶ﺑﮫ
ژرﻓﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ھﻤﯿﻦ رھﺒﺮی و ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ او را
ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن دھﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﮫ آراﻣﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ازﺗﺤﺮک ﺑﺎزدارد.
دوران ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﮫ ﻣﺮدم
اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ طﺮح ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺪاﺷﺘﮫ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و دارد .اﯾﻦ طﺮح ھﻤﺎن طﺮح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺖ و ﻓﺎﻗﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻢ ﺑﺪ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ھﻢ آن ﮐﮫ ﻋﺪه ای
از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﺮوﺑﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ھﻤﯿﻦ طﺮح در ﺿﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻏﯿﺮ
ﺧﻮدﯾﮭﺎ و دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در ﺷﻮراھﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن آب ﺑﺎرﯾﮑﮫ ی درون رژﯾﻢ
اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ طﺮح ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ رﯾﺸﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ از ھﻤﺎن
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آﻏﺎز در ﻧﻄﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﺷﺪ .اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺤﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷﻮراﯾﯽ ﺷﺪن ﮐﺎرھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ راه ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮای
ھﻤﮕﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻖ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺣﺘﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﺎن طﺮح دوران ﺷﺎه ھﻢ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
 ١۵ﺧﺮداد ﺷﺪ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺑﺎز
ﮔﺸﺘﺸﺎن ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫی ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯽ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ در دوران ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
ﺧﻮب ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﮐﻨﺎر طﺮﺣﮭﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای
از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ را ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآورﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺷﻮر و ﺷﻮق واﻧﻤﯽ
دارﻧﺪ و آﻧﮭﺎرا ﺑﮫ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮاﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ،ﺑﻞ در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎطﻊ و در
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮدم و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎ ن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺻﻠﺢ طﻠﺒﯽ« و »ﭘﺮھﯿﺰ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ« و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ »ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ« درﻋﻤﻞ از ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺴﺎرت و
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوراﻧﯽ
دﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﻮطﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮ وﻗﺖ
ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎری را از ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮﺑﺮﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮدرا ﺑﺮآن ﺑﯿﻔﺮازﻧﺪ
و ﺟﻠﻮه ای دروﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺪﻣﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻌﺎر ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
دﻗﯿﻖ ﻧﺪارد .در اﯾﺮان ﻣﺮدم ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺟﺮای دﺳﺘﻮرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آب و ﺑﺮق ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﻓﺮاوان دارﯾﻢ .ﭘﺲ ﻋﺪه ای ﮐﮫ ﻧﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ واﻗﻊ آﺷﻮب ﻣﺪﻧﯽ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮور و ﻏﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .آﻧﭽﮫ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛﺮﮔﺬاری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ  .اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﻮزه
ی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ وﺣﮑﻮﻣﺖ را وادار
ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ
روآوردن ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ  .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎرازاھﻤﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در
رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ اراﺋﮫ ﮐﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام .در آن ھﻨﮕﺎم ھﻢ ﺟﻨﺒﺶ
دوم ﺧﺮداد را ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ دوم ﺧﺮدادﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺮدﻣﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎی اﯾﺮان
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ھﻢ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
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واﺣﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ،ﺳﻨﻨﺪج وزاھﺪان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی دارد .اﻟﺒﺘﮫ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ در اﺻﻞ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﯾﻨﮭﺎ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺳﮭﻢ داﺷﺘﮫ
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺧﺼﻠﺖ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن
را ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب درﺳﺘﯽ اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
اﯾﺮان .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻮان از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﺼﺮﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ
وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻧﮫ ھﻤﮫ ی آن.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و آﻧﺎن ھﺪاﯾﺖ
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ١.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در  ١٨ﻣﺎه
ژوﺋﻦ)ﺑﺮاﺑﺮ  ٢٨ﺧﺮداد( در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
 ١٩٧٩داﻧﺴﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ١٢ژوﺋﻦ) ٢٢ﺧﺮداد( ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود داﺷﺘﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﺷﻤﺎری آراء ﺑﻮدﻧﺪ  .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اوج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن درک ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آزادﺳﺎزی آﻧﺎن ﻣﺪد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﻣﺬھﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺬھﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺟﺒﺎر ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻻن
ﺟﻮاﻧﺎن از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮی ﯾﺎ ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻘﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ دل ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﻮﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ وﺳﯿﻠﮫ ای
در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪﻓﯽ واﻻﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﺳﺎس ﻋﻠﯿﮫ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد و ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ او ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ .در ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دوران اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ واو ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺎد ﯾﺎﻧﻤﺎدھﺎی رژﯾﻢ
و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدھﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را وادار ﺑﮫ ﮐﺮﻧﺶ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ از
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ و اﺑﺰار ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮔﺰارش
اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﮫ ﭼﮫ داده ھﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺗﺎ آن ﻣﻘﻄﻊ
در اﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ازﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﮋه ی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ھﺎ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺎ.
اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﯾﺎ ازﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
1
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ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﭙﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ آﺳﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داوری ﻓﻮق را ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ واﺳﭙﺮد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺪود دوﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ ﺳﯽ
ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن از ھﯿﺠﺎﻧﺎت و آﻻﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ھﯿﭻ ﺧﺎطﺮه ای ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﯾﺎد دارد
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ وﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ؛ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ آرزوھﺎ و
آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺶ را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآورد .ﺣﺎﻻ ھﻤﯿﻦ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺮاس
از اﯾﻦ ﮐﮫ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎز ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ  ،ﺷﺎﯾﺪ دھﮫ ھﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
اﻧﺴﺎن را ﺗﮭﯽ از ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﺎزد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺻﺪھﺎ ھﺰار اﻧﺴﺎن ﺟﻮان را ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
آﻧﺎن را ﻣﺼﻤﻢ ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﺰﻧﻨﺪ .از داده
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در »ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ« اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ .ھﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ طﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاطﻒ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن از دوﮔﺎﻧﮫ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺷﯿﻔﺘﮫ ی رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آزار
دھﻨﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض واﻣﯽ دارد ﻧﺮخ
ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ.
در ﭘﯽ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺧﻮد
اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ .
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪاز ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
دوری ﺟﺴﺖ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ واﮔﺬاﺷﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮده ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و دارای ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﮫ ﻗﻮل اﻣﺮوزﯾﮭﺎ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ای اﻧﺪک ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﻣﺎ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ارادی ﺗﺪارک دﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در طﻮل ﻧﺒﺮد ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
ﻗﻮل »روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ« ﻧﺒﺮد ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺳﺖ .او ﺳﭙﺲ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد دوراﻧﺴﺎز ﺧﻮد ﯾﮏ اﺛﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ٢.در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺠﺎھﺪت ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ آﻣﯿﺨﺘﮫ
اﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﮔﺮوه ﯾﺎ طﺒﻘﮫ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖ ﻣﺪار و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت
ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده  ،ﺧﺴﺮاﻧﮭﺎ و زﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﺦ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺮھﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه آﺳﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ درآﯾﻨﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ و ردﭘﺎﯾﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ» .روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ« در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن را ﺑﻨﺎ
ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯿﻦ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ورای
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه وﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ،ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل و
ﻧﺘﯿﺠﮫ ی آن اﺳﺖ ٣.اﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی واژه ی »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﮐﮫ روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در آن
دوران ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ واژه ای دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ھﺮﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯿﻦ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ھﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ ھﺮ ﻗﺸﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮد اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ داوری روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ  .در واﻗﻊ ھﺮﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﮕﯿﺰه ی ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮد
اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل رﺷﺪ ﺧﻮد
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن درﺧﺸﺎن روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻣﯿﻨﮫ
را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﺄس ﻣﺼﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ را
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯿﻨﯽ ازرﺷﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.ازﺳﻮی دﯾﮕﺮھﻤﯿﻦ دﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻻزم راﺑﺮای ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﮫ در اﺻﻞ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ از
ھﻤﯿﻦ راه ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻧﮫ ازراه ﻣﺮﺣﻤﺖ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ھﺮ ﮔﺮوھﯽ
دﯾﮕﺮ .اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮرﮐﺮاﺳﯽ راھﯽ ﺑﺲ دراز و طﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﮫ ﺟﺎن آزﻣﻮد و
آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﺮﺑﺎز زدن از ﺗﺤﻤﻞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻣﺴﯿﺮ
رھﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ھﻤﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﮫ واﻗﻊ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ژرﻓﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻏﻨﺎﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
آن ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮاﮔﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺴﻠﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد آن را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ واﻣﯽ ﮔﺬارد .
اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻟﯿﮏ از ﺟﻠﻮه ھﺎی ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮاث در
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ و ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﮔﺮد رﺷﺪ و ژرﻓﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﻧﮫ آن ﮐﮫ ﺗﺼﻮر رود ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﮭﺶ ﯾﮑﺸﺒﮫ ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ» .روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ« در ﺑﺎره ی ﺷﺘﺎب دادن ﺑﮫ رﺷﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ١٩٠٠ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﭼﭗ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن آن روزﮔﺎردر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب و ﺟﻨﺒﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﺪاد
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ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺷﮕﻔﺖ آور ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ده ﺳﺎل ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ وآن را
٤
ژرﻓﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از ﺟﻨﺒﺶ دوم ﺧﺮداد
 ١٣٧۶اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﮫ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﻨﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ھﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﮫ دارد .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ در
ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﯾﺎاﺻﻼح
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎاﻧﻮاع
ﻧﺎدرﺳﺘﯿﮭﺎ اﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻼن آزادﯾﺨﻮاه ﺑﮫ ﭘﺎﺧﯿﺰﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﯾﯿﻔﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﮐﻼﯾﯽ دﯾﮕﺮ در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎﯾﯽ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﺸﺒﮫ و ﯾﮑﺒﺎره آن ھﻢ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ وﺟﻮدآورد و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪ .طﺒﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از درون ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﺮد .
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از اﻗﺘﺪار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎطﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮط ﮐﺎھﻠﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮه زدﻧﺪ ﺑﮫ
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن؛ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ
ﺻﺮف ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﯽ -ﻣﺬھﺒﯽ ھﺎ آن ﻗﺪر وارد اﺋﺘﻼﻓﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وآن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ ﺧﻮد ﭼﮫ ھﻮﯾﺘﯽ دارﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ از آﻏﺎز ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ھﻮﯾﺘﯽ روﺷﻦ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ – ﻣﺬھﺒﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺑﺪی ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ در ﭘﯿﮑﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺮان ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﺎم و
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ھﯿﭻ ﺣﻖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد .از ﻧﯿﻤﮫ ی
دوم دور اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻗﮭﺮﻣﺎن
اﺻﻼح طﻠﺒﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺳﻮی آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ رھﺒﺮان
واﺧﻮرده ی ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻨﮭﺎ و آزرده رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ زﯾﺎد ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ وﺿﻊ آن ﻗﺪر دوام ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎردر ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد دوﺑﺎره ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺘﯽ
در ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖ دوﺟﻨﺎح درون رژﯾﻢ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮدی دﯾﮕﺮ
ﮔﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ در اﺳﺎس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻮد اﻟﺒﺘﮫ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد و ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ﻋﺪه
-Luxemburg.Ibid.
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ای ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و دور از ﮔﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﮫ ﻣﺪام ﮔﺎﻧﺪی وار
وﺑﯽ ھﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ دم از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن در اﺳﺎس
ﺑﺮای ﻣﺨﺎطﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ
راﻧﻨﺪ ﻧﮫ آن ﮐﮫ از ﺳﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ای طﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ راھﯽ
وﺳﺮﻣﺸﻘﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی طﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮه ای
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﯽ درد ﺳﺮ و ﻗﺪری ھﻢ ﺷﯿﮏ اﺳﺖ و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ِﺗﮭﯽ
از ﻣﻌﻨﺎ .ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ روش ﺧﻮد ﺻﺪﻣﺎت ﻓﺮاوان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ازاﺻﻞ
ﭘﺮھﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در اﺻﻞ ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ و از ﺟﺎن
وﻣﺎل و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯾﮭﺎی اﻣﺮوزﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺸﺮ را ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺟﻠﻮ و ﺣﻘﻮﻗﺶ را
ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از اﯾﻨﺎن ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺣﻘﻮق ِ ﺑﺸﺮ را ﻣﺎھﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ دردﺳﺮ و زﻧﺪان ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﻖ ﮐﺎر اﯾﻨﺎن
اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﺎن ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﯾﺎ در
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ اﺑﺰاری ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ژرف ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻧﮫ
ﺟﺮأت آن را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ در
ﻣﻌﺮض ھﺠﻮم و ﺧﺸﻮﻧﺖ آدﻣﮑﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮب .در ﻧﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از درون
ﻧﺒﺮدی طﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر
و ﺗﺤﻤﻞ ظﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد ﯾﺎ آﻧﺎن را وادار ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﮐﺮد؟ در دوره ی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻋﺪه ای ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری
را ﺳﺨﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذوق و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺎﺳﮫ ی ﮔﺮم ﺗﺮ از آش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن آن ﻗﺪر ﭘﺎدوﯾﯽ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ آن ﺑﺪﺑﺨﺘﮭﺎ راھﻢ ﮔﻤﺮاه
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ھﻢ دھﯽ اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ھﻤﮫ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی
از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن واﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﺰد اروﭘﺎﯾﯿﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات را ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺗﻤﺎم داﻣﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن آن ﻗﺪر در
اﯾﻦ راه اﻓﺮاط ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن راھﻢ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  .وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ در ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﺑﺮﻣﻦ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد اروﭘﺎﯾﯿﺎن از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎطﻞ را داﻣﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی در اﯾﺮان ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ وزﯾﺮﺧﺎرﺟﮫ ی وﻗﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﭼﭙﺶ دردﻟﺮﺑﺎﯾﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن راه اﻓﺮاط را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دراﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی آدﻣﯽ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﮫ در
ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎزل ﮐﮫ آرزوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺪارد ﺟﺰ واﺳﻄﮕﯽ ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ .او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از اﯾﻦ راه ھﻮﯾﺘﯽ ﮐﺎذب ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و
ازﭼﻨﺪﺳﻮ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد  .اﺻﻼح طﻠﺒﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﺗﻤﯽ در وزارﺗﺨﺎرﺟﮫ ی اﯾﺮان
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ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﮐﺎدﺑﯽ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ واﺳﻄﮫ ی ﻋﺠﻮل ﺗﺼﻮر ﮐﺮد اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺑﺖ ٢٨
ﻣﺮداد ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎطﻞ را ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ در دورو ﺑﺮ ﺧﺮازی در آن روزﮔﺎر طﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯽ ﭼﺎره اﻟﻘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ واﺳﻄﮫ ی ﺣﺮﻓﮫ ای ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ھﻢ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﺎرج از
ﻋﺮف دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ رواﺑﻂ
ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ و ھﯿﭻ ﺑﺎزدھﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻞ اﯾﻦ طﺮح ﮐﺎذب ﺑﻮد وﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در وزارﺗﺨﺎرﺟﮫ
ی آن روز ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ زد وﻧﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد و ﻧﮫ ﮐﺴﯽ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﺮد.
ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در اﺻﻞ ﻣﻌﺮف ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دروﻧﯽ و از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ وﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد واﮐﻨﺸﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪھﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ  .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ ﺗﻮده ی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ.
و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ دﻓﻌﺎت
ﺳﺮﺑﺮﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن و ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎر درﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در درون ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک در اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﺘﻤﮭﺎ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ و ﺗﺒﻌﯿﻀﮭﺎ
ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم واردآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻋﻠﯽ
اﻻﺻﻮل ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﻋﺮﺻﮫ
ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ .در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎرش درﺳﺖ رآی ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .درﻋﺮﺻﮫ
ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻓﺮاوان در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دارﯾﻢ .ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات
ﺟﺪی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺒﺮدی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺳﻮری در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ھﯿﭻ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن را از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﮫ
ی ﺣﺮﻓﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﺗﻮده ای ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک و طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از
ﯾﮏ ﺣﻮزه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﻋﺮﺻﮫ ی وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ در
ﻏﯿﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻄﻠﻮب .
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ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎی ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻄﻠﻮب .ﭼﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﭼﮫ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺶ دوم ﺧﺮداد  ١٣٧۶ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻠﺘﯽ داﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﭘﯽ درﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ازاﯾﻦ رده ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ﻣﺮدم در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﯿﻦ
ﮐﯿﺎﻧﮓ در ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺧﺎص اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﯿﻢ ﮐﮫ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺮﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺒﺪاد و آﮔﺎھﯽ
ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
و ﻧﻮع آراﯾﺶ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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(٢ﮔﺰﯾﺪه ای از ﮔﻔﺘﺎر :ﺷﻮرش ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد
ﺧﺮداد١٣٨٩

 ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﭼﯾﺳت؟ﺑﻧﺎﺑﮫ ﺗﻌرﯾﻔﯽ »اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ
ﮐﺷد ٥.ھﻣﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮔروه ﺑﺎﺷد ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ اﻣر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺧواه ﺑﮫ طور اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ و ﺧواه ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای واﻗﻌﯽ
،ﻧﺎدرﺳت ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد ﮐﮫ ﻋده ای ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﯾﮏ ﻋﻣل
ﺧﺎص،ﻧوﻋﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﮔوﻧﮫ ای از رﻓﺗﺎر در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻧظﺎم ارزﺷﯽ آﻧﺎن ﻗرار دارد؛ آن
ﮔﺎه ﻋﻠﯾﮫ آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﯾﺎ دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ زﻧﻧد .اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻول
ﺳﺎزی ﻧﺎدرﺳت.
ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت ﺑﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور درﺳت
ِ
اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد طﺑﯾﻌﺗﯽ ﺧﺷوﻧﺗﺑﺎر ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﯾوه ھﺎی
ﺗﺟﻠﯽ اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزﺑﺎﺷد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﯾﮑوت
ﮐﺎﻻھﺎ وﺧدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ ،ﺗﮭﯾﮫی طوﻣﺎر در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺟﺎم دادن
ﻋﻣﻠﯽ ،ﺑﺳت ﻧﺷﺳﺗن،ﺑرﭘﺎ ﮐردن ﺗظﺎھرات و روآوردن ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب .اﯾن ﺷﯾوه ھﺎی
اﻋﺗراض را ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑﮫ راه اﻧداﺧت اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﺷرﮐت

5

- Reinders,Teresa M.Social Protest.Encyclopedia of American Urban History.2006.Sage
Publications.
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ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ
ﺻورت آواز و ﺳرود ،ﺷﻌر وﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭘرﭼم ﺳوزی در اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ دﯾده اﯾم.
ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎیداﯾرةاﻟﻣﻌﺎرﻓﯽ ازاﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗرﻣﻌطوف اﺳت ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻋﺗراض
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﻏرب .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ھم اﻏﻠب ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺑرآﻣده
در ﻏرب ﺗوﺟﮫ ﮐرده اﻧد .ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾز ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ اﻋﺗراض ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ
ﺣداﮐﺛر ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﻣر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ را طرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﭘﯾروان ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ظﻠم
وﺳﺗم و اﻣر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ھﻣﮑﺎری و ﺗﻌﺎون ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﮑﻠﮕﯾری ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز را در دوران ﺟدﯾد ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻧد .ﺟﻧﺑش
اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﭘﯾوﻧدی ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ دارد ﺑﺎ ﻧﺎم او .اﮔر ﮔﺎﻧدی از ﺟﻧﺑش ﺧﺷوﻧت ﮔرﯾز
ﺑﮭره ﮔرﻓت در ﺟﮭت ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل در ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ ﺑر ﻋﻧﺻر ﻣدﻧﯽ
ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﮔذاﺷت و در دوراﻧﯽ ﺳﺧت ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﯾروﻣﻧدی
اﻧدﯾﺷﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗواﻧﺳت از ﺧود ﭘﺎﯾداری ﻧﺷﺎن دھد و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﺑﮫ
ﺧرج دھد در ﺟﮭت ﮐﺳب ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ وﯾژه در ﭼﺎرﭼوب ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎھﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ و
در ﻣﺟﻣوع ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ھﻣﺎن ﮐﺷور و در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ .از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾم ﮐﮫ در
آن ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧﺷوﻧت ﮔرا در ﻣﯾﺎن ﺳﯾﺎھﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ
ﺳﺧت ﻧﯾروﻣﻧد ﺑودﻧد .ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ در دو دھﮫ ی ﭘﻧﺟﺎه و ﺷﺻت ﻗرن ﺑﯾﺳت
٦
ﻣﯾﻼدی ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز را رواج داد و ﺟﺎن ﺧود را ﺑرﺳر اﯾن ﮐﺎر ﮔذاﺷت.
در ﺳﺎل  ١٩۶٨ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﺟواﻧﺎن در ﻏرب ﻓوران
ﮐرد و در آﻣرﯾﮑﺎ در اوج ﺧود ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم را ھدف ﮔرﻓت آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری
از اﻧواع ﺷﯾوه ھﺎ .ﺻﺎﺣب اﯾن ﻗﻠم در آن ھﻧﮕﺎم در اروﭘﺎ ﺑود و ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾز
ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑس ﮐوﭼﮏ از ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ در اﯾﻧﺟﺎ و
آﻧﺟﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﯽ آن ﮐﮫ از ﻧظر ﻓﮑری ﭘﯾوﻧدی ﺟدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺟواﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ .در آﻟﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺗرض ﺑود .طﺑﻘﮫ ی ﻣﺗوﺳط
و ﮐﺎرﮔران ھرﮔز از اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺟواﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮑردﻧد .ھﻣﮫ ی ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﻣﺎ در
ﻣﺣدوده ی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑود و ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﻗﺎدر ﻧﺑود ﺷﻣﺎر در ﺧور
ﺗوﺟﮭﯽ را ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد .در ھﻣﺎن وﻗﺗﮭﺎ ﻻﯾﺣﮫ ای ﻣطرح ﺑود در ﭘﺎرﻟﻣﺎن آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور
وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن اﺿطراری .اﯾن ﻻﯾﺣﮫ را ﺑﺳﯾﺎری ﻣن ﺟﻣﻠﮫ آدورﻧو و روﺷﻧﻔﮑران دﯾﮕر
ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد اﯾن ﻻﯾﺣﮫ دﺳت ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔذارد ﺑﮫ ﻧﺣوی
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ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺧود ﺗﺷﺧﯾص دھد و ﻋﻣل ﮐﻧد .راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺗدارک
دﯾده ﺷدﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻻﯾﺣﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺗﺎن ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد .در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺑﺎ ﺷدت و ﺣدت ﺑﯾﺷﺗری دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷد و آن را ﻧﻣود ﺑﺎزﮔﺷت
ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از روزھﺎ در ﺗﺎﻻر رﺳﺗوران داﻧﺷﮕﺎه ﻓراﻧﮑﻔورت ﺟﻣﻊ ﺷده
ﺑودﯾم .ﺟواﻧﯽ داﺷﺗﯾم ﮐم ﻧظﯾر ﺑﮫ ﻧﺎم »ﯾورﮔن ﮐرال« ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ از ﺧﺎﻧواده ای ﻣرﻓﮫ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود .ﺣﺎﻓظﮫ ای ﻧﯾروﻣﻧد داﺷت؛ﮐم ﻣﺎﻧﻧد.ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد روزی راﮐﮫ درﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫی
ﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ درداﻧﺷﮕﺎه ﺑودﯾم .ﮐﺗﺎب ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل ﻣﺎرﮐس راﺟﻠوﯾش داﺷت.ﺻﻔﺣﮫ ای
ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺳﭘس ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷد و ھﻣﺎن ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﮫ ﻣدد ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﮑرارﻣﯽ ﮐرد .در آن
روز در ﺗﺎﻻرﻏذاﺧوری ﯾورﮔن ھﺎﺑرﻣﺎس ھم ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ھﻣﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑود آﻣده ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ
ﭘرﺳﺷﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﺳران ﻣﮑﺗب ﻓراﻧﮑﻔورت
ھﻣراه ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣوﺟود و ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﻓزاﯾﻧده ی
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧﯾزﻧد .اﺳﺗﺎدان ﻣﮑﺗب ﻓراﻧﮑﻔورت در آن زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻘطﻊ  ۶٨و
ﭘﯾراﻣوﻧش ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﻏﻠوآﻣﯾز ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑﯽ آن ﮐﮫ از ﻧﻘد ﻣﻼﯾم ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﺷم ﺑﭘوﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮔراﯾش ﻋﻣده ی اﯾن اﺳﺗﺎدان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن ﺑﯾش از
ﭘﯾش از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﭼپ ﻣﺗداول ﺑود .ھورﮐﮭﺎﯾﻣر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻓزاﯾﻧده ﺑﮫ روﯾﮑرد
ﺗﻣدﻧﯽ دل ﻣﯽ ﺑﺳت و در ﯾﮑﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾش در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﻧوﺷت آﻧﭼﮫ اﮐﻧون در
ﻧظرم اھﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﻘﺎی ﺗﻣدن ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﺳﺧن ﯾﮑﺳره ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ .ھﺎﺑرﻣﺎس ھم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧﮫ ﻓﻘط از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﮑﺗب ﻓراﻧﮑﻔورت ﻧﯾز ارﺗﺑﺎط ﻓﮑری ﺧود را ﺑرﯾد.
ﺑﺎری در آن روز ﺗﺎﻻر ﻏذاﺧوری داﻧﺷﮕﺎه ﻓراﻧﮑﻔورت اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑود از داﻧﺷﺟوﯾﺎن .ﺟﺎی
ﺳوزن اﻧداﺧﺗن ﻧﺑود .آن روز دو ﺳﺧﻧران داﺷﺗﯾم ﯾﮑﯽ »ﯾورﮔن ﮐرال« ﺑود و دﯾﮕری
»ﯾورﮔن ھﺎﺑرﻣﺎس« .ﻧﺧﺳت ﯾورﮔن ﮐرال ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد .اﯾن ﺟوان ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ داﻧﺳﺗم
در آن ھﻧﮕﺎم ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرﺳﺎل داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺣدی ﻓﺻﯾﺢ ﺻﺣﺑت ﮐرد و ﭼﻧﺎن
ﺑﻠﯾﻎ ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ ھﺎﺑرﻣﺎس رﺳﯾد ﺧطﺎب ﺑﮫ ﯾورﮔن ﮐرال ﮔﻔت ھﻣﮑﺎرم ﮐرال
ﺑﻼﻏت ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾم .در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص در آن وﻗت رﺳم ﺑود ﮐﮫ
اﺳﺗﺎدان  ،ﺷﺎﮔردان ﺧود را ھﻣﮑﺎر ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ
ھﺎﺑرﻣﺎس ھﻣﺎﻧﺟﺎ در ھﻣﺎن روز اﺻطﻼح ﺗﺎزه ای ﺿرب ﮐرد و ﮔﻔت اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﮐﮫ
ﺷﻣﺎھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد »ﻓﺎﺷﯾﺳم ﭼپ « اﺳت.
در آن روزھﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن از ھرﺑﺎﺑت اﻓراط ﻣﯽ ﮐردﻧد .از ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﺑرم روزی را ﮐﮫ
ﺳر درس »آدورﻧو« دﺧﺗری ﺟوان از ھﻣﯾن ﺟﻧﺑش ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺿد اﻗﺗدار ﺑرﺧﺎﺳت
رﻓت روی ﺳﮑو و ﺑﺎﻻی ﭘﯾراھﻧش را درﯾد ،ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش را ﺑﯾرون اﻧداﺧت و آدورﻧوی
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ﮐوﭼوﻟو را ﺑﮫ زور ﺑﻐل ﮐﺷﯾد و روی ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش ﻣﯽ ﻓﺷرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرﻣرد ﻣﯽ
ﮔﻔت رھﺎﯾم ﮐن ،رھﺎﯾم ﮐن!
در ھﻣﯾن ﻣﻘطﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐوراﻧدﯾﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐردﻧد ؛ از او
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ .داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾطﺎن
ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی ﺧود ﮔروﯾدﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر
دﮔرﮔون ﺳﺎزی ﻧظﺎم داﻧﺷﮕﺎھﯽ و اﺳﺗﻘرار ﻣﺷﺎرﮐت ﺷوراﯾﯽ در ﺳطوح ﭘﺎﯾﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷدﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ وﻗﺗﯽ در داﺧل ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدﻧد ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ﭘﯾوﺳﺗﻧد و از رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧود ﺟدا ﮔﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ آن زﻣﺎن
در داﺧل دﻣوﮐراﺳﯾﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺎ ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﭘﯾش ﺑرود .رﻓﺗﺎرھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷد در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘﯽ ﮔرﻓت .آﺗش وﯾﺗﻧﺎم را ﻧﻣﯽ ﺷد
وارد ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐرد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﻏرب ﻧﻔﻊ ﺧود را
ﺑرﺗر از ھرﭼﯾز ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣردم ﮐﮫ ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد
و ﺗﺎزه داﺷﺗﻧد ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر رﻓﺎھﯽ ﮐم ﻣﺎﻧﻧد را در ﻋﻣر ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد،
ﺣﺎﺿر ﻧﺑودﻧد ﺑرای ﺷﻌﺎرھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ھﺎی ﻏﯾر ﻏرﺑﯽ رخ
ﻣﯽ داد ازﺧود ﻣﺎﯾﮫ ﺑﮕذارﻧد .روزی درداﻧﺷﮕﺎه ﮐﯾل ھﻣﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد
در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﯾﺗﻧﺎم .ھﻣﮫ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻرھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﮔردآﻣده ﺑودﯾم .ﻣطﺎﺑﻖ
ﻣﻌﻣول ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت و ﺳﭘس ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎدان .آن اﺳﺗﺎد ﮐﮫ آدم ﻣﮭﻣﯽ
ھم ﻧﺑود و ﻧﺎﻣش را ﯾﺎد ﻧدارم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮔﻔت ﺷﻣﺎ ﭼرا ﺳﻧﮓ
ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ﻣرگ ﺑراﯾﺷﺎن ﯾﮑﺳره ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت از اﯾﻧﺟﺎ
ﯾﻌﻧﯽ ﻏرب و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص آﻟﻣﺎن .ھﻣﯾن ﺳﺧن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﺗﺎ آراﻣش ﺗﺎﻻر درھم ﺑرﯾزد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن او را ھو ﮐردﻧد .اﻣﺎ اﻣروز ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ آن روﯾدادھﺎ ﻣﯽ ﻧﮕرم ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﻣرگ در ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﻣﺎ ﻣوﺿوع ﻣورد
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ در آن روز و در آن زﻣﺎن اﯾن ﻧﺑود .درﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣرگ در ﻓرھﻧﮕﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت وﻟﯽ اﯾن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺳﺎﺧت ﺑرای ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗن دﯾﮕری.
اﻟﺑﺗﮫ آن روز و در آن ﻓﺿﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷد اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ داد و درﺳت درک
ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ﺑرﻣﻼ ﮐرده ﺑود ﭼﯾزی دﯾﮕر ﺑود .آن ﺟﻧﮓ ﻧﺷﺎن
داد ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و روﺷﻧﮕری ﻏرب ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻣﻘطﻊ آﻧﺗﯽ ﺳﻣﯾﺗﯾﺳم و در طول ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده ﺑوده اﺳت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ آدورﻧو و ھورﮐﮭﺎﯾﻣر در دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
روﺷﻧﮕری ﻧﺷﺎن داده ﺑودﻧد  ،ﺑل ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ھم در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور از ﭘﺎﯾﺎن
ھﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ دﯾﮕر در ﭼﺎرﭼوب ﻋﺻر ﻣدرن و روﺷﻧﮕری ﺑﮫ دﺳت ﻣردﻣﺎﻧﯽ
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﺗﻣدن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺷرم آور ﺑود .ﺟواﻧﺎن ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﻣدام از اﻧﺳﺎﻧﯾت
و از آزادﯾﺧواھﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﯽ دﯾدﻧد ﺑﮫ دﺳت ﺧودﺷﺎن و ﻧزدﯾﮑﺎﻧﺷﺎن ﺑدﺗرﯾن و
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ﺧﺷن ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ﻧﺷﺎن داد ﻏرب ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣد ﺗﻧزل
ﻣﯽ ﮐﻧد وﻗﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻌش در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد .وﺟدان ﺟواﻧﺎن در ﻏرب در ﻣﻌرض ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ
ﻻﯾﻧﺣل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .از ﺳوﯾﯽ از ﺣﻘوق ﺑﺷر دم ﻣﯽ زدﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ دﯾدﻧد
ﺗﻣدن ﺧودﺷﺎن ھﻣﯾن ﺣﻘوق را زﯾرﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارد  .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ
دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﮐﺷوری ﺑرﭘﺎﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت و
ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻣﯽ داد و ﺣﻘوﻗﺷﺎن را ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯽ ﮐرد .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧردﺳﺗﯾز ﻣﯽ
ﻧﻣود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﯾن ﻧﺳل ﺟوان ﻏرﺑﯽ در آن ﻣﻘطﻊ وﺟداﻧﯽ داﺷت ﺧﺳﺗﮫ ﮐﮫ
از آن وﺿﻊ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود .اﻣروز ھﻣﯾن ھم در ﻏرب ﺑﮫ آن اﻧدازه ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧوررد.
ﻧﺳل ﺟوان در ﻏرب اﻣروز ﺳﺧت ﺳود اﻧدﯾش ﺷده اﺳت و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﺣداﮐﺛر
ﺣول و ﺣوش ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻣﺳﺎﺋل آن ﭼرخ ﻣﯽ زﻧد.
در ﻓراﻧﺳﮫ ﺷﺎھد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑودم .در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ آﻟﻣﺎن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗواﻧﺳت
ﻣﺣدوده ی وﺳﯾﻌﺗری را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھد و ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﮔران را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳوی
ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﻓراﻧﺳﮫ آزاد ﺑود ﺑرﺧﻼف آﻟﻣﺎن .اﯾن ﺣزب اﺷﮑﺎرا ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳت .ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺣدی وﺳﻌت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮐل ﻧظﺎم
ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ھراس اﻧداﺧت .اﯾن ھراس ﻧﯾزﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت ﮐﮫ دو ﮔل،
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت ﻓراﻧﺳﮫ  ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﭼﺎره اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ ﺳران ارﺗش ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ وﺿﻌﯾت اﺿطراری دﯾدار ﮐرد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺧت .ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺗواﻧﺳت ﻧظﺎم
ﺳﯾﺎﺳﯽ را اﻧدﮐﯽ ﺗﮑﺎن دھد ھﻣﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود .درآﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮫ ی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ھﻣﮫ ی
ﻣردم ﺗﮑﺎن ﺧوردﻧد و ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم را روی ﭘوﺳت و ﺗن ﺧود ﺣس ﮐردﻧد و
درژرﻓﺎی آﮔﺎھﯽ ﺧود از آن ﺑﯾزارﮔﺷﺗﻧد و دوری ﺟﺳﺗﻧد .ﻧﯾﮑﺳن راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ
ﺟﺑﮭﮫ ی داﺧل را ﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در ﺟﺑﮭﮫ ی ﺑﯾروﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ در وﯾﺗﻧﺎم ھم ﻣوﻓﻖ ﻧﺑود و
ﻣدام ﺷﮑﺳت ﻣﯽ آﻣوﺧت.
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ھم در ﺑﺣران روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔذراﻧدﻧد و در آﻧﺟﺎھﺎ ھم
وﻗﺗﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾد ﮔروه ھﺎﯾﯽ ارﺗش ﺳرخ و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ دﯾﮕر
ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ آن ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ دوام ﻧﯾﺎوردﻧد اﻣﺎ ﺧﺷوﻧت و ﻏوﻏﺎ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐردﻧد .ﺑن
ﺑﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،ﺟواﻧﺎن ھﯾﺟﺎن زده را ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺳرﺧورده ﻣﯽ ﮐرد.
در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ازﺑن ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
و ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی وﺣﺷﺗﻧﺎک در آﻧﺟﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود  .ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ رھﺑری آﮔﺎه
ﺑود و ازﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻣرزﻣﺎﻧش ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑود .در اروﭘﺎ ﻧﮫ اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﺎور
داﺷﺗﻧد .ﺟواﻧﺎن در ﺳراﺳر اروﭘﺎ اﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺧﺷﮓ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرآﻣده از ﺟﻧﮓ و ﺳﻧﺗﮭﺎ
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ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﯾزان در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺣﺎﮐم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧرم ﮐﻧﻧد
و از ﺧﺷﮑﯽ ﻣﺳﻠط ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﺎھﻧد.
در ھﻣﺎن ﻣﻘطﻊ ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﯽ در دو ﺳطﺢ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘرﮐﻧده ﺑودﻧد .ﯾﮑﯽ
در اﯾران و دﯾﮕری در ﺧﺎرج از اﯾران .در ﺧﺎرج اﯾران ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺑود .ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای ﻧداﺷﺗﯾم.در داﺧل اﯾران ھم اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن ﺳرﺑرﻧﯾﺎورد .ھﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ رھﺑری ﺟواﻧﺎن ھم
ﺑودﻧد .ھرآﻧﭼﮫ ﺑود داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑود .اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودﻧد ﺑﮫ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻓﮑری آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .از ﻣﻠﯾون و ﭼﭘﯾﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣذھﺑﯾون ﻣﻠﯽ ﮔرا
ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﭼپ اﻧدﯾﺷﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده ﺑودﻧد .درواﻗﻊ دراﯾران ھﯾﭼﮕﺎه ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺑﺎ ھﻣﮫی درﺧﺷﺷﮭﺎی ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎھش ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ی ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺳﺎزد .ھﻣﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺑﻐﮫ ی ﭼپ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ وﺟﮭﮫ ی ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .در اﯾن
ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻓزاﯾﻧده و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ھﻣﮫ
ﺣﺿور ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﯽ را ﺿرور ﻣﯽ داﻧﻧد اﻣﺎ ھرﮔز ﻧدﯾده ام ﺑﮫ راه اﻧدازی ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺷﺎﻣل
ﺟواﻧﺎن ﺗوﺟﮫ ﺷود .ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺟواﻧﺎن اﺳت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران .واﻗﻌﯾت اﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن در اﯾران
ﺑس ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﻐرﻧﺞ اﺳت و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎﻟﻘوه ای ھر ﺟﻧﺑش ﺑزرﮔﯽ را
در ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻠﯽ ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗرﮐﯾب ﺳﻧﯽ ﺟﻣﻌﯾت اﯾران ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی
را اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﮔذﺷﺗﮫ ﺳرﺑرﻣﯽ آورﻧد» .ﻧﯾﮑﻼس
ﻟوﻣن« ﻧظرﯾﮫ ﭘرداز ﻧظرﯾﮫ ی ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ دوران ﮐﻧوﻧﯽ
ﻧﮫ از ﺟﻧس ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراض اﺣﯾﺎء دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﯾﮭﺎ و
ﺷورﺷﮭﺎی دوران ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳر ﺑرﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .از ﻧظر
ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ را ﻣﺗﻣﺎﯾز داﻧﺳت از ﮔذﺷﺗﮫ .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد در اﻟﮕوی اﻋﺗراﺿﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾزﻧﻣﯽ
ﮔﻧﺟﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ در ﻏرب ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر
ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ی رﻓﺎه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﻣوﺿوﻋﺎت و ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾداﯾﯽ اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﺑس
ﻣﺗﻧوع ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد و ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺧﺻوص ) ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻘطﻊ ﻧﮕﺎرش ﮐﺗﺎﺑش در ﻧﯾﻣﮫ
دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﯾﻼدی(ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ٧.اﻟﺑﺗﮫ از ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
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-Luhmann,Niklas.Protest.Systemtheorie und soziale bewegungen. suhrkamp.1996.Pp.201215.
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ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراض درﻏرب ﻏﺎﻓل ﻧﯾﺳت .ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد :ﺟﻧﺑش ﺿد
ﺟﻧﮓ  ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ) ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای ﮐﺳب ﺣﻘوق ﺑﯾﺷﺗرﯾﺎ
ﺑراﺑر ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺣدوده ی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ( ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ) در آن ھﻧﮕﺎم ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ وﯾژه ﭘﯾش از ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎدﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎﯾﯽ از
ﺟواﻧﺎن ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﺣس ﻋداﻟﺗﺧواھﯽ داﺷﺗﻧد ﺳرﺑرﻣﯽ آورد( ٨.ﺑﮫ اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻣﯽ ﺗوان
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺿد ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟران را اﻓزود ﯾﺎ ازﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻧژادی ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺿد
ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎد ﮐرد ﻣﺎﻧﻧد ﮐوﮐﻠوس ﮐﻼن .اﯾن دﺳت از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی
ھوﯾت ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ھوﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﺧود ﺑرای ﺧود ﺗﺻور ﮐرده اﻧد ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ و اطﻼع ﻋﻣوم
ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
اﮐﻧون ﺑﮫ اﯾن ﺳﻧﺦ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﭘردازﯾم .ﭘﺳﺎﻧﺗر اﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
اﻋﺗراﺿﯽ در اﯾران از اﯾن دﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
در واﻗﻊ ﺳﺧن اﺻﻠﯽ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺳﻧﺦ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺳﺗر
ھر ﻓرھﻧﮓ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد ،ﺑل طراﺣﯽ ھر ﮔوﻧﮫ راھﺑردی ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و اﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺗﻣدﻧﯽ در ھر ﮐﺷور و ﺑﺳﺗر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎن
داده ﺷود .ﮐوﺷش ﻣﺎ در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط دﺳﺗﺧوش ﻧﮕرش اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﺷﻌور ﮐﺎذب اﺳت ﻧﺷوﯾم  ،ﺑل ﺑﮫ ﻗول ﯾورﮔن ھﺎﺑرﻣﺎس در دام
٩
ﺷﻌور روﯾﺎﯾﯽ )ﺷﺎﯾد ھم ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﮕوﯾﯾم :ﺷﻌور ﺗوھﻣﯽ( ھم ﻧﯾﻔﺗﯾم.
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ی ﻧظری دﯾﮕر ھم ﺗوﺟﮫ دھم .اﻣﮑﺎن دارد ﺑرﺧﯽ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ در ﻏرب ﯾﺎ در ھﻣﯾن اﯾران ﺧودﻣﺎن ﻋﻧوان ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ واﻗﻊ
ﻣﺣﺗوای اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﯾﮑﺳره از ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ»ﻧﯾﮑﻼس ﻟوﻣن« ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای )= ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .در ﻏرب ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﯾﺷﺗردارای ﺧﺻﻠت ﻓدراﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺳب اﻣﺗﺑﺎزات ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ
اﺳت .در ﻣواردی ھم ﺧﺻﻠت ﻗوﻣﯽ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﯾﻧﮭﺎ را دارد ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺑﺎﺳﮏ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﯾرﻟﻧد در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺗﺣده ی اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن .در اﯾران اﻣﺎ
وﻗﺗﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم اﻏﻠب ھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻧﺻر ﺧﺻوﺻﯾﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﻗوﻣﯽ .اﮔر اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﻏرب در ﻣوارد ﻣﺣدود و ﻣﻌﯾﻧﯽ
ﺳرﺑر ﻣﯽ ﮐﺷد در اﯾران ﺑرﻋﮑس ھﻣﯾن ﺧﺻﻠت ﺑﺳﺎن ﺧﺻﻠت ﻏﺎﻟب ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺷود
و آن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت زﺑﺎﻧﯽ – ﻗوﻣﯽ  -دﯾﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ در ﻣوارد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺻرف ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎص ﯾﮏ

-Ibid.P.207.
-Habermas, Jürgen. Protestbewegung und Hochschulreform. suhrkamp1970.P.9.
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ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ در ﺳﯾﺳﺗﺎن -ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﯾوﻧد ﺧورده
ﺑود ﺑﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻗوﻣﯽ – ﻣذھﺑﯽ – زﺑﺎﻧﯽ .ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ در ﺑﻧدر ﻋﺑﺎس ﯾﺎ ﻧﻘﺎطﯽ از
ﮐرﻣﺎن و ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺻرﻓﺎًﺧﺻﻠت ﻣﻧطﻘﮫ ای داﺷﺗﻧد .ﻧﻣﯽ ﺧواھم اﻻن وارد اﯾن ﺑﺣث
ﺷوم .ﻣوﺿوع اﯾن ﮐﺎر اﻻن ﺗﻣﺎﯾزﮔذاری ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻋﺗراﺿﯽ در
ﻏرب اﺳت ﺑﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺑﺎﻟﻘوه در اﯾران )ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر( .ﺣﺎﺻل آن
ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺎزی در اﯾران روآورد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری از آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻏرب ﺑرای
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﯾران آرﻣﺎن ﮔزﯾﻧﯽ ﯾﺎ آرﻣﺎن ﺳﺎزی ﮐرد.
»ﻧﯾﮑﻼس ﻟوﻣن« ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب آورد زﯾرا ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎ در اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
دراﯾن ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ اﻧﮕﯾزه ھﺎ ،ﺗﻌﮭدات و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﻧﺣوه ی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ھﯾﭻ ﮐس ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻧﻣﯽ ﭘردازد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘرداﺧت
ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﯾﮏ ﭘﯾش ﺷرط اﺳت .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
ی ﺧود دارای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﻧد و اﻓرادی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ و ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾﻔزاﯾم ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧود اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﺳروﮐﺎر ﻧدارﯾم» .ﻟوﻣن« اﮐﻧون در ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
ی ﭘس از ﺑﯾﺳت و دوم ﺧرداد ﭼﻧدﻧﻔری ﮐﮫ در ﺧﺎرج اﯾران ﺧواﺳﺗﻧد ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧده ی
ﺟﻧﺑش ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﻓرادی را رھﺑر ﺟﻧﺑش ﺑﺳﺎزﻧد و ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧده ی اﯾن
رھﺑران ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح دﺳﺗﺷﺎن روﺷد .ھﯾﭻ ﮐس
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده ای در ﺧﺎرج از ﮐﺷور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﻧوزدھم ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﻧوﻋﯽ
وﺣدت اﻧﮕﯾزه ﺑﮫ ﺑﺎرآورده ﺑود .دو ﻋﺎﻣل ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ای ﺑﮫ ھﻣراه ﺧود ﺟﮭﺎن ﻣﻌﯾن و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ای را ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .اﯾن ﺟﮭﺎن در واﻗﻊ ﺑﮫ
اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھواﺧواھﺎن و ﭘﯾروان و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷد.
در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﯾن ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻟوﻣن« ﺑﺎ اﻓرادی ﺳروﮐﺎردارﯾم ﮐﮫ ﻓردﺷدﮔﯽ
)= ﻓردﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ( ﻗوی ﺗری از ﮔذﺷﺗﮫ دارﻧد؛ او اﯾﻧﺎن را اﻓرا ِد ﻓردی ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
دﯾﮕراﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻓردﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﻟﺑﺗﮫ از ﺑﺎﺑت ﻣﺳﺎﺋل ﻧظری ﭼﯾزی ﺳﺎده
ﻧﯾﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف و اﺳﺗﻧﺑﺎطﺎت ﮔوﻧﮫ ﮔون
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و رﻓﺗﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻗﻠم
در اﯾﻧﺟﺎ در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻋﻧﺻر وﺣدت را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﮑل اﻋﺗراض
اﺳت .ﺷرﮐت در ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ی آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔوﻧﮫ ﮔوﻧﯽ
دارﻧد درﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ زﻧﻧد و ھﻣﺎن ﺷﮑل اﻋﺗراض
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در واﻗﻊ ﺑﮫ آﻧﺎن وﺣدت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﻟﺑﺗﮫ در ھﻣﯾن ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧظر »ﻟوﻣن«
ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺟﻧﺑش ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .درﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت
ﮔرﭼﮫ در داﺧل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺑﻠور ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر
اﻓراد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺟﻧﺑش ﺑراﺛر اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﻣﯾدان ﻣﯽ
ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد دﺳت
ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن در اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ وارد
ﻣﯾدان ﻣﯽ ﺷوﻧد و دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺷﺎﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾن ﻗﻠم ارﺗﺑﺎطﯽ
ﻣﯾﺎن ﺷﻌور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت .ﺑدﯾن ﺗرﯾب ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣﺎدی ﺳر وﮐﺎر ﻧدارﯾم .ﯾﻌﻧﯽ در اﯾن ﭼﺎرﭼوب وﺟود ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻌور را ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ در ﻏرب ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ
دﻣﮑراﺳﯽ ﺑﺎﻟﻧده ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .در اﯾران اﻣﺎ ﭘدﯾده ی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﮫ
و ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾﺎن ﺷﻌور و وﺟود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽ
ﮔذارد اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﭘﯾﭼﯾده ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﺣروﻣﯾﺗﮭﺎ و ﺗﺑﻌﯾﺿﮭﺎی ﻓزاﯾﻧده اﺳت و از اﯾن
ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺑﻌﯾض و ﻓﺳﺎدﻧد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھﻧد .ﺗﺑﻌﯾض و ﻓﺳﺎد در ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ھﻣﭼون ﺑﻧﯾﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎدی ﻗدﻋﻠم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در دوﺳو در ﺑﺳﺗرﭘراﮐﺳﯾس ﺷﻧﺎورﻧد .در ﯾﮑﺳو ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺑزار را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر اﻧزﺟﺎر و آﮔﺎھﯽ
ﻋداﻟﺗﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض اﯾن ﺗﺑﻌﯾض و ﻓﺳﺎد ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد .از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﭼون زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺳﺎن اﯾران ﺑﺎ ﺳرﮐوب
ﻣدام و روزاﻧﮫ روﺑﮫ رو ھﺳﺗﻧد و ﺳرﮐوب را ﻣﻠﻣوس ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﻧدازه ی ﮐﺎﻓﯽ
»وﺟود« ﺷﺎن در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺷﻌورﺷﺎن را ﺑرﺑﯾﻧﮕﯾزاﻧد.ﺗﺑﻌﯾض
ﻣدام ،ﺗﺣﻘﯾر و اھﺎﻧت ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ و ازھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﻣﺣروﻣﯾﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣراه ﺑﺎ
اﺣﺳﺎس ﯾﺄس و آﯾﻧده ای ﻧﺎروﺷن و ﻣﺑﮭم ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن اﻧﮕﯾزه ﻣﯽ دھد ﻓردﯾت ﺧود را در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺣﺎﮐم دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺑزﻧﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﻧﺻر
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻋﻧﺻر ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿور در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﺧﺎص ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ
ﺷود ﺑﮫ ﻋﻧﺻر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده .آﻧﭼﮫ ﺧﺻﻠت ﻣﺣوری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣس ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻓﺿﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ،ﺣس ﻧﺎﻣطﻣﺋن ﺑودن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﻧده اﺳت و ﺑﯾزاری از
ﺗﺑﻌﯾض ﻓزاﯾﻧده و روﻧﻖ ﻓﺳﺎد در ﻣﯾﺎن ﮔروھﯽ از ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﻋﻧﺻر دﯾﮕری
ﮐﮫ آن ھم ﺧﺎص اﯾران اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم
»راﻧت ﺧواری« ﮐﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﺳﺎد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ؛ ھم ﺣﺎﮐﻣﺎن را در
ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد وھم اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون ﺳﺎﺧﺗﺎری را .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺗﺑﻌض آﻣﯾز و
ﺳرﮐوﺑﮕر ،اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﺟواﻧﺎن و ﺗﺣﺻﯾﻠﮕردﮔﺎن را »ﻏﯾر ﺧودی « ﻣﯽ ﺳﺎزد و
آﻧﺎن را ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺷرﮐت در ﺳرﻧوﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑرﺧوردار ﺷدن از اﻣﮑﺎﻧﺎت
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ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺻورت اﻋﺗراض ﺟﻠوه ﮔر
ﻣﯽ ﺷود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای آن اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑﺎ
ﭘدﯾده ای ﺑس ﺑﻐرﻧﺞ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷوﯾم.
ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده ی ﺑﻐرﻧﺞ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت دﯾﮕری ھم ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺑﮫ ﺻورت
ﻣرﮐز و ﭘﯾراﻣون و ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻧظرﯾﮫ ی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع .اﯾن ﻧظرﯾﮫ را
از ﺣوزه ی ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﻣﻌروف
ﺧود را دارد،اﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﯽ ﺧواھم از آن ﻧظرﯾﮫ ﺑﮭره ﺑﮕﯾرم ﯾﺎ ﺣداﻗل از آن اﺻطﻼﺣﺎت،
ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﭘدﯾده ای دﯾﮕر ﮐﮫ در درون ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ ﻣﯽ دھد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑراﺛر ﺗﺑﻌﯾض ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾزﮔذاری .ﭘﯾراﻣوﻧﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺣﺎﺷﯾﮫ
ﻧﺷﯾﻧﺎن دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ زﻧﻧد .اﯾن اﻋﺗراض ﭘﯾراﻣوﻧﯾﺎن ﺑﮫ واﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﮐز اﺳت
اﻣﺎ اﯾن ﻣرﮐز در اﯾن ﺟﺎ ﺧﺻﻠت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ واﺣد ﻧدارد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﮐﮫ اﯾران را ھم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﺣوی در ﺷﻣﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺑدﯾن ﺳﺑب ﮐﮫ ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔﺳﺗرده ای در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ
اﺳت،ﻣرﮐزﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗواﻧد داﺷت .ﯾﮑﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳت ،ﯾﮑﯽ ﻣرﮐز روﺣﺎﻧﯾت اﺳت،
ﯾﮑﯽ ﻣرﮐز در ﻧظر ﮔروه ھﺎی اﻗﻠﯾﺗﯽ و ﮔروه ھﺎی دﯾﻧﯽ اﺳت و  ...از اﯾن رو ﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرد ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﻣﻔﮭوم ﻣرﮐز ھم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾران اﻣروز
ﺗﻧوع و ﺷﻧﺎور ﺑودن ﻣﻔﮭوم ﻣرﮐز ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻋرﺻﮫ ی دﯾن ﻣﺷﮭود اﺳت .در
آﻏﺎزاﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﺎ ھﻣﮫ ی اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻣرﮐز دﯾﻧﯽ روﺑﮫ روﺷدﯾم .ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺳﺧن آﺧر را از آن ﺧود ﮔرداﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ و ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از ﻣرﮔش اﯾن
ﻣﻔﮭوم دﮔرﮔون ﺷد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﻣرﮐز دﯾﻧﯽ روﺑﮫ رو ھﺳﺗﯾم .ھﻣﯾن طور اﺳت در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ُﮐرد ﮐﮫ ﭼﻧدﻣرﮐزی اﺳت .ﺟﻧﺑش ﮔﺳﺗرده ی ﺳﮑوﻻر ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﻏﯾر
دﯾﻧﯽ در اﯾران ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﻋﺎم و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دارد در واﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﮐز ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﮑوﻣت اﺳت اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف دﺧﺎﻟت ﯾﮏ ﻣرﮐز دﯾﮕر ھم ھﺳت ﮐﮫ
ﻣرﮐزی اﺳت ﻣذھﺑﯽ ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﻣرﮐز ﻣذھﺑﯽ ھم دﺳﺗﺧوش ﭘراﮐﻧدﮔﯽ اﺳت.
ﻗدرت ﺣﮑوﻣت ھم در اﯾران ﯾﮑدﺳت ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﻧﺑش ﭘﯾراﻣون ھم ﮐﮫ ھﻧوز
ﯾﮑدﺳت ﻧﺷده اﺳت ﻣﮕرﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗظﺎھرات ﺑﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﻣراﮐز ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ رﯾزد .ﭘراﮐﻧدﮔﯽ در ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ در ﻣرﮐز روﺑﮫ روﺳت .اﯾن ﻣﻧظر
ﺗﺋورﯾﮏ ﺑس ﺑﻐرﻧﺞ اﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻘطﻊ ﯾﮏ ﺑﺣران ﺷدﯾد ﺑﺎ ﭘﯾداﯾﯽ رھﺑری واﺣد ﺣﺗﯽ
ﺑرای ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﮐوﺗﺎه ﻣدت  ،اﻓﻘﯽ روﺷن ﭘدﯾدارﺧواھد ﺷد و درﺳت در ﭼﻧﯾن
ﻣﻘطﻌﯽ ﻧﯾزھﻣﯾن رھﺑری ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﺟﻧﺑش را ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﺑرﺳﺎﻧد .اﯾن ﺑﺳﺗر
ﺗﺋورﯾﮏ ﭼﯾزی اﺳت ﺧﺎص اﯾران .اﯾن را ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫ ﭘرداز ﺳﯾﺳﺗﻣﯾﮏ آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ھرﭼﻧد
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ دھد .او ﻓﻘط ﻗﺎدر اﺳت ﺑﻐرﻧﺟﯾﮭﺎی ﺗﺋورﯾﮏ
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧود را ﺑﭘروراﻧد و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در ﭼﺎر ﭼوب ﺗﺋوری ﺻرف
»ﻧﯾﮑﻼس ﻟوﻣن« ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ ای ﻋﺎم و در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﺷﺎره دارد .ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر اﯾن ﺗﻣﺎﯾز
ﻣﯾﺎن ﻣرﮐز -ﭘﯾراﻣون ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓُرم )= ھﻣﭼون ﯾﮏ
ﺷﮑل( ﻣﻔﮭوم ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ داد زﯾرا در اﯾن ﺻورت ﻣرزی ﻣوﺿوﻋﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯾﺎن آرزو)=آرﻣﺎن( و ارﺿﺎء )= ﺗﺣﻘﻖ آرزو( ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺟﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد .اﯾن ﺗﻣﺎﯾز
دارای اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﮔرﻓﺗﺎر
ﺗور ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﻧظرﯾﮫ ی ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ »ﻧﯾﮑﻼس ﻟوﻣن« ﺑﺷوم .اﻟﺑﺗﮫ او ﺑر ﻋﻧﺻر ﺷﮑل در
ﮐﺎر اﻋﺗراض ) ﺑﺧواﻧﯾد ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ( ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮔذارد و آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺷﮑل اﻋﺗراض ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت از ﺷﮑل اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
در ﯾﮏ ﮐﺷور دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺻراﺣت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﺧﺷﯽ
از ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ) ﺑﺧواﻧﯾد  :ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم( اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔردﯾم.
اﮐﻧون اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺗﻣﺎم اﯾن دوره ای ﮐﮫ از
دوم ﺧرداد  ١٣٧۶آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﻣروز ﮐوﺷﯾده اﻧد اﯾن ﺗﻣﺎﯾز و ﻣرز ﻣﯾﺎن ﻣرﮐز –
ﭘﯾراﻣون و ﺗﻣﺎﯾز ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض و اﭘوزﯾﺳﯾون رﺳﻣﯽ را درھم ﺑرﯾزﻧد و ﺧود را
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗرار دھﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھر دو ﺟرﯾﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرﻧد و ﺧود
را ﺗﺟﺳم آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗدﺑﯾر ﯾﺎ ﺣﯾﻠﮫ ی زﯾرﮐﺎﻧﮫ
در ﻣواردی ﮐﺎﻣﯾﺎب ھم ﺷده اﺳت اﻣﺎ ھﻣﯾن اﻏﺗﺷﺎش ﻣرزھﺎ ﺧود اﯾن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن را
ھم ﮔرﻓﺗﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻏﻠب ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺧود ﭘﺎ را
ﻓراﺗر ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم و آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧدازﻧد
ﺗﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ی ﻣردﻣﯽ و ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ را از دﺳت ﻧدھﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ
در درون ﻧظﺎم ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﺧود را داﻣن زده اﻧد .اﮔر ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻗﻠم
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻧﮕرش ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺧودی و ﻏﯾرﺧودی را ﺑرﻣﻼ ﺳﺎﺧت و اﮔر در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ رﻗﺎﺑت درون ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺣﺎﮐم و اﭘوزﯾﺳﯾون
ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در اﯾن ﺻورت ﺑﺎزی دوﮔﺎﻧﮫ ی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑﮫ ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی در ھردو ﺳو داﻣن ﻣﯽ زﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و
ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑرای ُﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .در اﯾن ﺑﺎره ﺑﺳﯾﺎر ﮔﻔﺗﮫ و ﻧوﺷﺗﮫ ام
و ﺑﺎز در ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب در ھﻣﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺧواھم ﻧوﺷت.
ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظری درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض
ﺑﺎ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣرز ﻋﻣل اﭘوزﯾﺳﯾون را
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﻣرز ﻋﻣل ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض را اﺧﻼق ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑرای ﺟﻧﺑش
اﻋﺗراض ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑراﺧﻼق ﻣﮭم ﻧﯾﺳت در اﻗﻠﯾت ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در اﮐﺛرﯾت .ﻣﮭم اﺧﻼﻗﯽ ﺑودن
اﻋﺗراض اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﯾران
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ﺣﮑوﻣﺗﮕران ﻋﻼﻗﮫ ﻧدارﻧدﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﺗن دھﻧد زﯾراﮐﮫ ﭘذﯾرش
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ و ﺗﺣﻘﻖ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣردم را ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض
ھرروزه ﺑﻧﯾﺎدھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾروﻣﻧدﺗری ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑرﻋﮑس ﺑراﺳﺎس
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﻧﺷﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾران ﻣﯽ
ﮔوﯾﯾم دوﻟت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ھﯾﺄت وزﯾران .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻗواﻋد ﺑﺎزی راﻣراﻋﺎت ﮐﻧد
وﺑﺳﯾﺎری ازﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯾﮭﺎ راﮐﮫ ﻣﺣﺻول ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳت ﺑﭘذﯾرد.ﺑﺎرھﺎ دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺳران
و روﺷﻧﻔﮑران اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط از ظرﻓﯾﺗﮭﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده ی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  ،ﺑل ﺧود را ﺑﮫ ﻧظﺎم وﻓﺎدار ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد  .ﻣﺣﺳن ﮐدﯾور و ھﻣﯾن ﻣﺟﺗﺑﯽ
واﺣدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری و ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد
ھﻣﯾن اﺑراز وﻓﺎداری را ﺑﺎرھﺎ ﺑرزﺑﺎن راﻧده اﻧد وﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد اﮔر ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕر درﻣﻘطﻊ
 ۵٧ﻣﯽ ﺑودﻧد ﺑﺎزﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔروﯾدﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ و ﻣرزھﺎﯾﯽ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را
در ﻣﺟﻣوع ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﯾن ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ ﻣوظف ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض اﯾن
ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ را ﻋﻣﻼً ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و آﻧﮭﺎ را ﭼﺎﻟﺷﯽ ﺑرای ﺧود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد .ھرﭼﺎﻟﺷﯽ
زﻣﯾﻧﮫ ای اﺳت ﺑرای واﮐﻧش و ھر واﮐﻧﺷﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﭼﺎﻟش .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر
ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض در ﭼﺎﻟش ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ھر ﯾﮏ دﯾﮕری
را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﺧواﻧد .در اﯾران اﯾن ﭼﺎﻟش ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﺳﺑب ﻧوع ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ آراﻣش
ﻧﺧواھد رﺳﯾد ﻣﮕر ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ .ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ظرﻓﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺧﻧﯽ
اﺳت ﺑﯾﮭوده .درﺳت ﺗر آن ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗﺣﻣل دﯾﮕری
را ﺟﺎﯾز ﻧﻣﯽ داﻧد و ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑردﺑﺎری در ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
اﯾران در ﻋﻣل ﻓﻘط ﺑرﺧﯽ ﺷﮑﻠﮭﺎ را ﻣﺷﺧص ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﺳرﻧوﺷت ھﻣﯾن ﺷﮑﻠﮭﺎ
راھم  ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟﻠس و رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ،ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻣﻧﺻب و ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ،ﺑﮫ دﺳت
رھﺑر ﺳﭘرده اﺳت .ذﮐر ﺣﻘوق ﻣردم اﯾران ھﯾﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای دادﺧواھﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽ
دھد .ﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣور ﺟﺎری را ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾن ﮐﻧد آن ھم ﺑرای
ﮐﺎرﮔزاران ﺣﮑوﻣت  .در ﻧﺑود ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺟدی و ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﮫ اﺻول ﻋﻣﻼً اﺻل
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا در اﯾران ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻏم اﻧﮕﯾز ﮔرﻓﺗﺎر آﻣده اﺳت .از ﻧظر ﻣﺑﺎﺣث ﺣﻘوﻗﯽ
در زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ ھﻣواره ﺑﺎ واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳرو ﮐﺎر دارﯾم ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾری
آرﻣﺎﻧﺧواھﺎﻧﮫ از اﯾن ﻗﺎﻧون .از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻣﯾﺎن آرﻣﺎن و واﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﺳﯾری
آرﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻓراھم آورﯾم ﻓﺎﯾده ای ﺑر اﯾن آرﻣﺎﻧﺧواھﯽ ﻣﺗرﺗب ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻠت
آن ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌﺎرف ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ درﺟﮭت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻧﺷﺎﻧدن
اﯾن آرﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود ﻧدارد .از اﯾن رو آرﻣﺎﻧﺧواھﯽ ﻣﯽ ﻏﻠﺗد ﺑﮫ ﺳوی
ﭘﻧدارﭘروری.
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از ﺳوی دﯾﮕر ﺧوب اﺳت در ﻧظرﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﯾﮏ ھدف ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ رود .ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراض ھﻣواره ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗدﻋﻠم
ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﮑل اﻋﺗراض در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣطرح ﺷده اﻧد و ﻣﯽ
ﺷوﻧد .از طرﯾﻖ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض و در ﭘﻧﺎه ﻣوﺿوع ﺑرﮔزﯾده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻧﺎﺳﮫ و ﺣﺗﯽ
ھدف ﺟﻧﺑش ،اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﮔراﯾش ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻧد ھﻣدﯾﮕر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣدﻟﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻻزم را ﺑرای دﺳت زدن ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺎل ﺑرﻣﯽ ﮔردﯾم ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ
ای ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آوردﯾم و ﺗﻌدادی از ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراض را ﻧﺎم ﺑردﯾم.
اﻻن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﺗﻧوع ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺗﻧوع ﻣوﺿوﻋﺎت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺟﻧﺑش
را از ﺟﻧﺑش دﯾﮕر ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣوﺿوع ھرﯾﮏ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭﻣﺗر اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﻧظر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻏرﺑﯽ  ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای
ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ازھم ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎوراﯾن ﻗﻠم ﻧﺣوه ی ﺷﮑﻠﮕﯾری و
ﺑﺳﺗرھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧﺣوه ی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ﻧﯾز درﺟﮭت ﺗﻣﺎﯾز ﮔذاری دارای
اھﻣﯾت اﻧد.
در ﺑﺎره ی ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .ﻗﺻد ﻧدارم اﯾﻧﺟﺎ ھﻣﮫ ی ﺟواﻧب اﯾن
ﻣﺑﺣث را ﺑﺷﮑﺎﻓم .ھدﻓم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻧظری را ﺗﺎﺣدی ﮐﮫ ﺑﮫ ھدف اﯾن رﺳﺎﻟﮫ
ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد  ،ﯾﺎدآورﺷوم .در رﺳﺎﻟﮫ ی»ﺑﯾﺳت و دوم ﺧرداد و ﺑﺣران ﻓروﭘﺎﺷﯽ«
ﺑﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ام و ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ داده ام .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ آن رﺳﺎﻟﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ﻗﺻدم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ را ﻧوﻋﯽ
ﺧﺎص از ﺟﻧﺑش ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم و از اﯾن راه ﺑرﻏﻧﺎی ﻣﺑﺣث ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراض ﺗﺎﺣدی ﮐﮫ
ﺑﺿﺎﻋﺗم اﺟﺎزه ﻣﯽ ھد ﺑﯾﻔزاﯾم و ﮔوﻧﮫ ای ﺗﺎزه از اﯾن دﺳت از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ را ﺑﭘروراﻧم .ﺑﮫ
واﻗﻊ ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ی اﻋﺗراﺿﯽ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ اطﻼع دارم در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ
اﻧدازه ی اﯾران ﺗﮑرار ﻧﺷده اﺳت .ﺳرﮐوب ﻣدام اﻧﺗﻘﺎد در اﯾران ،ﻣﺳدود ﺳﺎﺧﺗن ھﻣﮫ ی
راه ھﺎی اﺑراز ﻧظر و ﮔﺳﺗراﻧدن ﺗﺑﻌﯾض در ھﻣﮫ ی ﺳطوح ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻟﺑﺗﮫ ﻋواﻣﻠﯽ دﯾﮕر
ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری اﯾن ﻧوع از ﺟﻧﺑش ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎرآن را در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن در ﺳﺎل٢٠٠٠
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردم  ،ﺑﯾش از ھرﺟﺎی دﯾﮕر ﻣدد رﺳﺎﻧده اﺳت .در ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮕر در ﺑﺎره ی
آﯾﻧده ی ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض در اﯾران ﺑﺎز ﺑﮫ اﯾن ﻧوع از ﺟﻧﺑش ﺗوﺟﮫ ﺧواھم داد.
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ﭘﯾوﺳت :اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 -١ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺣﻖ طﻠﺑﺎﻧﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ھﻣﮫ ،در
دوران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دو ﻋﻠت ﻋﻣده ﺳرﺑرﻣﯽ ﮐﺷﻧد .در ﻧظﺎﻣﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﺑب آن
اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻣردم ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﻏﯾر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﯾﺎ ﻣدﻋﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑودن ﺑﮫ ﻋﻠت آن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻧظﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷﮑل
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﺎ در ﮔزﯾﻧش ﻧظﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺗﻘﻠب و دﺳﺗﮑﺎری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .از ھﻣﯾن
رو ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘدﯾده ای ﮐﮫ اھﻣﯾﺗﯽ روزاﻓزون در زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم
و ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم .اﯾن ﭘدﯾده در اﺳﺎس ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﯾل ﻓزاﯾﻧده ی ﻣردم
ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در ﺳرﻧوﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﺟﻠوه ی ﻣﻠﻣوس اﯾن ﭘدﯾده ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﻣﯽ آﯾد .درﻋرﺻﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده اﺧﺗﺻﺎص داد و آن را از ﭘرداﺧﺗﮭﺎی
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗوھم زا رھﺎ ﺳﺎﺧت .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﮫ اﺑزار ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐت اﺳت و ﻧﮫ راه
رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺳﺗم و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ .اﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺳﯾﻠﮫ ای اﺳت ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﻣﻘﺎطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﯾﺎن ﻋﻘﺎﯾد و ﺳﮭم ﮔﯾری در روﯾدادھﺎ و در ﻣواردی ﺳدﺳﺎزی
در ﺑراﺑرﻣﺎﻓﯾﺎی ﻗدرت و در ﻣواردی اﺑزاری ﺑرای ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﺎزی .ﺷﺎﯾد ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺳﯾﻠﮫ ای ﺷود ﺟﮭت ﻣﺷروﻋﯾت ﺳﺎزی ﯾﺎ ﭘرﺳش
ﺑراﻧﮕﯾز ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺷروﻋﯾت ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺧﺻوص ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺷروﻋﯾت ﻓرﺳوده ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ھﻣﮫ ی اﺑﻌﺎد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺷﮑﺎﻓﯾم ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ
ﺷﻣﺎری از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑرﺷﻣردﯾم ﺑراﺛر ﺑﺣران اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺳرﺑرآوردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﮑﺎری در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣردم را ﻧﺎﺧﺷﻧود ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ ﺗوﺳل
ﺑﮫ روش اﻋﺗراض آﺷﮑﺎر واردﻋرﺻﮫ ی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺷدﻧد .ﺑﯾﺷﺗراﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﮫ
ﺧﺻوص در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧﯾروﻣﻧد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑوده اﻧد .درﻧﺑود ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ
ھﯾﭻ ﺗﺄﺛﯾری در ﺷﮑﻠﮕﯾری ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎ ﻧدارد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﯾران ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ھﺎﯾﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھم ﻣﯽ دھﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ وﻧﮭﺿت آزادی و ﺣﺎل
ﺣزب ﺗوده ،ﻣردم ﻧﺎﭼﺎرﺻﺣﻧﮫ ی ﺗظﺎھرات ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗراض ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد.
ﻧﺎﺗواﻧﯾﮭﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺻوص دررﺳﺎﻟﮫ ی »ﺑﯾﺳت و دوم ﺧرداد و ﺑﺣران
ﻓروﭘﺎﺷﯽ« ﯾﺎدآورﺷده ام.
»ارﯾﮏ ﺑﯾورن ﻟوﻧد« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد وﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد در ﺳﮫ
دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد ﮔﺳﺗرش ﭼﺷﻣﮕﯾر دﻣوﮐراﺳﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده اﯾم ﮐﮫ اھﻣﯾت

50

ﻧﮭﺎد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺷﮕﻔت آور ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ١٠.اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن در ﺧدﻣت ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت دﯾرﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت راه ﮔذار ﺑﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ را ھﻣوار ﺳﺎزد .از راه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﻌﻘﺎد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔذار ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ داﺧﻠﯽ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد و
ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ در ﻧظر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﺷﮭروﻧدان ھر ﮐﺷور ،ﻣﻌﯾﺎر ﺑرﺧوردارﺑودن
ﯾﮏ رژﯾم از ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آﻣده اﺳت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣﺷروﻋﯾت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧوﺑﮫ ی ﺧود ﻣدد دھﻧده ی ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣطﻠوب و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣؤﺛرﻗدرت درآﻣده اﺳت.
ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﮫ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺣﻧﮫ ی ﻣوﺳوم ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
رﻗﺎﺑﺗﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ﺟﮭت دﮔرﮔوﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراھم ﻣﯽ آورد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی در ﺣﺎل ﮔذار ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺑﺣران ﻧﻘﺷﯽ ﻣﮭم اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺧﺻوص
در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯽ ،اﺛرﮔذاری ﺑر ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻗدرت وﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ
اﻧﺗظﺎرات ﺷﮭروﻧدان .دو دﯾﮕر آن ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﺻﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﮭم ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﻓراھم
ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻣور ﻋﻣوﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ درﮔﯾر ﺷوﻧد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت درﯾﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮔﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺷﮭروﻧدان از طرﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣدﻧﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود
ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺟوﯾﻧد ،زﻧﺎن و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ و ﮔروه ھﺎی ﻣﺣروم ﻧظر ﺧود را اﺑراز ﮐﻧﻧد و در
ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﺗﺄﺛﯾرﻧﯾزﺑﮕذارﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم آن ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺗﯽ اﺑزار ﻻزم را ﺑرای
١١
ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ،رﻗﺎﺑت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯾﯾن رھﺑری ﺟﺎﻧﺷﯾن در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﺑرای آن ﮐﮫ ﺑﺗوان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد ﺑرﮔزار ﮐرد ،ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎﯾد ﺣﻖ و ﻓرﺻت اﻧﺗﺧﺎب
ﮐردن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ از اﯾن رو ﺑﺎﯾد آزادی اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  ،آزادی اﻧﺟﻣﻧﮭﺎ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ و آزادی
ﮔﻔﺗﺎر ﺑرای ﻧﺎﻣزدھﺎ  ،اﺣزاب،رأی دھﻧدﮔﺎن،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﺎظران ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .ﻓﺿﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد آزاد ﺑﺎﺷد،ﺗﮭدﯾد در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد و ﻣردم ﻓﺎرغ از رﻋب و وﺣﺷت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن آزادﯾﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﺷرط اﺻﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﺻوﻟﯽ و درﺳت و ﺑﺎ ﻣﻌﻧﯽ
اﺳت .ﺑرﺧﯽ از اﯾن آزادﯾﮭﺎ را از ﻧوﯾﺳﻧده ی ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮔرﻓﺗم و ﺑرﺧﯽ را ﻧﯾز ﺧود ﺑرآﻧﮭﺎ
اﻓزودم .ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮕوﯾد و ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﻌﻧﺎ
ﻧدارد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﺧوردار از ﭼﻧﯾن آزادﯾﮭﺎﯾﯽ ﻧﺑﺎﺷد .ﺻرف اﯾن ﮐﮫ رژﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد
رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌداد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در طول ﺣﯾﺎت ﺧودﺑرﮔزار ﮐرده اﺳت
ﺑﺷﻣرد و ﺑﮫ رخ ﺑﮑﺷد ﮐﺎری اﺳت ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣﺎ ﺷراﯾط درﺳت و
ھﻣﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ آوردم ﻓراھم آﯾﻧد دراﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺗوان از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎدار ﺳﺧن ﮔﻔت.
ﺧﺻﻠت دوﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣوﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑودن آن اﺳت .ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑودن
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-Ibid.Pp.1-2.
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ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت؟ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑودن ﯾﺎ ﺑرﮔزاری ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز از
اھﻣﯾﺗﯽ واﻻ ﺑرﺧوردارﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﻣﺎل آزادی ﺑرﮔزار ﺷود و
ﻧﺎﻣزدھﺎ آزادﻧﮫ ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﭘردازﻧد اﻣﺎ ﻧﺣوه ی رأی ﮔﯾری و ﺷﻣﺎرش آراء ﺑﮫ دور از
ﻓرﯾب و ﺗﻘﻠب و دﺳت آﻣوزی ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯽ طرف ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد و در
واﻗﻊ ﭘذﯾرش ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣﻘﺑول و ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑودن
ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕر ھم دارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ھﻣﮫ ی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮑﺳﺎن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ﻣردم و رأی دھﻧدﮔﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮑﺳﺎن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد ،و ﯾﮑﺳﺎن از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳود
ﺑﺟوﯾﻧد و ﯾﮑﺳﺎن ﺑر رأی ﮔﯾری و ﺷﻣﺎرش آراء ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب درﻣﺟﻣوع ﺑﺎ ﺳﮫ ﻋﺎﻣل دراﯾن ﮔﻔﺗﺎر روﺑﮫ روﻣﯽ ﺷوﯾم.اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾد
رﻗﺎﺑﺗﯽ،آزاد وﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.درﻋرف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑردو ﺧﺻوﺻﯾت آزاد و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﯾﺎ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھرﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﯾﮑﺳﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐرد
واھﻣﯾﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ در ﻧظرﮔرﻓت.
ﺑﮫ ﻧظر »ارﯾﮏ ﺑﯾورن ﻟوﻧد« ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
را ﺑرای ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟزام آور داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر
اﻋﻼﻣﯾﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻠﻣﻠﯽ دﯾﮕری رﻋﺎﯾت دو ﺷرط اﻟزاﻣﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﺑﺗوان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را دﻣوﮐراﺗﯾﮏ داﻧﺳت (١:اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾد ﻋﺎم و ﻓراﮔﯾر
و ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد (٢،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻌﻧﯽ رأی ﮔﯾری ﺑﺎﯾد ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﮐس ﻧداﻧد ھر
رأی دھﻧده ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐس ﯾﺎ ﭼﮫ ﮔروھﯽ رأی ﻣﯽ دھد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺑﺎوراو ﯾﮏ ﺑﺎر اﺻل
١٢
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم وﺑراﺑر را دارﯾم و ﺑﺎر دﯾﮕراﺻل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ را.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾد دﯾد از آﻏﺎز اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزار ﺷده اﻧد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت
ﭼﻧﯾن ﻣوازﯾﻧﯽ ﺑوده اﻧد؟ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را از ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﻣﯽ ﺗوان
ﺳﻧﺟﯾد و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐرد .ﺣﺗﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﯾران آزاد ﺑرﮔزار ﻧﺷده اﻧد
ﺑﮭﺗر ﺑوده اﻧد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﮔزار ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل
ﺳﺎده .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺎآزاداﻧﮫ در دوران ﭘﯾش از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾری ﺧﺎص از دﯾن از ﻧﺎﻣزد ﺷدن ﺑﺎزداﺷت و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوران ﭘﯾش از اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮑﺟﺎ
ﺳﻧﺟﯾد و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﮐرد .آن دوران را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺧش ﮐرد و
ﻣﻌﻧﺎی ھر ﻣرﺣﻠﮫ را ﻧﯾز ﺟدا ﺑررﺳﯾد .در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﻣﯽ ﺧواھم
ﺑﭘردازم .ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﺑدﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آن دوران از ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟﻣﮭوری
.Ibid.P.3.
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اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭﺗر ﺑوده اﻧد ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟدول ﺳﻧﺟش و رﻋﺎﯾت ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﺑرﭘﺎﺳﺎزﯾم
و دﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑزﻧﯾم.
ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕری ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اھﻣﯾت دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑرﯾﮏ ﺗﺻور
راﯾﺞ ﺑﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﺎﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻋﺎم و ﺑراﺑر ﺑﮫ ﯾﮏ دﻣوﮐراﺳﯽ
دﺳت ﯾﺎﻓت .اﯾن داوری را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾد .ﺑﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس
از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و روی ﮐﺎر آﻣدن ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ و اﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺗﯽ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت زﯾر ﻧظر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
درآﻣد .دور اول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﻓﻘط
ھﻣﯾن ﺣﺎﻣد ﮐرزای را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧدﺳﺎل
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺗوﺳط ﮐرزای در دور دوم ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در طول
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آوردﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ رﻗﺎﺑﺗﯽ و آزاد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﯾز ﺑراﯾن ﮐﺎر ﻧظﺎرت داﺷت .اﻣﺎ ﺗﻘﻠب ﺑﮫ ﺣدی ﮔﺳﺗرده ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮐس ﺣﺗﯽ ﺧود ﮐرزای آن را ﻧﻔﯽ ﻧﮑرد .اﯾن ﮐﮫ ﮐرزای و ھﻣدﺳﺗﺎﻧش در ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
در ﺣد ﺗوان دﺳﺗﮑﺎری ﮐردﻧد ﻣﻌﺿل ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد .ﭘرﺳش اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ
ﭼرا ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ دﻓﺎع از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد و ﮔﺳﺗرش
دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎدرﺳت را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردﻧد وﺑدﺗر از آن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی زﺷت ﭼﻧﯾن ﺗﻘﻠﺑﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭘرﺳﺷﯽ ﻓرﺻﺗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﻘط ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﻏرب اوﻻً
ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺧود ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﯾﺳت و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﯾش در ھر ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ
رﻋﺎﯾت اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ را ﺿرور ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺳﺎزد و از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد و در
ﺻورت ﻟزوم و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌش رﻋﺎﯾت ھﻣﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﯾن
ﺳﯾﺎﺳت دوﮔﺎﻧﮫ را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﯾروﮔﺎه ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای و رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺗﺟﺎرت آزاد و اﻟﯽ
آﺧر.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻋراق اﻟﺑﺗﮫ وﺟﮭﮫ ای ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت  .ﻧﯾروی ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﮐردان
ﻧﮕذاﺷت ﺗﻘﻠب ﮔﺳرده ﺷود.اﯾن دو ﻧﯾرو ﯾﮑﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﺑر اﺗﻧﺧﺎﺑﺎت ﻧظﺎرت ﮐرد و
دﯾﮕری در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ ﻣوازﯾن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را رﻋﺎﯾت ﮐرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم
ﻓرھﻧﮓ ﻣردم ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن و ﻓرھﻧﮓ ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﻧﯽ ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺳﮭم ﮔﯾرﻧده در ﺳرﻧوﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﺎ اﻧداﺧﺗن ﻣوازﯾن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻣؤﺛر و ﮐﺎرﺳﺎزﻧد .درﺑﺎره ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ،ﻓراوان ﻣﯽ ﺗوان ﻧوﺷت اﻣﺎ
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ﭼﻧﯾن ﻗﺻدی رادراﯾﻧﺟﺎ ﻧدارﯾم .ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﯾﺎدآور ﺧواھم ﺷد اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ در اﯾران
ﺳﺧت آﺳﯾب دﯾده اﻧد و در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﯾدی ﺑﮫ رﻋﺎﯾت آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت.
 -٢اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و
در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد و درﺟرﯾﺎن ﺗﺣول و
ﺷﮑﻠﮕﯾری در ﻣﻌرض اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻋﺎﻣﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در اﯾن ﺻورت ﺧوب اﺳت ﺗوﺟﮫ
دھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﺟﺎ اﻓﺗﺎده در ﺟﺎھﺎﯾﯽ و در ﺣﺎل ﺟﺎاﻓﺗﺎدن در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،دارای دو
ﺑﺳﺗر ﺧﺎص ھم ھﺳت .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﺷوری ﺧﺎص ﺑﺎ ﺳﻧﺗﮭﺎﯾﯽ وﯾژه ﺑرﭘﺎ
ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﯾﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗوان ﺑرﮔزاری اﯾن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را در ﺳطوح ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ دارد.
از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗوان زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت  ،ﻧوع اﺋﺗﻼﻓﮭﺎ و ﮔﺳﺳﺗﮭﺎ و ﻧﺣوه ی
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣزدان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺷﯾوه ی ﺑﺳﯾﺞ ھواﺧواھﺎن ﺑرای ھر ﻧﺎﻣزد را از
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ وﯾژه ی ھرﺟﺎﻣﻌﮫ ای داﻧﺳت.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از ﻧظر اﺟراﯾﯽ ﻋﻣﻼً ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﭘﯾﭼﯾده ای اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﺑرﺧوردار از ﺳﻧت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ودر ﻣﻌرض
ﻧظﺎرت ﻋﻣوﻣﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﮔزاری
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻧﮫ ﭼﻧدان طوﻻﻧﯽ دﺳت وﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﻣراﺣل
ﺟﻧﯾﻧﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ی ﻣﺗوﺳط و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳرﺑرﻣﯽ آورد .در اﯾران از اﻧﻘﻼب
ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران دارای ﺗﺟرﺑﮫ و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای طوﻻﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی
ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت .در دوران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﺎﮐم ﺳﺧت
ﺑﮫ ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﯾﯽ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻗﺎدر ﺷده اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ
ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را دﻟﺧواه ﺗﻧظﯾم و ﺳﺎﻣﺎن دھد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه اﮐﻧون اطﻼﻋﺎت زﯾﺎد در اﺧﺗﯾﺎر
دارد و ﻣﯽ داﻧد در ھر ﻣﺣل ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ دﺳت آﻣوز ﮐردن ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻣﯽ ﺷود.
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(٣ﮔﺰﯾﺪه ای از رﺳﺎﻟﮫی »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎذب«
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٠

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
اﻣﺮوزه ﺧﺎﺻﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن
از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻨﺪوق رأی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و دﻣﻮﮐﺮات
ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ از ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق رأی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻨﺎن ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺻﻨﺪوق رأی ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،اھﻤﯿﺖ و
ﺣﺪودﯾﺘﮭﺎی آن دررﺳﺎﻟﮫ ی»ﺷﻮرش ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ«ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام.ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم آن ﻧﮑﺘﮫ
ھﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﺗﮑﺮارﮐﻨﻢ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻨﺘﯽ آزاد ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ واﻧﺴﺠﺎم دھﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﺑﺰاری در ﺟﮭﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻤﭽﻮن
وﺳﯿﻠﮫ ای اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻦ دادن ﺑﮫ اﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
از اﯾﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ھﻤﮫ ی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺑﺴﺘﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻣﯿﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی دوراﻧﺴﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺎﻧﮭﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن »اﻟﮕﻮر« و »ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ
ﺑﻮش« .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت دارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺑﮫ اﻣﺤﺎی ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ .از اﯾﻦ رو ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﺎرﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ازﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت
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ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ داد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎل دو ﻧﮑﺘﮫ ی ﻧﻈﺮی ﻣﮭﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗﺪرت ﻓﻌﺎل در ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دودﯾﮕﺮﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﻠﻄﮫ اﺳﺖ .در اﯾﺮان
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺧﺎص ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯾﮭﺎی اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل ﻣﺎدی ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﺎدی از راھﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺮان ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻄﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادی از راه ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی
اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺮوی ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .دﻟﺨﻮش ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﻮچ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎﻧﺸﺎن و ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮری و دﻟﺒﺴﺘﻦ ﺑﮫ راه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎﻧﮫ
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﮔﺬاری اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎﻧﮫ .ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ﻗﺮار دارﯾﻢ وﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ
از طﺮﯾﻖ روﺷﮭﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را از راه ﺗﮑﺪی از ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪه اﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ھﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﺻﮫ آن ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ رﺳﺎﻟﺖ اﻟﮭﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻣﻘﺪس دارد .ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ درﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد زﯾﺮا ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻟﮭﯽ را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﭘﺎس دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮﻏﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮ از راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻮچ و ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺛﻤﺮی ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺮح ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوھﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎدﺑﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدی وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻓﻀﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ را در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻣﺪام
ﺑﺮﻣﻼﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا درﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﺷﺘﺒﺎھﯽ
ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
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ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻓﺸﺎی رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮏ رژﯾﻢ ،ﻋﻨﺼﺮی ﺳﺎزﻧﺪه
در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﺳﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ
ﻣﺪد اﻓﺮاد اﻋﺰاﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎذب ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ درﺳﺖ و ﺑﮫ ﺣﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺑﺰاری ﺳﺎزی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺪه ای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ ی ﺧﻮد و ﻋﺪه ای را ھﻢ دور و ﺑﺮﺧﻮد راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر راﻧﺖ
ﺧﻮاری و ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه از ﭼﭙﺎول اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
آزاد ھﻤﺮاه ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﺪد اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺰوراﻧﮫ ای آﻣﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺗﺪاوم اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ  .اﮔﺮ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن ﺧﻮد ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن
از راﻧﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺪام ﺑﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺳﺘﯿﺰد.
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮدن را ﻣﻠﮏ طﻠﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی
را ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی راﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺣﻀﺮاﺗﯽ ﮐﮫ درﺳﺖ
در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺧﺎﺻﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ،دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯿﺎن .اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺷﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺟﺎران و ﺣﺰب ﺗﻮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮭﻠﻮﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی از درون ﺑﺮآﻣﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺟﻠﻮه  ،ﻋﻤﻞ و ﺗﻈﺎھﺮی را ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﯽ واﺳﻄﮫ و از درون ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﻗﻠﻢ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺟﻮش را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮرم
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ رﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮی دارد.
اﺻﻄﻼح ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را در ﺿﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻄﻼح ﻏﺮﺑﯽ »اﺳﭙﻮﻧﺘﺎن«)(spontan
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.وﻗﺘﯽ از آن اﺳﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد»ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ« ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای  . spontanéité/spontaneity/Spontaneitätﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را اﻏﻠﺐ ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻓﺮد
از ﻏﺮﯾﺰه ای )ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﮑﺮی/اﻟﮭﺎﻣﯽ دروﻧﯽ( ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﻏﻠﺐ ﺟﻠﻮه ای ﺷﮕﻔﺖ آور و ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ دارد ،ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮭﻮد
و ﻓﺮاﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﺠﺮﺑﮫ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
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ﻣﻌﺮف ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻮاطﻔﺶ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد و ّ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﮐﻨﺶ ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺼﻮرم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ
واﮐﻨﺶ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ واﮐﻨﺶ ﻓﮑﺮی و اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻟﮭﺎم ﻏﺮﯾﺰی ﻓﮑﺮی را اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاطﻒ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ راﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ارج ﺑﻨﮭﯿﻢ ،دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ»ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی« ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻻزم وﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﯿﺪان دھﯿﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدﻣﺤﻮری
را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در ﺣﺪی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻻزم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺪوزﯾﻢ،
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﺿﺮور اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼق و
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﺣﺪی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ارج ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ھﻤﮫ ی
ظﺮاﯾﻒ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن را ﻧﺸﺎن
داد و ﻣﺤﺪوده ی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اھﻤﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای درک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ارﺗﺒﺎطﯽ
درﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻓﺮدی و ﻋﻤﻞ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭼﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ظﮭﻮر ﻓﺮدی
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮫ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل از ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ ا ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺮﺷﺘﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دارد ﯾﻌﻨﯽ از دﯾﺮھﻨﮕﺎم درھﻢ ﺟﻮﺷﯿﺪه
و ﺗﮫ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮران ،ھﻤﯿﻦ ﺗﮫ ﻧﺸﺴﺘﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.
اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻨﺒﺎﻧﺪن از ﺟﺎی،ﺑﺮﺟﮭﺎﻧﯿﺪن،ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ،ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ،ﺣﺠﺖ
آوردن،اﻗﺎﻣﮫ ﮐﺮدن دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ھﺎ ﻓﺮاوان آﻣﺪه
اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ از اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮑﯽ ﺧﺒﺮی و ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﻧﯿﺴﺖ.

= ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ :
 ﺑﺎران دو ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﻓﺮوﻧﻨﺸﺎﻧﺪاﯾﻦ ﮔﺮدﺑﻼ را ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای )ﮐﻠﯿﻠﮫ(
 اﮔﺮ ﻏﻢ ﻟﺸﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﮫ ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن رﯾﺰد58

ﻣﻦ و ﺳﺎﻗﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﻨﯿﺎدش ﺑﺮاﻧﺪازﯾﻢ )ﺣﺎﻓﻆ(
 ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﻨﮕﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪوزان ﺳﻨﮓ ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ )؟(
درﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ی دھﺨﺪا »اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ،اﻓﺮاﺧﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺷﻮراﻧﯿﺪه ﺷﺪه
 ،ﺑﺮﺷﻮراﻧﯿﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﺻﻄﻼح ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﮔﺮﭼﮫ
درﺑﺮاﺑﺮ»ﺳﭙﻮﻧﺘﺎن« و »اﺳﭙﻮﻧﺘﺎﻧِﯿﺘﯽ« ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ اﻣﺎ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
آﯾﺎ ﺑﺎھﻤﮫی اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎﺧﺖ؟ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه .ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ﭼﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی و ﭼﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﻧﺎﺷﺪه .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮﭘﺎﻣﯽ ﺷﻮد؟ وﻗﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪه واﺑﺰاری ﺟﮭﺖ اﻏﻮای ﻣﺮدم ،دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ای طﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮده ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ
و ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻮران و اﻧﻔﺠﺎر ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ وﺑﺮﭘﺎﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﺮدم
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ھﺮﭼﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﮐﮫ ﻣﺪام از دﺳﺖ
ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪه را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﺎﻧﮫ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎدی اﻣﺎ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه
و اﻋﻤﺎل ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺮان در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﮫ ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ آن .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﮫ ی ﻣﺮدم اﺳﺖ
از راه ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم و اﺻﻼح طﻠﺒﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﺬف ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و آن
ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻓﺮﯾﺐ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺒﯽ دﯾﮕﺮ.
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد .ﺑﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد و آن را ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ درون زا داﻧﺴﺖ .ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای ﭘﻮﯾﺎ و رو ﺑﮫ روﺷﺪ ﺑﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ راه ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ﺑﮫ
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ،ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﺰءﻻﯾﻨﻔﮏ ﭘﺪﯾﺪه ای ﭘﻮﯾﺎ)دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ( ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن ،ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎز ﭘﯽ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .درﺳﺖ ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺗﺎروﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ازھﻢ
ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ و آﻧﭽﮫ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ازدرون ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه و از ﺑﺮون از ھﻢ
ﮔﺴﺴﺘﮫ .ﺗﮑﯿﮫ زدن ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺎزوﮐﺎردروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ارج ﻣﯽ
ﻧﮭﺪ،در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﮫ رﺷﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و اﺳﺒﺎب
ﺗﺤﻮل طﺒﯿﻌﯽ واز ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد.
ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ دردﯾﮕﺮرﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰازﺗﻮﺟﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﯿﻢ .از ھﻤﮫ
ی اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮﻋﻤﺪه و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را درﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ی اﯾﺮان ﯾﺎری دھﺪ .ﻧﮫ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﯾﮭﺎی رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ و اﻧﺤﺮاف
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺪﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﻧﺪ .آﺳﺎﻧﺨﻮاھﺎن و راﺣﺖ طﻠﺒﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎرھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺧﻠﻊ ﯾﺪﺷﺪه ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺮوی از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ ﺑﺎﺧﺘﮫ ی ﺧﻮد را ﺣﺎﻻ از راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎطﻞ ﻣﯿﺪان دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻘﻼب  ۵٧را از درون ﺑﺎزآراﺳﺖ و
اﺻﻼح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ھﻨﻮز اﻧﻘﻼب  ۵٧را اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﮫ اﻣﯿﺪ
اﺻﻼح آن روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎی ﻣﮭﻠﮏ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از آن اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺮدﻣﺎن ھﻢ در ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ھﻢ در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺣﺰب
ﺗﻮده و ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ  ،ﭼﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﭼﮫ اﻗﻠﯿﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی و دﻧﺒﺎﻟﭽﮫ ی ﭼﭗ
ﻧﻤﺎی آن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻠﯽ – ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﭼﻮن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را در ﺑﺴﺎط اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺪﻧﺪ
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﮕﺪ ﺑﮫ وﺳﻂ ﺟﺎده ی ﺑﯽ رﺣﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺴﺎط
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ،از ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﻠﯽ و ھﻤﮫ ی اﻗﻤﺎر اﯾﻦ دو طﯿﻒ،را
درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﺴﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎدﺳﭙﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ روﻧﺪ
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺛﺮ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﯾﮭﺎی اﺣﺰاب و
رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
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ﺑﺎزﺳﺎزی،ﺑﺎزآراﯾﯽ ،ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ و آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ) ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی( ﻣﺪﻧﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ دراﯾﺮان درﺳﺖ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﻮد
ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای ﻧﯿﮏ اﻣﯿﺪوار ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ارج ﻧﮭﺎد و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را ھﻤﺮاه ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﮫ ھﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ .ﻓﺴﺎد ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯿﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﺟﻮاﻧﺎن
را ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ درھﺮرﺷﺘﮫ وھﺮرده ای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ آورم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ آﻧﮭﺎ را ﯾﺎدآورﺷﻮم.
در رﺳﺎﻟﮫ ای دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﻢ داد.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﺮان ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دراﯾﺠﺎد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و آراﯾﺶ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﻮردی و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد و ﻋﺮﺿﮫ ی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﮫ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮاﻧﺪ.
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ﺑﺨﺶ دوم

ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی
ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ﺑﮭﻤﻦ ١٣٩۶
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ﮔﻔﺗﺎر در ﺳﺗﺎﯾش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ
ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی
ِ
ﺗﺧرﯾب و آﺗش ﺳوزی
.١در ﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات اﻋﺗراﺿﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫی ھﻔﺗم دی ﻣﺎه
 ١٣٩۶ﮐﮫ در ﺑﯾش از ھﺷﺗﺎد ﺷﮭر ﺳرﺑرآورد درﺿﻣن ﺷﺎھد ﺗﺧرﯾب ﺑرﺧﯽ از دﮐﺎﻧﮭﺎ،
ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ و دﻓﺗرھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺑﺳﯾﺞ وﺣﺗﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻧﯾز ﺑوده اﯾم.
ﺣﮑوﻣت ھﻣﮫی اﯾن ﺑﮫ ﻗول ﺧودش ﺧراﺑﮑﺎرﯾﮭﺎ را ﻣﯽ اﻧدازد ﮔردن ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن؛ و
در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب ھﻣﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣردم اﮔر ﺣرف
ﺣﻖ دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرزﺑﺎن ﺑﯾﺎورﻧد اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﭘردازﻧد .اﯾن
ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ای در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﺳﺧن ﺳرﮐوﺑﮕران ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐرد.
در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد،ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دادﻧد و ﺗﺻوﯾرﺑردارﯾﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ
ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﮑﺎﯾت داﺷت از ﺗﺧرﯾب ﺗوﺳط ﻋواﻣل ﺣﮑوﻣﺗﯽ .آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﮫ ﺧﺻوص دررﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺻﺣﻧﮫ ای ﺑود از ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن
ﭘرﭼم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ .ﻓرض را ﺑراﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘرﭼم در اﺳﺎس ﭘرﭼم
ﻣﻠﯽ اﯾران اﺳت و از ﺳوی دﯾﮕر ﻧﻣﺎد وﺣدت ﻣردم و ﮐﺷور اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﺧرﯾب و آﺗش زدن ﭘرﭼم ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻗدری ﻣﺑﮭم و درھم
اﺳت ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ داوری ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ را ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻧﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم و از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی
دﯾﮕر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺷروع اﻋﺗراﺿﺎت ﺷﻣﺎر در ﺧوراﻋﺗﻧﺎﯾﯽ از
ﻋواﻣل ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧود را در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺟﺎ زده ﺑوده اﻧد ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑرھم زدن ﺣرﮐﺗﮭﺎی
اﻋﺗراﺿﯽ وﻧﻔﺎق اﻓﮑﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﺗطﺎھر ﮐﻧﻧدﮔﺎن .رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺗﻌﺎرف در اﯾن ﺗظﺎھرات
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﻌﺎردادن ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی .در ﻣواردی ھم اﻟﺑﺗﮫ ﻋده
ای ﻣﯽ ﮐوﺷﯾده اﻧد ﺑﺎ راه ﺑﻧدان ﺣرﮐت ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب را ﻣﺳدود ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾد
ازھم ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐرد .از اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾﯽ ھم دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎری از اﻓراد ﺳرﮐوﺑﮕر
ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺧﺎص وارد دﮐﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷده اﻧد و ھرﭼﮫ دﺳﺗﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﯾده اﺳت ﺑرﻣﯽ
داﺷﺗﮫ اﻧد .ﻧوع ﻓﯾﻠﻣﺑرداری و آزادی ﻋﻣل ﻓﯾﻠﻣﺑرداران ﺑﮫ وﺿوح ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن دارﻧد
ﮐﮫ ﭼﭘﺎوﻟﮭﺎ ﺧﺻﻠﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده داﺷﺗﮫ اﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺟﻧﺑش
اﻋﺗراض ،ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ و ﺑﯽ ﻗرار ﻗﺑﻠﯽ ﮐﻧﺎرھم آﻣده ﺑوده اﻧد .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘرﭼم اﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫی اﺻوﻟﯽ را ﻧﯾز ﯾﺎدآورﺷد .ﻣردم ﺑﮫ راﺳﺗﯽ اﯾن ﭘرﭼم راﭘرﭼم ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن ﭘرﭼم در ﻧظر اﮐﺛرﯾت ﺑزرﮔﯽ از ﻣردم ﭘرﭼم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت،ﻧﮫ
ﭘرﭼم ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن ﺷﯾرﺧورﺷﯾد.
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ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت اﯾران ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ روی ﭘرﭼﻣش واژه ای ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ ﮐﮫ
ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾن ھم ﻣزﯾد ﺑرﻋﻠت اﺳت .ﭘرﭼم ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای
اﺳت ازﺑﯽ ذوﻗﯽ و ﻧﮫ ﻓﻘط واژه ای ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد،ﺑل ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد و دوری ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد از ﺳﻧت اﯾراﻧﯽ و ﺣذف ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑس زﯾﺑﺎ
ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻣﺗﺎز و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود
از ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ.ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ در ذھن و اﻧدﯾﺷﮫی اﯾراﻧﯽ ﺣﺿوری
ﭘررﻧﮓ دارد .ﺣﺎل ﺣﺗﯽ اﮔرھم ﮐﺳﯽ از ﻣﯾﺎن ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن دﺳت زده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ آﺗش
ﺳوزی اﯾن ﭘرﭼم ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻗﻠم ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد،ﺑﺎﯾد
آن را ﻧﻣﺎدی از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮔرﻓت ،ﻧﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﯾﮏ درﻓش ﻣﻠﯽ و اﯾراﻧﯽ.
از اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم اﮔر ﺑﮫ رﻓﺗﺎرﮔذﺷﺗﮫی ﺳرﮐوﺑﮕران ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ  ١٨ﺗﯾر ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم اﻧواع ﺗﺧرﯾب و آﺗش ﺳوزی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻋواﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده ﺑوده اﻧد .ازاﯾﻧﮭﺎ ﮔذﺷﺗﮫ
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﮐﺷﺗﺎرﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﮫ
اﺟراﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد؛ اﯾن ﮐﮫ ﺑدﺗر ازﺗﺧرﯾب اﺳت وﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﺎﻧدن ﭘرﭼم .اﮔر ﺣﮑوﻣت ذره
ای ﺻداﻗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﺑﮫ ﻣردم اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﺗظﺎھرات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ھﻣﯾن
ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی ﺧود ﺣﮑوﻣت ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧد؟ ﭼراﺣﮑوﻣت ﻧﻣﯽ ﮔذارد دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ﻧظروﻋﻘﺎﯾدﺷﺎن
را آﺷﮑﺎرا ودر ﻓﺿﺎﯾﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ وﺑرﺧوردار از آراﻣش ﺑرزﺑﺎن ﺑراﻧﻧد؟
آﯾﺎ ھﻣﯾن وزارت ﮐﺷورﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺟﻣﻊ ﻏﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺟﺎزه داده اﺳت
دور از ﺧطر ﺑﺎزداﺷت و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋرض اﻧدام ﮐﻧد؟ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺣﺗﯽ ھواﺧواھﺎن ﺧود
را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش را.
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
.٢اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در اﺳﺎس ھﯾﭻ ﺣرﮐت،ﺟﻧﺑش ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻌﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد ﮐﮫ دﺳت
ﺧودﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﮭﺎر آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺟﻧﺑش  ١٨ﺗﯾر ١٣٧٨
را ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗوﻗﯾف روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﻼم ﺑوده اﺳت در ﻧظرﺑﮕﯾرﯾم واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ
آﻏﺎز و ﺗﺣول ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎن آن دردﺳت اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﺑوده اﺳت .در ﯾﮏ
دوره ﻋده ای از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران ﺑراﯾن ﺗﺻور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در ﺣرﮐﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔذار از رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ
ھزﯾﻧﮫ ای ﺑس اﻧدک ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد و اﯾران را از ﺧطرھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﺻون ﻧﮕﺎه دارد.
اﯾن ﻗﻠم ھم اﻧدک زﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾن ﺗﺻور ﺑود اﻣﺎ ھﻣواره ﺗﺄﮐﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎرﻣﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن رﻓﺗﺎری اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾن ﻧوع اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﺗواﻧد ﺳودﻣﻧد واﻗﻊ
ﺷود.
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.٣ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺗﺎری اﺳت ﺑﺳﺗﮫ و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر .اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر
از ھﻣﮫ ی ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ اﻧﺗظﺎر دارد ﮐﮫ در ھروﺿﻌﯾت و ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
اﺑراز وﻓﺎداری ﮐﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واﺿﻌﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﺣﮑوﻣت
ﮐﻧوﻧﯽ راﺑرﭘﺎﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻧوع ﺣﮑوﻣت ﻓرع اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن واﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ و ﺣراﺳت
از ﻣذھب ﺑرھر ﭼﯾز دﯾﮕر اوﻟوﯾت دارد ،ﺑﺎاﯾﻧﺣﺎل ھﻣﮫ ی ﺷﮭروﻧدان را ﻣوظف ﻣﯽ
داﻧﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ »ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺗﻌﮭد و ﭘﺎﯾﺑﻧد و وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﻧوع ﺣﮑوﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن اﻣری ﻓرﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺷﮑل
ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾزﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣری ﻻﯾﺗﻐﯾر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﯾد .در واﻗﻊ اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭروﻧدان
را ﺑﮫ ﻋﻠت آﻧﮑﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را دﮔرﮔون ﺳﺎزﻧد ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در آن
ﺑﮫ وﺟودآورﻧد ﺑﮫ زﻧدان اﻓﮑﻧده اﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟوﺧﮫی اﻋدام ﺳﭘرده اﻧد .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض را
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﯾن ﺻورت ﺣل ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺻول اﻋﺗﻘﺎدی ﺧود را
ﮐﮫ وارد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﮐرده اﺳت و از اﯾن طرﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎﻣﺑﺎﻧﯽ دﯾن اﻋﻼم ﺷده و درﻧﮭﺎﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻧظﺎم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑراﯾن اﺻول دﯾﻧﯽ وﻣﺑﺎﻧﯽ دﯾﺎﻧت رﺳﻣﯽ .ﭼﻧﯾن ﻣﻠﻐﻣﮫی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﮫ
واﻗﻊ ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻧﺳﺟﻣﯽ ﻧدارد وﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ھﯾﺄت ﺑﮫ ھﻣﭘﯾوﺳﺗﮫ ای را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﺑﮕذارد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣدام دورﺑﺎطﻠﯽ را ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ھﯾﭼﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﺳﻧﺟش اﺻول آن را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﯽ ﮔرﻓت.
ﭼﺎرﭼوب ﻓﮑری ﺑﺎﻻ دﯾن را ﺑرﺗر از ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻓرع ﺑردﯾن
ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣرد ﺑدﯾن ﺗرﯾب ﺑﺎور ﺑﮫ ﮐﺷوروﻓﺎداری ﺑﮫ آن ﻧﯾزﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ
دﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرﺗر از ﻧﺷﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳت ،ﺑل ﺑﺎﻟﺗر از ﮐﺷور و ﺳرزﻣﯾﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در آن ﻣﯽ زﯾﻧد.
ﯾﮑﺑﺎردرﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﺣﮑوﻣت ﻓرع اﺳت ﺑرﮐﺷور .ﺗوﺿﺢ داده ﺑودم ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﺑﻘﺎی ﮐﺷور اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ﺑﺎﯾدﻧوع ﺣﮑوﻣت را ﻓدای ﺣراﺳت از ﮐﺷور ﺳﺎﺧت و ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﺗﺎزه در ﺧدﻣت ﻧﮕﮭداری از ﮐﺷور ﺑرﭘﺎﮐرد .ھﻣﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺷد در دﺳت ﺷﻣﺎری
ازداﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر اﺧراج ﻣن از داﻧﺷﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺷوﻧد.
اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﮭدوی ﮐﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧدادن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی ﻣن ﺑراﺧراج
ﻣن از داﻧﺷﮕﺎه اﺻرار ورزﯾده ﺑودﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه رﺷﺗﮫی ﻓرھﻧﮓ را راه اﻧدازی
ﮐرده ﺑودم واﺧراج ﻣن ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﯾﺧت،ﻣﮭدوی ﮐﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺑﮭﺗر اﺳت
ھﻣﯾن وﺿﻊ را اداﻣﮫ دھﯾم ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺷوﯾم ﯾﮏ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﯾﺎورﯾم!
اﯾن ﺻﺣﻧﮫ اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز را ھم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و آن اﯾﻧﮑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣورد اﺷﺎره ﮐﮫ در
ﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻋﻘﯾده و ﻧظر ﺣﮑوﻣﺗﮕران ﺑودﻧد ،ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺗﺑﻠور دﯾن ﺧود ﻣﯽ
داﻧﺳﺗﻧد وﺑﮫ طور ﺑدﯾﮭﯽ دﯾن را اﺻل ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﮐﺷور راﻓرع .اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و اﻟﺑﺗﮫ
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ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد اﯾن ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﮐﺟﺎ و در ﮐدام ﮐﺷور در اﯾن ﺣد »ﺗﻘدس« ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣرزھﺎی ﮐﺷوری را ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم در
آﻧﺟﺎ ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت ﻣﺷﺧص ﮐرد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب درﻧظرھواﺧواھﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮫ ﻣﻘوﻟﮫی دﯾن ،ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﺷور
درھﺎﻟﮫ ای ازاﺑﮭﺎم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد واﯾﻧﺎن و ﺑزرﮔﺎﻧﺷﺎن ھﯾﭼﮕﺎه ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺑﺣث در
اﯾن ﻣوارد ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد.
از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﺣﺎﺿر ﻧﺑود و ﻧﻣﯽ ﺷد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻘوﻟﮫی
ﮐﺷور -ﻣﻠت ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﻧﺷﯾﻧد ودﯾدﮔﺎھﯽ ﻧظری اراﺋﮫ دھد .اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺑﮭﺎم و ﭼﻧﯾن ﺑﻧﯾﺎن ﺳﺳﺗﯽ را ﻋده ای ھﻣﭼون ﺑﺎور ﻣذھﺑﯽ ﺧود ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد راه را ﺑر ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد.
ﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺿﻣن ﻓرض را ﺑراﯾن ﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم
ﻧﺎﺷﯽ از رأی ﻣﻠت اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻠت ﻧﮫ ﻓﻘط ﺣﻖ دارد ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﻣﺷﺧص
ﮐﻧد ،ﺑل ﺣﻖ دارد آن را ﺑﻧﺎﺑﮫ ﻣﯾل و رأی ﺧود ﺗﻐﯾﯾر دھد و ﻧظﺎﻣﯽ دﯾﮕررا ﺟﺎﻧﺷﯾن آن
ﺳﺎزد .در ﭼﺎرﭼوب ﻓﮑری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼون ھﯾﭻ
رأی و ﻧظری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از »ﺗﻘدس اﻟﮭﯽ« اﺳت ﺗﻐﯾﯾر دھد .در ﮐﺗﺎب
»ﻧظرﯾﮫی دوﻟت در اﯾران« و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎران
ﻏرﺑﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺑودم ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﭘس از اﺳﻼم ھﻣﯾن دﯾن ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ
و ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﮑﺎری داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
ﺑﮫ ﻣدد ﻧظرﯾﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ طرح ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠوه ای
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﻐﯾﯾر اﯾن اﺻل ﻣﺗرادف ﺷده اﺳت ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ودر ﻧﮭﺎﯾت
ﺗﻐﯾﯾر دﯾن .ﺣﮑوﻣﺗﮕران ﻏﺎﻓل از اﯾن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم وﺗﻐﯾﯾرﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ھرﻋﻠت ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرﺣداﻗل ھﻣﯾن دﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻧظرﯾﮫ ﭘردازاﻧش ﺑﮫ دﺳت ﺧود دﯾﻧﺷﺎن و ھﻣﮫی ﭘﯾوﻧد ھﺎی آن را ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐم ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺟﻠوهی آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود آﺳﯾب ﭘذﯾر ﮐرده اﻧد.
ﺧﻼﺻﮫ آﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎ دﯾن ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧﯾد و ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری را ﮐﻔر
ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾد در ﻧﮭﺎﯾت راه ھرﮔوﻧﮫ روﯾﮑرد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﻣﯽ ﺑﻧدﯾد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﯾﻧﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗﺣوﻟﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﭘذﺑرا ﺑﺎﺷد واز اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ
اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری روﯾﮑردی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑررأی ﻣردم .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی روﯾﮑردی اﺻوﻟﯽ وﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧظرﯾﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﻧظﺎم
ﮐﻧوﻧﯽ اﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧدارد .ﻓﻌﻼً ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﮫ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی
دروﻧﯽ ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭘردازﯾم و از اﯾن راه ﻧﯾز ﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را در ﭼﺎرﭼوب
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑداﻧﯾم .ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗوﺟﮫ داد.
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.۴اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎری ﭘﺎﯾﺑﻧدﻧد؟
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑﺎرھﺎ ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ اﺻل ﻧظﺎم ﭘﺎﯾﺑﻧدﻧد
و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓرﺻت اﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﮭد ﺧود را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧﻧد و ھرﮔوﻧﮫ ﺗردﯾد و اﺑﮭﺎﻣﯽ
را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑزداﯾﻧد .وﻗﺗﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن راه اﻓﺗﺎدﻧد ﺑﺳﯾﺎری ازﺟﻣﻠﮫ ﺻﺎﺣب اﯾن
ﻗﻠم ﺑراﯾن ﺑﺎور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮑﺷﺎن ﺷﺗﺎﻓت ﺗﺎ ﻗﺎدرﺷوﻧد ﻧظﺎم ﺧﺷﮏ و اﺳﺗﺧواﻧﯽ
و ﺑﺳﺗﮫی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗرک دھﻧد و راھﯽ ﺟﮭت ﺑروز اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﻓﮑﺎری
دﯾﮕر ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد .اﯾن ﺗﺻور ﺑﺎطل ﺑود .اﯾن ﻗﻠم ﺑراﺛر ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و ﻧﮕﺎرش
ﻣﻘﺎﻻت ﻓرھﻧﮕﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺷﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺟزﺧود و ﺟز ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر
دروﻧﯽ ﻗدرت ﺑﮫ ﭼﯾزی دﯾﮕر ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد .ﺣﺎﺿرﻧد ﺑرﺧﯽ ﺑزﮐﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ را راه
ﺑﯾﻧدازﻧد اﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﺻل ﻧظﺎم آﺳﯾب ﺑرﺳد ﯾﺎ ﺑرﺳﺎﻧﻧد .در اﺻل ھﻣﯾن ﻧظﺎم
ﻣﺳﺗﻘر دﯾﻧﯽ و وﻻﯾﺗﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑﯾدﻧد ﺑﺎ اﻧدک ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﺎ ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﺧودﺷﺎن در آن ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻗﻠم از ﻻﺑﻼی ﻧوﺷﺗﮫ ای ﻧﺎدﯾده دو اﺻطﻼح »ﺧودی« و
»ﻏﯾرﺧودی« را ﺑرﮐﺷﯾد و ﻧﺷﺎن داد ﺟﻧﺎح اﺻﻠﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد،آن
وﻗت ﺑود ﮐﮫ ﻋده ای دﯾﮕر ھم رﻓﺗﺎری آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﺗردﯾد ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد
ذره ای ﺑﯾش از اﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺷﮏ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻧظری را ﺟز اﺻﻼح طﻠﺑﯽ
ﺑﭘذﯾرﻧد.
در ﺿﻣن در ﺟرﯾﺎن ﻗﺗﻠﮭﺎی زﻧﺟﯾره ای و ﺧﺎﺻﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠم ھم
ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ داد،درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد
در ﻋﻣﻠﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧظﺎم ﻗدرت ﺧﺎﺻﮫ رھﺑری آن ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد .در ھﻣﯾن
ﻣوﻗﻊ ﭘس ازدﯾدار ھﯾﺄﺗﯽ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﺑزرگ از اھل ﻗﻠم ﺑﺎ وزﯾر ارﺷﺎد وﻗت ،رﻧﯾس ﺟﻣﮭور
اﺻﻼح طﻠب دﻋوت ﺑزرﮔﯽ ﮐرد از ﺷﻣﺎری اﻓراد ﮐﮫ آﻧﺎن را ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯾدﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر از اھﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧون ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﮔراﻧدﯾش را ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻠس
ﺑﺧواﻧد .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﻋوت ﺷده از ﺳوی ﺧﺎﺗﻣﯽ اﻏﻠب ﻣردﻣﯽ ﺑودﻧد ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ .ﺧﺎﺗﻣﯽ
ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد اﯾﻧﺎن ھم ﻧوﯾﺳﻧده اﻧد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ وﻗﺗﯽ اﯾن ﻗﻠم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﮐرد
ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﻧوﯾﺳﯾم و او را ﻣﺳﺋول ﺣﻔظ ﺟﺎن و اﻣﻧﯾت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑداﻧﯾم،
ﭼﻧدﻧﻔری از اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﮐﮫ در ﻣﺟﻠس ﺣﺿور داﺷﺗﻧد اول طﻔره رﻓﺗﻧد و ﺳﭘس ﮔﻔﺗﻧد
ﭼرا ﺑﮫ رﻧﯾس ﺟﻣﮭور؟ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺧطﺎب ﺑﮫ رھﺑر ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻧﺷﺳت ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر
از اھﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧون در آﻏﺎز ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ دادﻧد اﻣﺎ ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﺳت از
ﺳوی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻣﺳﺋول ﺷﮑﺳت اﯾن ھﻣﮑﺎری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠوه ﮔر ﺳﺎزﻧد.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺗم ﺣﺎﺿرﯾم .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺳﺧن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﻣﺣﻣود دوﻟت آﺑﺎدی
و ھوﺷﻧﮓ ﮔﻠﺷﯾری ھم ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد .ﺑﻘﯾﮫ ﺳﮑوت ﮔزﯾدﻧد و ﻗرار ﺷد ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﮭﯾﮫ
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ﮐﻧﯾم .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن را اﮐﺑر ﮔﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت از ﺟﺎﻧب ﻋﺑﺎس ﻋﺑدی و
ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر وﻗرارﺷد اطﻼع ﺑدھد .ﭘﺳﺎﻧﺗر ھرﭼﮫ ﭘﯾﮕﯾر ﺷدﯾم ﻓﺎﯾده ﻧﮑرد و ﺣﺗﯽ دﯾداری
ﺣﺿورداﺷﺗﯾم ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣن و ﮐردواﻧﯽ و ﮔﻠﺷﯾری در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫی ﮔﻧﺟﯽ،اﻣﺎ ﺳودی
ﺑﮫ ھﻣراه ﻧداﺷت .ﺑﻌد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم اﯾن ﺣﺿرات اﺻﻼح طﻠب ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧد .ﺗﺻورم ﺑراﯾن ﺷد ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗور از ﺑﺎﻻ آﻣده ﺑوده اﺳت .ﯾﮑﯽ
از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و اھل ﻗﻠم ﮐﺎﻧون
ﻣﺧﺎﻟف ﺑود ھﻣﯾن ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم وزارت اطﻼﻋﺎت ﻧﯾز در اﯾن ﺣوزه
دﺧﺎﻟت داﺷت و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧوﻋﯽ ھﻣﮑﺎر ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻧﺎح ﺑﮫ ھرﺣﺎل دﯾﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ
ﻣرﻣﺎﻧﯽ ﻋرﻓﯽ و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳﮑوﻻر ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد .اﯾﻧﺎن اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﯽ را ﺧطرﻧﺎک
ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
ﻣﺟﻣوﻋﮫی اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣرا آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﺑﺎﯾد اﻣﯾد
ﺑﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن از اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ھﻣﮫی ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯾﮭﺎ دل
ﻧﻣﯽ ﮐﻧدﻧد .ﻓرﻗﮫ ھﺎی درون ﮐﺎﻧوﻧﯽ دو دوزه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑرﺧﯽ ﭼون ﮔﻠﺷﯾری و
دوﻟت آﺑﺎدی و ﻧزدﯾﮑﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن اﻣﯾدوار ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو از اﯾﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
آﻧﭼﮫ آﻣد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑود ﺑرﻣﺷﺎھدات و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋﯾﻧﯽ .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن درﻋرﺻﮫی ﺳﯾﺎﺳت
ﮐﺷوری وﻣﻠﯽ ﻧﯾز اﺻﻼح طﺎﻟﺑﺎن ھﯾﻣﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ را ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷورای
ﻧﮕﮭﺑﺎن اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﺧودﺷﺎن طرد ورد ﻣﯽ ﺷد .درﻏﯾراﯾن ﺻورت
از ﻧﺎﻣزد ﺷدن دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ﯾﺎ ﻧﺎواﺑﺳﺗﮕﺎن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳﺧن ﺑرزﺑﺎن ﻧﻣﯽ آوردﻧد ﺑﮫ ﺣدی
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از ﻧﺎﻣزدی اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺿت آزادی ھم دﻓﺎع ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻣﻠﯾون
ﻋرﻓﯽ .از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﮐوﺷﯾدﻧد ﺧط ﻓﺎﺻل ﺧود را ﺑﺎ
ﮔروه ھﺎی »ﻏﯾرﺧودی« ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎری ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ داﺷﺗﻧد وﻗﺗﯽ ﺑود
ﮐﮫ ھﻣﭼون ﺑدﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ اﻓراد دﻋوت ﺷده ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن ﺣﺎﺿرﺷدﻧد ﺑﺎ ﺣﺿور
ﭼﻧدﻧﻔر دﯾﮕر دﯾﮕر در اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ آﻟﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد
ﺑﮭﺗر اﺳت ھﯾﺄﺗﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﯾران ﺑﯾﺎد ﺗﺎ ﻓﻘط ازﯾﮏ ﺟﻧﺎح ازﺣﮑوﻣت ﻧﺑﺎﺷد .دراﯾن
ﺻورت ﺷﺎﯾد اﻧﻌﮑﺎس ﻣطﻠوﺑﯽ ﻧﻣﯽ داﺷت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻋزت اﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ راھم ﮐﮫ
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺷﻧﺎور ﺑود ،درﻓﮭرﺳت دﻋوت ﺷدﮔﺎن ﻗرارداده ﺑودﻧد .ﭼﻧدﻧﻔری ھم از اھل
ﻗﻠم را دﻋوت ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣن ھم درﺷﻣﺎر دﻋوت ﺷدﮔﺎن ﺑودم .درآﻏﺎز ﭘذﯾرﻓﺗم اﻣﺎ اﻧدﮐﯽ
ﺑﻌد ﮐﮫ ﺣس ﮐرده ﺑودم اﯾن ﺟرﯾﺎن ﭼﻧدان ﺧوﺷﺎﯾﻧد ھم ﻧﺧواھد ﺑود ،از ﺣﺿور در
ﮐﻧﻔراﻧس ﻋذر ﺧواﺳﺗم .دوﺳﮫ ﻧﻔر از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮭﻣن ﻧﯾروﻣﻧد از ﺑرﻟﯾن ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﻧد
و اﺻرار داﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﺷرﮐت ﻣن در ﮐﻧﻔراﻧس .ھﻣﯾن اﻣرھم ﺑﮫ ﻧظرم ﺧوب ﻧﻣﯽ آﻣد.
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻣن ﺧﺑر ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﺷت ﺳر ﻣن ﻧﯾز ﺣرف
ﻣﯽ زدﻧد و ﺑد ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،ﺣﺎﻻ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ اﺻرار ﺧواﺳﺗﺎر ﺷرﮐت ﻣن ﺑودﻧد .از ﺳوی
آﻟﻣﺎﻧﯾﮭﺎ ھم ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺑﻧﯾﺎد ھﺎﯾﻧرﯾش ﺑول ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣن آﻣد و اﺻرار ﮐرد ﺑر ﺷرﮐت ﻣن
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در ﮐﻧﻔراﻧس .اﺣﻣد طﺎھری ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ھﺎﯾﻧرﯾش ﺑول ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺣزب ﺳﺑزھﺎ ﻧزدﯾﮏ
ﺑود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺣو اﺻرار ﻣﯽ رزﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم ﺗن دادم.
ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن در ﻧظر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺷﺎﯾد ﻓرﺻﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ﺟﮭت
ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻗدرت .ﭼﻧﯾن ﻧﺷد .ﺟﻧﺎح ﻣﻘﺎﺑل ﯾﻌﻧﯽ اﺻوﻟﮕراﯾﺎن ﺑﻌدی ﺷﻣﺎری از
ﻣﺄﻣوران ﺧود را ﺑﮫ آﻟﻣﺎن اﻋزام داﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﮐﻧﻧد وﻋﻠﯾﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھر
اﻓﺗرا و اﺗﮭﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧﺗﺷﺎر دھﻧد .ﯾﮏ ﮔروه ﺑس ﻣﺷﮑوک ھم ﮐﮫ ﭘس از
ﻣدﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن رﺧت ﺑرﺑﺳت و ﭘﻧﮭﺎن ﺷد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران« رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻣﻧﺗظر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود اﻣﺎ ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرا و دﺳﺗﮕﺎه
اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم.
دﺳﺗﮕﺎه وزارﺗﺧﺎرﺟﮫی آﻟﻣﺎن از طرﯾﻖ ﺑﻧﯾﺎد »ھﺎﯾﻧرﯾش ﺑل« واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣزب ﺳﺑزھﺎ ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت »ﯾوﺷﮑﺎ ﻓﯾﺷر« ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺑود ﮐﮫ از ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن ﻓراوان ﺑﮭره
ﺑﺑرد و ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ در ﻋرﺻﮫی ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ دﺳت و ﭘﺎﮐﻧد» .ﯾوﺷﮑﺎ ﻓﯾﺷر« در واﻗﻊ
در ﺿﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮔذﺷﺗﮫ زداﯾﯽ ﮐﻧد و ﻣﺣﺑوب آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن واﻗﻊ ﺷود .اﻧدﮐﯽ از اﯾن
روﻧد ﻣورد ﭘﺳﻧد ﻗرارﮔرﻓﺗن را در ﮐﻧﻔراﻧس »ﺑُن« در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت و
ﭘﺎﮐرده ﺑود و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن دھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ھوﺷﻣﻧدی دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎﯾﯽ
در ﻋرﺻﮫی ﺣﮑوﻣت اﯾران از طرﯾﻖ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻧﺷﺎﻧد .اﺟرای اﯾن ﻓﮑر اﻓﺗﺎد
ﺑﮫ دﺳت »ﺑﻧﯾﺎد ھﺎﯾﻧرﯾش ﺑل« .ﻣﺷﺎوران اﯾن ﺑﻧﯾﺎد در راه ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن
ﺗﻌدادی از اﯾراﻧﯾﺎن ﻋﮭد ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺑودﻧد ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﭼپ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺗﺧﺻص
اﻣور اﯾران ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣدﻧد .ﺑﮫ ﺟز ﯾﮑﯽ دوﻧﻔر ﻣﺎﻧﻧد اﺣﻣد طﺎھری ﺑﯾﺷﺗر اﯾﻧﺎن از
ھﻣﺎن ﻗدﯾم ﺑﮫ اﯾران ﻧﯾﺎﻣده ﺑودﻧد ﯾﺎ ﻓﻘط ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ را در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  ۵٧در اﯾران
ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﺳﭘری ﮐرده و ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ آﻟﻣﺎن .درواﻗﻊ اﯾران را ازطرﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﺑری ﭼون روزﻧﺎﻣﮫ ورادﯾوھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎنﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .درﻧظراﯾﻧﺎن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﯾروﯾﯽ راﺳﺗﯾن ﻣﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرون رﻓت از ﻋﺻر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 ۵٧را ﻧوﯾد ﻣﯽ دادﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑود ﺑر اﻗوال و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ و ﺑرﺧﯽ
ﻣﺷﺎھدات .ھﻣﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن اﻧﺟﺎﻣﯾد .درواﻗﻊ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺗﺑدل
ﺷد ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت؛ و ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑدل ﺷد ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ.
آﻧﭼﮫ در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾراﻧﯽ ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﮐرد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن اﺣﺳﺎس در اﺳﺎس ﭼﯾزی ﻧﺑود ﻣﮕر اﺣﺳﺎس ﺧطر.
اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ از دﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻟﯾده ﺑودﻧد و ﻣوﺟودﯾت ﺧود
را ﺑرﭘﺎﯾﮫی ظﻠم وارده از ﺟﺎﻧب اﯾن ﺟﻣﮭوری ﺑرﭘﺎﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣس ﮐردﻧد دارﻧد
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺻور ﺑراﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای درﺟرﯾﺎن اﺳت .اﯾن ﺗﺻور
ﮔرﭼﮫ ﻏﻠو آﻣﯾز ﺑود اﻣﺎ ﭼﻧدان ھم ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺑود .ﻏرﺑﯾﺎن روی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﺳﺎب
ﺑﺎزﮐرده ﺑودﻧد و ﺗﺻورﺷﺎن ﺑراﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ﺳﻧت ﮔرا را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﻧﺎر زد و ﺑﮫ
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ﻣدد اﺻﻼح طﻠﺑﺎن دادوﺳﺗد و ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ اﯾران را ازروﻧﻘﯽ دوﺑﺎره ﺑرﺧوردار ﺳﺎﺧت.در
ﻣﺣﺎﻓل ﻏرﺑﯽ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ رواج ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫی ﮐم از ﺗﻌﺻب ﮔراﯾﯽ ﺟﻧﺎح
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺗﻧدرو ﻋﺑور ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ھم ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن دﻟﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد.
اﯾﻧﺎن ھم در ھﻣﯾن ﻣورد ﺑﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﻧظر ﻧﻣﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾت ﺳﭘﺎه ﭘﺷت ﺳر ﺣوزهی رھﺑری اﺳت و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﭼﯾز ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﻣﮕر ﻣﺷﺎرﮐت در ھﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت را .ھﻣﮫی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد اﮔر
ﺗﻐﯾﯾری در ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﭘدﯾدآﯾد ﺧودﺷﺎن ھم در آن ﺗﻐﯾﯾر ازدﺳت ﺧواھﻧد رﻓت .اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن درﮔﯾر ﻣﻌﺿﻠﯽ دو وﺟﮭﯽ ﺑودﻧد .ﯾﮑﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ﺳﻧﺗﯽ ﯾﺎ اﺻوﻟﮕرا و
دوم ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺑرآﻣده ﭘس از ﺣذف وﺿﻊ ﻣوﺟود .آﯾﻧده ﻧﮕری ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد
ﺧطر ﻧﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرا و ﺳﺎﺧﺗﺎرش ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص اﯾن اﻣﯾد
و اﯾن روﯾﮑر ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺗﻘوﯾت ﺷده ﺑود و اﻣﯾدﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻣوﺟود
ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﻋﯾﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﯾش از دﯾﮕر ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧدﯾش و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده و ھﺳﺗﻧد .ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﯾﺎن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
دﻧﺑﺎل ﻓﮑری اﻧﺗﻘﺎدی ﺑود ﯾﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی روﺷن ﺑﯾﻧﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻋﻠت ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان درﻣﯾﺎن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ دل ﯾﺎ اﻣﯾد ﺑﺳت .اﯾن ﭼﻧﯾن
اﻧﺗظﺎری ،ﮐﺎری اﺳت ﻋﺑث.
 .۵ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده اﺳت ﮔﻔﺗﺎر ﺑردار و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ
روﻧوﯾﺳﯽ و ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی .ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺑود اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑدﯾﻊ و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ ﻋرﺿﮫ ﮐرده
اﺳت در اﺳﺎس در ﻣﯾدان واﻗﻌﯽ ﭼﯾزی دﻧداﻧﮕﯾر ﻧداﺷت ﺗﺎ ھوﯾﺗﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺑرای ﺧوددﺳت
و ﭘﺎ ﮐﻧد و ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﮑرﺳرﭘﺎی ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﺑر ﻏﻧﺎی ﻋرﺻﮫ ی
اﻧدﯾﺷﮫ و زﯾﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﻔزاﯾد .ﭘرﺳش ﺳﺎده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا؟
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذرا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧدﯾﺷﮫی دﯾﻧﯽ در اﯾران دوران ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭼﻧد وﺟﮫ ﻓﮑری را ﺑرﺑﺷﻣرﯾم .ﻧﺧﺳت وﺟﮫ ﻓﻘﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗوان آن را در ﺿﻣن وﺟﮫ ﺳﻧﺗﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻻﺻول ﻓرض ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن
اﺻوﻟﮕراﯾﺎن ﺑﮫ اﯾن وﺟﮫ ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.دوم وﺟﮫ ﻧودﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ طﯾف ﮔﺳﺗرده
ای را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .درطﯾف ﺳﻧﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺻول ﻓﻘﮫ را از
ﻧو ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد)ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﮕﻠﺟﯽ( ﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷورا را از ﻧو ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد)ﻣﺎﻧﻧد
ﺻﺎﻟﺣﯽ ﻧﺟف آﺑﺎدی( ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮫ دﯾن ﻣﯽ ﭘردازﻧد)اﻓراد
ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن طﯾف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ روﯾﮑردﺷﺎن( .ﻧودﯾﻧﯽ ﯾﺎ درﺳت ﺗرھﻣﺎن
ﺗﻔﮑراﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری دﯾن از ﻧو ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان آﺳﺎن ﺑﮫ
ﺗﻌرﯾف ﮐﺷﯾد.ھر ﺑﺎر ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺧﺎرج از ﺳﻧت راﯾﺞ ﻓﻘﮭﯽ و طرد اﯾن ﺳﻧت
ﺑرزﺑﺎن راﻧده اﺳت او را ﻧودﯾن داﻧﺳﺗﮫاﻧد .ﻧودﯾﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﻧﯽ
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ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮔروﯾدهاﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳروی دﯾﻧﯽ ﻧو را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ازاﯾن رواﯾﻧﺎن را در ﺷﻣﺎر
ﺟرﯾﺎن ﻓﮑرﻣﺗﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻗرارﻧﻣﯽ دھﯾم .ﺟرﯾﺎن دﯾﮕرھﻣﺎن ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﻧد
ﮐﮫ ﺻﺑﻐﮫ ای ﺳﯾﺎﺳﯽ دارﻧد .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎ ﺑرآﻣدن ﻓداﯾﯾﺎن اﺳﻼم ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﺧﺎﺻﯽ
ﯾﺎﻓت وﺑﺎ ﻋرض اﻧدام ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﭘﮭﻧﮫی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻠوه ای ﻣﺷﺧص ﭘﯾداﮐرد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ
ھﻧوزدرﺣوزه ی ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺷﻣﺎر درﺧور ﺗوﺟﮭﯽ از
ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫی ﺳﯾﺎﺳت روز دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن اﻣر دارد
ﮐﮫ ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﻧدﮔﯽ روزﻣرهی ﻣؤﻣﻧﺎن و
ﮐﺷورﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻧدھﻧد ﭘﯾروان ﺧود را از دﺳت ﺧواھﻧد داد.
رﻗﯾب ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن در اﺳﺎس در دو رده ﺳرﺑرﮐﺷﯾد .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﮭﺿت آزادی ﮐﮫ
دﯾﻧداران ﻟﯾﺑرال و ﻣﮑﻼ ﺑودﻧد و ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾن را وارد ﻋرﺻﮫی
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ھواﺧواھﺎﻧش ھﻣﭼون ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ .اﯾن ھر
دو ﮔروه از درون ﺣرﮐت ﻧﮭﺿت آزادی ﺳرﺑرآورد ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت.اﯾﻧﺎن ﻧﯾز
ﻣﮑﻼھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑودﻧد.
ﺑﺎ ورود ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺟرﯾﺎن دﯾﻧﯽ وارد ﻋرﺻﮫی دﯾن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺣوزه در اﺳﺎس ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻋﺻر ﺗﺟدد اﺳت ﭼون از دﯾن ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﮔذرد
و ﺑﮫ ﻋﺻر دﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ –اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭد .اﯾن ﻧوع از ﺗﺟدد درﮔﯾر اﺳت ﺑﺎ دﯾن
ﺳﻧﺗﯽ و ﮔرﻓﺗﺎر اﺳت در ﺟﻧﺑرهی اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدد.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺣرﮐﺗﮭﺎ در ﭼﺎرﭼوب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭘدﯾده ای ﺑﮫ ﻧﺎم اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ در اﺳﺎس ﺣرﮐﺗﯽ اﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﮫ دﯾﻧﯽ .اﯾن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻓﻘط
ﻣﯽ ﺧواھﻧد روﺷﮭﺎﯾﯽ را در داﺧل ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم از ﻧو ﺑﯾﺎراﯾﻧد .اﯾﻧﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗﻔﺳﯾر دﯾﻧﯽ
ﺧﺎﺻﯽ را ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺗﻔﮑرﺷﺎن را ﺑﺗوان ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺳروش ﺑرﺷﻣرد
ﮐﮫ روﯾﮑردھﺎی دﯾﻧﯽ و ﺗﻔﺳﯾرھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد .اﯾن ﻧوع از
روﯾﮑردھﺎ و ﺗﻔﺳﯾرھﺎ از ﺳﮫ ﺣوزه اﺛر ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از آن از اﻻھﯾﺎت و اﻓﮑﺎر
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﯾروﻧﯽ)در اﺳﺎس ﻏرﺑﯽ( اﺳت؛ ﺑﺧﺷﯽ ﻣﺗﺂﺛر اﺳت از ﻧﮕرﺷﮭﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾراﻧﯽ
و ﺑﺧﺷﯽ ھم در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﻔﮑران ﺳﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ اﺳت و اﻏﻠب
در ھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن .در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎﯾد اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺷﺗر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﻓردی داﻧﺳت ﺗﺎ اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن دﯾﻧﯽ .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﻗدرت ﺑﺳﯾﺞ ﺗوده ای ﻧدارد.
در ﺣوزهی روﺷﻧﻔﮑری دﯾﻧﯽ ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺣﺳن ﮐدﯾور روی دﯾﮕر اﯾن ﺳﮑﮫ اﺳت
ﺑﺎﮔراﯾش ﺑﮫ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر وﻻﯾﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ .ھم ﺳﻧﺗﯽ اﺳت
و ھم اﺻﻼح طﻠب .ﭼﺎرﭼوب روﺳﻧﺗری از ﺳروش دارد اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮑﺳره رھﺎ ﮐﻧد.
ﻣﺑﻧﺎی ﺷﮑﻠﮕﯾری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯾزی ﻧﺑود ﻣﮕر ﺗﮑﯾﮫ ﺑراﺳﻼم ھﻣﭼون ﺗﺟﻠﯽ ارادهی
ﭘروردﮔﺎر درﮐﻼم آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑرش .اﻣﺎ درک و ﻓﮭم و ﺑﺎﻻﺧره ﺗﻔﺳﯾر اﯾن آﺧرﯾن ﭘﯾﺎم
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ﮐﺎری اﺳت ﺑس دﺷوار .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﻣذاھب ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﻣﺧﺗﻠف ﭘدﯾدارﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻓرﻗﮫ ﯾﺎ ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ھم در ﻣﻌرض اﻧﺷﻌﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗرارﮔرﻓت.
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﻧﯾروﻣﻧدﺗرﯾن ﻓرﻗﮫ در اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺷﯾﻌﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻓرﻗﮫی ﺷﯾﻌﮫی اﺛﻧﯽ
ﻋﺷری اﺳت .اﯾن ﻓرﻗﮫ ﺧﺎﺻﮫ در اﯾران ﭘس از ﺻﻔوی ﻧﯾروﻣﻧدﺷد .ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﺑﭘردازﯾم .ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻓرﻗﮫی دوازده اﻣﺎﻣﯽ در طول زﻣﺎن در ﭼﺎرﭼوب ﻓﻘﮫ
ﺷﯾﻌﯽ ﺗﺻورات و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﭘروراﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺷﯾوهی زﻧدﮔﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺗﻧظﯾم
ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط ھﻣﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﻧﯾز ﺳﺎﻣﺎن دھﻧد.
ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﯾوهی زﯾﺳت ﻓردی وﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت دراﯾران ﮐﮫ ﺑﯽ
ﺗردﯾد ﺑﺎﯾد آن را آﻏﺎزﻋﺻر ﺟدﯾد درﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎرآوردﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ درھم ﻓرورﯾﺧت.
اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺷود .اﯾن ﻓرورﯾزی ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑس طوﻻﻧﯽ و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾﮭﺎ و اﺳﻧﺎد
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای ﻧﯾﺎز دارد .ﭼﯾزی ﻧﺑود و ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻣﺣض
آﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺟﻠوه ھﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت وﻣﺟﻠﺳﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷد
ﮐﮫ ﺣﻖ داﺷت ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺑرﺳﺎﻧد ﮔذار از ﺳﻧت ﺑﮫ ﺗﺟدد ﺣداﻗل در ﻋرﺻﮫی
ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن در ﺣوزه ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از ﻋرﺻﮫی ﺧﺻوﺻﯽ آﻏﺎزﮔﺷت .زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی اﯾن ﮔذار را اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن ﻣﺷروطﯾت ﭘﯽ ﮔرﻓت .در اﯾن
ﺑﺎره ادﺑﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﻓراﮔرد ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ و ﺑروز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول اﯾران را در ﻣﻌرض ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرارداد.
اﯾن ﻓراﮔرد در اﺳﺎس ﺑراﺛر ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ زﻣﺎﻣداران ﻗﺎﺟﺎری آﻏﺎز ﺷده ﺑود و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ
ﮔرﯾز آﺧرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﮐﮫ اﻗﺎﻣت در ﻓرﻧﮓ را ﺑﮫ ﺗﺎج و ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ
داد اوج ﮔرﻓت .ﻧﯾروھﺎی اﯾراﻧﺧواه در اﯾن دوره ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﭼﮭره ﺑرﻣﯽ
اﻓراﺷﺗﻧد وﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺷور را درﭘرﺗو ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠوی از ورطﮫی ﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﻧﺎﺑودی رھﺎﻧﯾدﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣوﺿوع ﮐﺎرﻣﺎن ﻧﯾﺳت .ﻧﮑﺗﮫی اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ در اﯾن
ﺟرﯾﺎن ﺑس ﺑﻐرﻧﺞ ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﺗﮑﺎن ﻧﺧورد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﺻول دﯾرﯾن ﺧود ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻣﺎﻧد و
ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺷﮭرﯾورﺑﯾﺳت ﺧواھﺎن ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧوﻋﯽ ﻣﺑﮭم از ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺧﺻﻠت واﮐﻧﺷﯽ داﺷت ﺗﺎ وﺟﮭﮫ ای ﺧﻼق و ﻧواﻧدﯾش.
ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن ﺷﯾﻌﯽ در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠوی در ﺑراﺑر دو ﭼﺎﻟش ﻋﻣده ﻗرارداﺷﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ ﺗﺟدد ﮔراﯾﯽ ﭘﮭﻠوی ﺑود و دﯾﮕری رواج اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ .ﻣﻘﺎوﻣت در
ﺑراﺑر ﺗﺟددﮔراﯾﯽ ﭘﮭﻠوی در ﭘرﺗو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔرﻓت.ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن
ﺷﯾﻌﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣدد اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ھﻣﭼون واﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﮭﻠوی ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس و اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ در اﺻل
ِ
از ﺳوی ﻗﺎﺟﺎران رواج داده ﻣﯽ ﺷد ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑری ﺧود را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺎ
ﺗﺟدد و ﻧﻣودھﺎی آن در ھﻣﮫی ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧﺎد ﺑرﻣﯽ ﺧﺎﺳﺗﻧد و در ﺑراﺑر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺗﺳﯽ ﺑﺎ ﺑرﮔرﻓﺗن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن و از آن ﺧود ﺳﺎزی و
واﮔﯾری ﺷﻌﺎرھﺎی ﭼپ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوزﯾﻊ ﺛروت و دﻓﺎع از ﻓﻘرا در ﺑراﺑر اﻏﻧﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑرﻣﯽ
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ﺧﺎﺳﺗﻧد .در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧود را ھواﺧواه ﺑرﺧﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐرد اﻣﺎ در ﭘرﺗو اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻓﻘﮭﯽ از ﭘذﯾرش ﺟﻠوه ھﺎی
ﺗﺟدد ﻣﺎﻧﻧد آﻣوزش ﻋرﻓﯽ و ﺣﻖ زﻧﺎن و ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮫی ﻣردم در ﮐﺷورداری ﺻرف
ﻧظر از ﺗﻌﻠﻖ دﯾﻧﯽ ﺳرﺑﺎز ﻣﯽ زد .ﺟﻧﺑش ﭘﺎﻧزدھم ﺧرداد ﺑﮫ رھﺑری ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان
ﺗﺟﻠﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .در دوراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و
ﭼرﯾﮑﯽ رواج داﺷت ھﻣﯾن ﺳﻧت ﮔراﯾﺎن در ﭘﻧﺎه دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ﮐوﺷﯾدﻧد
ﭼﮭره ای ﭼﻧد وﺟﮭﯽ ﺑرای ﺧود ﻓراھم آورﻧد .در اﯾن زﻣﺎن ﻣﻠﯾون اﯾران ﻧﯾزاز ﺗﺄﺛﯾر
ﭘذﯾری از ﭼپ ﻣﺻون ﻧﻣﺎﻧدﻧد .ﺧﺎﺻﮫ ﺟواﻧﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ و آﻣوزﺷﮭﺎی ﭼرﯾﮑﯽ دل
ﺑﺳﺗﻧد و از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرآﻧده از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت روی ﺑرﮔرداﻧدﻧد .در آﺳﺗﺎﻧﮫی
اﻧﻘﻼب  ۵٧دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗدوام ﻣﺷروطﯾت ﺑﺎﺷد .ھﻣﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﮐﺎذب ﺑﮫ اﻧﻘﻼب دل ﺑﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ از ﺳر ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﺑﺳﺗر ﺳﺎز اﻣﺣﺎی ﺧود ﺑرآﻣدن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد .ﻓﮑر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل و اﻧﺗﻘﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران ﻗدرت ﻋرض
اﻧدام ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎر ھﻣﮫی ﭘﮭﻠوی ﺳﺗﯾزان ﮐوراﻧدﯾﺷﺎﻧﮫ ﻧﻘش ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎدر ﻧﺑودﻧد از اﯾن اﻧﻘﻼب
روﺑرﮔرداﻧﻧد ﯾﺎ طرﺣﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اراﺋﮫ دھﻧد .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 ۵٧ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺟﻠﯽ وﺟدان آﺷﻔﺗﮫ و ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾدهی ﮔروه ھﺎ و اﺣزاﺑﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﮔور ﺧود را ﺗدارک ﻣﯽ دﯾدﻧد .ﻓرااﻓﮑﻧﯽ اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﮫ ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮏ رﯾﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت،ﻧﮫ ﭼﯾزی دﯾﮕر .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻧﺎی ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺑﻧﯾﺎدھﺎی
دوروﯾﯽ،ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ،ﺧﺻﻠﺗﮭﺎی دو وﺟﮭﯽ ،اﻧﺷﻘﺎق ﻣﯾﺎن ﺑود وﻧﻣود،در ﯾﮏ ﮐﻼم
روی ﺷن روان و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳﺳت و ﻓرار ﺑﻧﺎﮔﺷﺗﮫ اﺳت.اﯾن ﺟﻣﮭوری ﺗﺟﻠﯽ ﻧﺎھﻣزﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﭼﻧد وﺟﮭﯽ ﺗﺟددوﺗوﺳﻌﮫی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫی ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺷﮭری اﯾران
آﻣﯾﺧﺗﮫ و دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت.ﮔﺳﺳت از روﺳﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾن ﺳﻧت ﻓﻘﮭﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧد و در ﻣرداب ﻓﺳﺎد ﻏوطﮫ ورﺳﺎﺧت .ﻧﺎﭼﺎر در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرﺻت
ﻓروﻣﯽ رﯾز و ھﻣﭼون ﺧﺎطرهی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻠﺧﯽ ﺑرﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﯾن ﺟﻣﮭوری ﺑﮭﺎی
ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن اﯾراﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣران ﺑﻠوغ ﻣﮭﺎرﻧﺎﺷدﻧﯽ اش ﻣﯽ
ﭘردازد .اﮔر زود و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﯾن ﺑﺣران ﻣﮭﺎر ﻧﺷود،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐل ﻣوﺟودﯾت آﻧﭼﮫ اﯾراﻧﯽ
اﺳت ﭘرﺳش ﺑراﻧﮕﯾز ﺷود .اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﯾن ﺟﻣﮭوری اﯾن ھﻣﮫ ﻣدت دوام آورده اﺳت
ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻋﻣﻖ و ژرﻓﺎی اﯾن وﺿﻌﯾت رواﻧﯽ ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﻐرﻧﺞ اﺳت ،ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی ﺑﺧﺗﮭﺎی
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،و ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷدن از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و اﭘوزﯾﺳﯾون درھم رﯾﺧﺗﮫی ﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﺧﺎﻟﻔت را ھﻣﭼون ﺣرﻓﮫ ﺑﮫ اﺟرادرآورده اﻧد.
در اﯾران در ﺻﻔوف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ھﻣﺎره ﺳﻌﯽ ﺑراﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮔﻧﺎھﻧﮕﺎر ﻗﻠﻣداد
ﺷود .در اﻧدﯾﺷﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾراﻧﯽ ﺧﺎﺻﮫ دوران ﭘس از ﻣﺷروطﯾت ھﯾﭼﮑس از ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن) ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺣﺎوره »اﭘوزﯾﺳﯾون«( ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد .در ﯾﮏ ﮐﻼم
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧را ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑرآﯾﻧد ﺿﻌف و ﺳﺳﺗﯽ ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﺎرزد .اﯾن
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اﻧﻘﻼب در اﺳﺎس ﻧﻣودار ﺿﻌف و دوروﯾﯽ »اﭘوزﯾﺳﯾون« ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﺟﮭﺗﯽ
ﻧﺗواﻧﺳت ﻓﮑری ﺧﻼق و دوران ﺳﺎز ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر »ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن« ھﻣﺎن اﻧدازه
در ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی ﺳﮭﯾم و ﻣﺳﺋوﻟﻧد ﮐﮫ در ﮐﺷورداری ﯾﺎ ﻧﺣوهی ﻣﺷﺎرﮐت در ﺣﮑوﻣت
داری.
 .۶ﻣﺎﺟرای اﺻل ﺷﮭروﻧدی
آﻧﭼﮫ آوردم و اﮐﻧون ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺷﮑﺎﻓم اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
آن وﻗﺗﯽ ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﻠﮑت و ﻣﻌﺿﻼت ﺷﮭروﻧدان ﻓﮑر روﺷﻧﯽ
ﻧداﺷﺗﻧد .ﻓﻘﮫ ﺳﻧﺗﯽ از ﭘس ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم ﺑرﻧﻣﯽ آﻣد .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و ﻗدرت
ﺣﮑوﻣت ﺗوﺳل ﺟﺳت و زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز اﺳﺗﺑدادی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ از ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﮔﺷت .اﯾن اﺳﺗﺑداد
ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻓراﮔﯾر و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺣوزهی ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺑوده اﺳت .از ﺣﺟﺎب ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎ ،از ﻧظﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ادارهی اﻣور ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی ،از ﻣدﯾرﯾت ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ در ﺣوزهی ﺗوﻟﯾد ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ وارادت و  ...ھﻣﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻور اﯾن ﻗﻠم در رﺳﺎﻟﮫی
»دوم ﺧرداد و ﺑﺣران ﮔذار« ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺻﻧﻌﺗﯽ روآورد،
ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﻧﻔﺗﯽ دل ﺑﺳت و دوران ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﺎ دﺳت اﻧدازی ﺑﮫ ﺛروت
ﮐﺳب ﺷده از ﻓروش ﻧﻔت و ﺗوزﯾﻊ اﯾن ﺛروت ﻣﯾﺎن ھواﺧواھﺎﻧش ﭘﺷت ﺳرﮔذاﺷت .اﯾن دوره ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺗوأم ﮔﺷت ﺑﺎ ﻓﺳﺎدی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم را ﻓراﮔرﻓت .ﺻﻧﻌت و ﺗوﻟﯾد ﻓرع
ﺷد در ﺑراﺑر ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺷﮕردھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،دﺳت اﻧدازی ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم در ﭘﮭﻧﮫی اﻣور ﺟﺎری ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﮐﺷورداری .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻧظﺎم ﺣﻘوق
اﺑﺗداﯾﯽ ﺷﮭروﻧدی ﻣردم را ﺧﺎﺻﮫ ﻣردم »ﻏﯾر ﺧودی« را ھﻣﭼﻧﺎن زﯾرﭘﺎﮔذاﺷت و دوﻧوع ﺷﮭروﻧد
ﺗرﺳﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﯾﻣﮫ و ﻧﺻﻔﮫ داﺷت و دﯾﮕری ﻋﻠﯽ اﻻﺻول،ﻧﮫ اﻟزاﻣﺎًﺷﮭروﻧدی ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷد ﺑﺎ ﺣﻘوﻗﯽ در ﺣد ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ .آن ﺷﮭروﻧد ﻧﯾﻣﮫ و ﻧﺻﻔﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از اﻣور ﻓﺎﻗد
ﺣﺗﯽ ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺷﮭروﻧد رﺳﻣﯽ ﻓرض ﺑر اﯾن ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ داﺷت از ھﻣﮫی ﺣﻘوق
ﻣﻧدرج در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑود .اوﻟﯽ را ﺷﮭروﻧد ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم و دوﻣﯽ را
ﺷﮭروﻧد رﺳﻣﯽ .ﺷﮭروﻧد ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ آﺷﮑﺎرا ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن ﻧﻣﯽ داﺷت و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﻣﯽ دارد .اﯾن
ﺷﮭروﻧد ﻧﮫ ﻓﻘط ﺣﻖ ﻧدارد ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ارﮔﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﺷور ﺷرﮐت و
ﺧود را ﻧﺎﻣزد ﮐﻧد ،ﺑل ﺣﺗﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﻣﻧﺎﺻب و ﺷﻐﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ
ﭼﻧﯾن ﺷﮭروﻧدی ﺣﻖ ﻧدارد ﻣﻧﺻب ﻗﺿﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ھﻣﭼون وﮐﯾل دادﮔﺳﺗری ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑﮫ
ﻗﺎﻧون اﻣری ﻏﯾردوﻟﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﭘردازد .اﯾن ﺷﮭروﻧد اﻣﺎ ﺣﻖ دارد در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﮫ ﺧود
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﻣزدھﺎی ﻣﺟﻠس)ﺧواه ﺷورا،ﺧواه ﺧﺑرﮔﺎن( و ﺷوراھﺎی ﺷﮭر دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺑزﻧد
و رأی ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺑرﯾزد .ﻓرزﻧدان ﭼﻧﯾن ﺷﮭروﻧدی اﮔر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﻧﺎﻣطﻠوب از
ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ راه ﺑﯾﺎﺑﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد دورهی
ﭘﯾش داﻧﺷﮕﺎھﯽ را طﯽ ﮐﻧﻧد.ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﯾﻣﮫ وﻧﺻﻔﮫ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان رﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ از ﺷﮭروﻧدان ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﻠﯽ
در وﻓﺎدارﯾﺷﺎن ﺑروز ﻧﻣﯽ ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮑﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد از ﺣﻘوق ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺷﮭروﻧدی
ﮐﺎﻣل)!( ﺑﮭره ﺑﺟوﯾﻧد .ﺟﻘوق ﺷﮭروﻧدی را ﺑدﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ ﺗوان ﺳﻠب ﮐرد .ﺑﺎرھﺎ دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
واﺑﺳﺗﮕﺎن رژﯾم ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی در ﻣﺟﻠس ﯾﺎ در ﺷوراھﺎ ﺑورز ﻣﯽ داده اﻧد ﺑرای ﺑﺎری
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻧد ﺻﺎﺣب ﺻﻼﺣﯾت ﺷوﻧد .رد ﺻﻼﺣﯾت ھﺷداری ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﮫی ﺷﮭروﻧدان
رﺳﻣﯽ .اﯾن ﻧوع از ﺻﻼﺣﯾت ﯾﺎﺑﯽ و ﻓﻘدان ﺻﻼﺣﯾت در ﺟﻣوھری اﺳﻼﻣﯽ اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
74

ﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻣﮫی ﺷﮭروﻧدان ﭼﮫ رﺳﻣﯽ و ﭼﮫ ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ دارای ﺣﻘوﻗﯽ ﺳﻠب ﺷدﻧﯽ
اﻧد .ھﻣﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎدی ھﻣﭼون ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ وﯾژه و ﺧﺎص ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑﺳﯾﺎری از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻣﯽ ﺗوان
ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرﺷﻣرد .دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎ ﺑﮫ ﺟز اﻣور ﻋﺎدی و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻣور
ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد طﻼق و ارث)ﻧﮫ در ھﻣﮫی ﻣوارد( ھﻣﭼون ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗزه
در ھﻣﺎن ﻣواردی ھم ﮐﮫ ﻓرض ﺑراﯾن ﻣﯽ رود ﮐﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور ﻣدﻧﯽ اﻓراد را ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯾﺂورد
اﮔر دو ﺷﮭروﻧد رﺳﻣﯽ و ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ در ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد ،ﺣﻖ ﺑﮫ ﺷﮭروﻧد رﺳﻣﯽ واﮔذار ﻣﯽ
ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر ﺣﻖ ﺑﺎ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑﺎﺷد.ﻧﮭﺎد ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ آﻣد ﻧﮭﺎدی اﺳت اﻣﻧﯾﺗﯽ .ﻧﮭﺎد
ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن در اﺳﺎس ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺣﮑوﻣﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯾون ﮐﮫ
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﻧت ﻣرﺟﻌﯾت از اﻋﺗﺑﺎر ﺑرﺧوردار ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت وﺿﻌﯽ روﺷن دارد
و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺗﻌرﯾف اﺳت .اﯾن ﻧﮭﺎد ﯾﮑﺳره اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت .ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻗوهی ﻣﺟرﯾﮫ .رده ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺧود
ﺑﺧود اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻧد .در رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن و در ﻣﺷﺎﻏل ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻧوﺳﺎن روﺑﮫ روھﺳﺗﯾم اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﯾﺎدﺑرد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ زاوﯾﮫ ﺑﺎ ﻧظﺎم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﺻوﻻً ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﻧظﺎم در ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .در طول ﻋﺿوﯾت
اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﺧود را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد.
ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺟون ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺻر ﺗﺟدد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروطﯾت
ﺑﮫ اﯾن ﺳوﮐﮫ ھﻣﭼون داروی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﯾﯽ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﻌﺟون ﻣﺣﺻول ﻣﮑش ﺷﯾرهی ﻧظﺎم
ﮐﺷورداری اﺳت .اﯾن ﺷﯾره را ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻓراھم ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ھﻣﮫی رده ھﺎی ﻧظﺎم را ﺗﻐذﯾﮫ
ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﺷﮕﻔت آور ﺷﯾرهی ﺛروت ﻣﻠﯽ و ﻧظﺎم را ﻣﯽ ﻣﮑﻧد و ھﻣﮫی ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻧظﺎم را
ازدرون ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ از دُم ﺧود ﻣﯽ ﺧورﻧد ﺗﺎﺑﮫ ﺳرﺑرﺳﻧد.
ﺗﺎزه آن را ھم ﻣﯽ ﺧورﻧد وﺑﻘﺎﯾﺷﺎن را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد .اﯾﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ھﻣﭼون ارث از ﺧود ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﮔذارﻧد اﻋزام ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﯾرهی ﭘس اﻧداز ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎرج ازﮐﺷور اﺳت ﺑﺎ اﻧواع
ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺟوازھﺎی اﻗﺎﻣت .ﺑﺳﯾﺎری ﺣﺗﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن اﻓراد
را ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﯽ را رﯾﺧت و ﭼﻧﯾن ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده ای را ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد .اﻣﺎ
او ھﻣﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎب رھﺑر راھﯽ ﺧطﺎ ﭘﯾﻣود و رودﺳت ﺧورد دراﯾن ﻣورد ﻧﯾز دﭼﺎر ﺳرﻧوﺷت
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮔﺷت .اﺣﻣدی ﻧژاد آن را ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت و ﺣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ھﺎﺷﻣﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر اﻧداﺧت .اﯾن ﭼﻧﯾن اوﺿﺎﻋﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت زﯾر ﺳﺎﯾﮫی ﺣذف ﺷﮭروﻧدان و ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی
ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳد.
اﯾﻧﮭﺎ را آوردم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ »رادﯾوﻓردا« در دور دوم اﻧﺗﺧﺎب ﺧﺎﺗﻣﯽ اﺷﺎره ای داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم .در آن ھﻧﮕﺎم در آﻟﻣﺎن ﺑودم و ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻﻼح طﺎﻟﺑﺎن و ﺷﺧص ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
اﻧﺗﻘﺎدی ﻣﯽ ﻧﮕرم .در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺳراﺳر اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ اﺻﻼح طﺎﻟﺑﺎن را ﺷور و ﺷﻌف ﻣﯽ
ﻧﮕرﯾﺳت و ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ اﯾﻧﺎن اﻧﺗﻘﺎد روا ﻣﯽ داﺷت ﺳﺧت طرد ﻣﯽ ﮐرد .ﮐﺎری ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ
»رادﯾو ﻓردا« واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺣد ارﮔﺎن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و ﺷﺧص ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺗﻧزل ﮐرده ﺑود .ھﻣﯾن
رادﯾو ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺧﺎﺗﻣﯽ در دور دوم ﺑﺎ اﯾﻧﻘﻠم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐرد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺷرﺳﺷﮭﺎ ﮔﻔﺗم ﻣن در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .در واﻗﻊ ﻣﻧظورم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
وﺳﯾﻠﮫی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﺷوﯾم و از ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود ﭼﺷم ﺑﭘوﺷﯾم .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﺎ رأﯾﯽ ﺑﺎﻻ
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب رﺳﯾد ھﻣﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧدهی رادﯾو ﻓردا ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣرد ﺗﺎ ﻣرا اﻓﺷﺎ ﮐﻧد .در
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای دﯾﮕر ﮐﻔت ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ رأی ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم اﮔر ھﻣﮫی ﻣردم ھم در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﮫ او رأی ﻣﯽ
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دادﻧد ﺑﺎزھم ﻣن ﺷرﮐت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ اورأی ﻧﻣﯽ دھم ﺑﮫ ﻋﻠت آﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﻣن ﺗﺿﻣﯾن
و رﻋﺎﯾت ﻧﺷور و از ﻣن ﻓﻘط ھﻣﭻ.ن اﺑزار رأی دھﻧد ﺑﮭره ﺑﺟوﯾﻧد ھرﮔز در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻧﺧواھم
ﮐرد  .ﻓﻘط وﻗﺗﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھم ﺑﺗواﻧم ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن ﻧﺎﻣزد ﺑﺷوم و ھم ﺣﻖ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﺑﮫ ﻧﺎﻣزد ﻣطﻠوﺑم رأی ﺑدھم .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزش از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﺎﻣزدھﺎی ﺣﮑوﻣت رأی داد ﻣطﻠوب ﻣن ﻧﯾﺳت.
ﺗﺎ آن وﻗت در اﯾران ھﯾﭻ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﺎری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی در ﺟرﯾﺎن ﻧﺑود .رﯾﺎﺳت
ﻗوهی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫی وﻗت ﮐﮫ ﺷﺎھرودی ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺑرﮔرﻓت و دﮐﺎن ﺣﻘوق و ﻣﻧﺷور ﺷﮭروﻧدی
راه اﻧداﺧت .او ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻓﮑری اﯾن ﻣوﺿوع آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﻧﺷﺎ ﻧوﯾﺳﯽ روآورد
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧﻠف او روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن روش را ﭘﯾﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺧﻼف ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ
در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری آﻣده اﺳت .ﺷﮭروﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻرف ﻧظر از ﻋﻘﯾده و ﺑﺎور ﺳﯾﺎﺳﯽ
و دﯾﻧﯽ اش ﻣﯽ ﺗواﻧد درھﻣﮫی اﻣور ﮐﺷور ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﺷرﮐت ﮐﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻣردم ﺑﺳﯾﺎری
را ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﺎورھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ودﯾﻧﯽ ﺣذف ﮐرد و ﺑﺎز از ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺳﺧن ﮔﻔت .ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی
ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻋرﻓﯽ وﺑﮫ ﻗول اﻣروزﯾﺎن »ﺳﮑوﻻر«دارد .زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﻘوﻗﯽ دراﯾن ﻗﺎﻧون
ت
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻧظورﻧﺷده اﺳت .از اﯾن رو ﻣﻧﺷور درﺳت ﮐردن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓرﯾب ﻣردم ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.اﯾن ﺣﺿرا ِ
اﻧدﯾﺷﮫ ﺑردار ،واژﮔﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای اﯾن واژﮔﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺷت آﻧﮭﺎ
ﻗراردارﻧد دﻟﺑﺧواه ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧدو ھﻣﯾن روش را ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﭼون ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ«
ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در رﺳﺎﻟﮫی »در ﺟﺳت و ﺟوی ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای « ﺗوﺿﯾﺢ دادم و ﭘروراﻧدم
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣدام ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ اﺳت .اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ
ﻧدارﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت .ﺣﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دارای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﭼون
ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﻣﺎﻧﯾم .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﻓﮑری را ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﻣﺛﻠﮫ ﮐرد و ﺗﻧﮭﺎ ﺻورت ظﺎھر ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﻓﮑر را ﺑرﮔرﻓت و از آن ﺧود ﮐرد .در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﻗدر
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑردارﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺻوﻟﮕراﯾﺎن .ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﻘﮫ
ﺧود».اﯾراﻧﺧواھﯽ« ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﻧﯾز ﮐﺎذب اﺳت و ﺑﺎورﻧﺎﭘذﯾر .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﻣردم را ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻋﺎﺷورا ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ و ﺟﻧﮓ اﻋزام ﮐﻧﻧد ،ﺻﺑﺢ ﺗﺎﺷب ﺳرودھﺎی»ﻣﯾﮭﻧﯽ« و »اﯾران
ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ«)!( و »وطﻧﯽ« از رادﯾو و ﺗوﯾزﯾون ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی
و ﺑﯽ ﺑﺎوری اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﯾن روش را ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﻧوروز
را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐرد اﻣﺎ از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺑﮫ ﻧﺣوی آ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت .ﺳﯾزده ﺑﮫ در را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐرد اﻣﺎ
ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ آن ﺗن ﻣﯽ داد .ﻣردﻣﯽ ﺑرﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز اﻋﺗﻘﺎدﻧدارﻧد.
اﺻطﻼح »اﯾران ھراﺳﯽ« و »ھراس از اﯾران« را ھم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻗﻠم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓت .اﯾن اﺻطﻼح
ھم ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد و در ﭼﺎرﭼوب اﻧدﯾﺷﮫی ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود  .ﺣﺎﻻ ﺷده
ﺳﮑﮫی راﯾﺞ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺎﻧﺑﺎر ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ.

.٧دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻧظﺎم ﻣﺷروطﮫ
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﭼﮭﺮه ی اﯾﺮان را از ھﺮ ﻧﻈﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮫ آﻧﺎن
ﮐﮫ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ۵٧را اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﻧﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در
ﺟﮭﺎن و در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺳﺘﯿﺰﻧﺪ و آن
اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ
و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﮭﺎ ﻓﺮاوان ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎره ی ﻧﻔﺲ وﻗﻮع دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﺮﺻﮫ و ﺷﻤﺎردﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻣﻮردی
و ﺟﺎﻣﻊ واﮔﺬار ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻠﯽ و ﮔﺬرا ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ و راھﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان
ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ راھﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ زدن ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ و درک ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ
زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ درﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
ﻣﺤﻮری ﺻﺮف ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻄﻠﻮب آﯾﻨﺪه را ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺎ را از ﺧﯿﺎﻟﭙﺮوری و آرزو
ِ
واﻗﻌﯿﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﺪه دور داﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮه ای ﻣﺤﺪود دارد و ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و آﻧﭽﻨﺎن وﺳﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﻗﺼﺪﻣﺎن در
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﻮاﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ای وﺳﯿﻊ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺟﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻣﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮارداده اﻧﺪ وﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﻓﻌﻠﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و
ﭼﮭﺮه ای اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﮕﺮش اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن
را ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
ﻣﺤﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﺮاﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان درﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و دﺳﺘﺨﻮش ﮐﺮﺧﺘﮕﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را از آﻏﺎز از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﯾﮑﺴﺮه ﻓﺮوﻧﻤﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن در دو ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺪاوم و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻗﺮاردارﯾﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺪاوم از ﻣﯿﺎن رود ﺑﮫ ﺳﻮی دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه روان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻗﺎدرﺑﺎﺷﯿﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﻧﮭﺎرا
ﻣﮭﺎر ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راه ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ .در ھﻤﯿﻨﺠﺎ در
ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻏﺘﺸﺎش
داﻣﻨﮫ دار اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﺗﺎزه ﭘﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺑﺮﺧﻮردار
از ﺳﻨﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﺲ ظﺮﯾﻔﻨﺪ و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻓﺮض دﯾﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان در اﺳﺎس در دو
ﺳﻮ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﯾﮑﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺧﻼﻗﯽ .آن اوﻟﯽ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان
ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و رﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﮫ دارد وآن دوﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ رﻓﺘﺎری و ﻓﻘﺪان ارزﺷﮭﺎی
ﭘﺎﯾﺪار در زﻣﯿﻨﮫ ی رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام ؛ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺎزﻣﯽ ﺳﺎزم و
زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮدن ﮐﺮﺧﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن و اﺛﺮ ﮔﺬاری آن را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻢ .ﻗﺼﺪم اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ای ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﮐﮫ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺳﺎزی و ﯾﺎﻓﺘﻦ
راه ﺣﻠﮭﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﻣﺤﺘﺎج ﺷﮭﺎﻣﺖ
اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ اﻣﺎ در ﮔﺮو ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ  :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ؟؛ ﮐﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و
ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ؟؛ وﭼﮕﻮﻧﮫ آﯾﻨﺪه ای ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟ اﯾﻨﮭﺎ و ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را واﻣﯽ دارﻧﺪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻄﺤﯽ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ
ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﮕﺬرﯾﻢ و راه دﺷﻮار ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوھﯽ را ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰﯾﻢ
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و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬارﯾﻢ  .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ و
اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت راﯾﺞ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺳﺪی اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺳﺮراه ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮان اﯾﻦ ﺳﺪ را درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ آورد و ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از ﺷﮑﻮﻓﮫ ھﺎی اﻣﯿﺪ.
ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧را ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
طﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮔﺎه ﺑﺎ آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ و ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻨﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﺠﺮه ی اﺳﺘﺒﺪاد را
ﻓﺮوﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﮫ ﺟﺎن آﻣﻮﺧﺖ؛ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ از ﺷﯿﻮه ھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎی
ﭘﺎﯾﺪار در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ھﻤﻮاره ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯾﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف رﻓﺘﺎر و ﺗﺼﻮرھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﯽ ﺑﺎوری را در ھﻤﮫ ی
ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ رواج داد.
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ھﻤﮫ ی ﻋﻠﺘﮭﺎی روﯾﺪاد اﻧﻘﻼﺑﯽ  ۵٧ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺛﻤﺮ ی ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﮑﺮی ،
و ﺗﻘﻠﯿﻞ ھﻤﮫ ی اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﮫ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮواﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺎورد ﺟﺰ ﭘﺮﯾﺸﺎن
اﻧﺪﯾﺸﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ .ﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎ و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮭﻠﻮی اﺳﺖ .از اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻗﺼﺪدارم زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف
اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﮐﻨﺎر ﺑﻨﮭﻢ و از روآوردن ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻧﻮ ﻧﮭﺮاﺳﻢ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ در ﮐﺎرم ﺑﮫ ﺑﺎرآورم
اﻣﺎ ﺗﺼﻮرم ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﮫ روﺷﯽ ﻧﻮ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ و ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ اﻣﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﺪن از ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯿﮭﺎی دﻟﺴﻮزان اﺳﺒﺎب ﮔﺬار از ﺳﻨﺖ ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﻮزه ی ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف
در اﯾﺮان را ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﻢ.
ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان واﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺼﻮر
ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ ﺟﻠﻮه ای آرام و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪارا ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ھﯿﭻ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ھﻤﮫ ی روﺣﯿﺎت و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮدم
ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺧﻼق و ارزﺷﮭﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ
و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺲ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﻨﮭﺎن
در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و در درون اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ھﻤﮫ
ﺟﺎ رﺳﻮخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮه ھﺎی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ  -روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوز در ﺣﺪی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﭻ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﻮل و ﮔﻔﺘﺎر و ﺗﻌﮭﺪی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻋﺎم ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی رﻓﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ﭘﺎﯾﺪاری دراﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد
آﻧﯽ و ﻓﻮری ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ.
روﯾﺪادھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ را وا ﻣﯽ دارد ﺑﮫ ﭼﺎره ای دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫی
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اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺟﺎﻣﺪ و زﯾﺎﻧﺒﺎری دﺳﺖ
ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ و ﭼﭗ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪهی ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻼق و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در
ﻣﺴﻠﺦ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺴﻠﺦ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻞ
در رﻓﺘﺎرھﺎی روزاﻧﮫ و ﺟﺎری ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .زدو ﺧﻮردھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز
در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ
و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺑﻮدن ﺻﺤﻨﮫ ی ﻋﺎم زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ
را روﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺎل ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺮﺻﮫی ﺣﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮل ﺷﻮد ،در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ
ﻗﺪرت ﯾﺪی و ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﮭﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و داورﯾﮭﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ و ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺎﺿﯿﺎن ھﺮ اﻣﯿﺪی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﺄس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺷﺎرات ﺑﮫ ﺳﮫ رﺳﺘﮫ از ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻓﺮﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت
وﻧﻈﺎم اداری ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن در اﯾﺮان اﻣﺮوزﺳﺖ ،دﯾﮕﺮی ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد آﻧﯽ و زودرس اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ در ﻣﯿﺎن ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﻣﺮدم اﺷﺎﻋﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ  ،و ﺳﻮم ﻧﺤﻮه ی ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺰه ﮐﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺣﻮزه ی ﺧﺎﻧﻮاده و در
ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﻟﻮده ی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻨﺘﯽ را در ھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﻮ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ وﺟﮫ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﮫ در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی زﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪاررا در اﯾﺮان درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﻣﺮدﻣﯽ،دﯾﻨﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻗﺮار
دھﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را وﺟﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد .در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﮭﺎﻧﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ دم زد و ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ آرام و دور از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺴﺖ؟
ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اداری .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﮫ اﯾﻦ
دﺳﺘﮫ از روﯾﺎروﯾﯿﮭﺎ و اﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺣﻖ دار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﻮان اﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ رأی
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ روش ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮد را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﮫ دﯾﻮان ﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ اداری رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺎت در اﯾﻦ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﻮدﺳﺮﯾﮭﺎی ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ طﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ دﯾﻮان ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺪت روﯾﮫ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ اﺻﻼح روﯾﮫ ی اداری در ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﭘﮋوھﺸﮭﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻣﻨﺎزﻋﺎت درﺳﺖ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ ھﯿﭻ روزﻧﮫ ای از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی ﻣﺮدم
از طﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در اﻣﻮر ﺷﮭﺮی ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﺐ وﺟﮭﮫ ی ﮐﺎذب طﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن
آن روزﮔﺎرش )ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن( ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ طﺮﺣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
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از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورﯾﺪ .ﺗﺎزه ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل از اﯾﻦ طﺮح ﻗﺮار ﺑﻮد در
زﻣﺎن ﺷﺎه ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ زﻋﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .آن طﺮح ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺑﻮد و ﺑﮫ دﯾﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ھﻤﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ھﯿﺄت ﻣﺆﺗﻠﻔﮫ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻨﺪروی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت آن را طﺮدﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ رأی ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن در ﮐﺠﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﭼﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﻨﺪ؟ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮی راه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﺎن را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺘﺰام ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ  ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا و از ﺟﺎن و
دل ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺪه ﺟﺰ ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ھﺎی
ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺘﻔﺎع در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎی ﺳﻮدآور  ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺴﺎد
راﯾﺞ در ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﻨﺎﻓﺬی ﺗﺎزه ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮدھﺎی ﮐﻼن و ﺑﯽ ﺣﺴﺎب .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی اراﺿﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻣﺤﺪوده ھﺎی ﺷﮭﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﮐﻨﻮن
ﮐﻮه ھﺎ،ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﯽ ،و ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ را ھﻢ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ  ،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺗﻀﺎدھﺎ در اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮫی ﺗﺼﺎدم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ آن ﻗﺪر دﻟﺨﻮاه و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺗﺼﺎدم و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن وﻗﻮع
ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ازﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .آﻧﭽﮫ
ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ روﺷﻦ ﻧﺪارد و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اھﺎﻧﺖ
ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ﻧﺪارد .دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ
ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ھﯿﭻ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز از آن ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ راه اﻧﺪازد .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن از اﻋﺘﺒﺎری ﺳﺎﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ و روﯾﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ آن ﻗﺪر در
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی داورﯾﮭﺎ را ﺑﮫ داورﯾﮭﺎﯾﯽ ﮔﺬرا و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﺎھﻤﺰﻣﺎن .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﻦ
آوری ﺧﺎﺻﮫ ﻓﻦ آوری ارﺗﺒﺎطﺎت روﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﻣﺎن رﻓﺘﺎری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮫی »ﻓﻨﺂوری)ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( ارﺗﺒﺎطﯽ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﮫ
»ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﻨﯿﺘﯽ« .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﻤﮫی ﺧﺮﯾﺪھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎ در ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺘﺮل،ﺳﺎﻧﺴﻮرو اﻗﺪاﻣﺎت
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان در ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺷﮕﻔﺖ
زدﮔﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ رﻓﺘﺎری آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان ﻣﻔﺎھﯿﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﺗﺠﺪد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﮭﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ از آﻏﺎز رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دو ﺣﻮزه ی ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﻤﺼﮫ ای ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﭼﺎ ر ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻓﺘﻮاھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺟﻮر و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺮﺻﮫ ی ارﺗﺒﺎطﺎت ،ھﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﻓﻨﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻢ در ﻣﻌﺮض روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ واﭘﺲ
ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻗﺘﮫ اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری
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اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ
ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی ﺷﺒﮑﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(.
ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻧﺴﻮردرﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎطﺎت راﯾﺎﻧﮫ ای.
ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮫ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﺸﺮﯾﺎت راھﻢ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﯿﺰ اﻓﺰود ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯽ
و اﺳﺘﺒﺪاد روﺷﻨﻔﮑﺮی را .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮐﮫ از ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻠﯽ،اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺧﺎﺻﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪ  ،وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ھﻮﯾﺖ
ﯾﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺸﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﯾﮑﺴﺮه ﺑﮫ ھﻤﮫی
آن ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ﮐﮫ در دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف روزﮔﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﺣﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺮد ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و دل
آزار ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺳﻢ و آﺋﯿﻨﮭﺎی دﯾﻨﯽ .ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻮد
ارزﺷﮭﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ را ﺟﺎر ﺑﺰﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ را ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎور ﻧﺒﻮد .اﮐﻨﻮن آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
روﻧﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﮐﺎﻻ ﻣﺤﻮری ﺳﻨﺖ .ھﻤﮫ ی آﯾﯿﻨﮭﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ راه و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ روش ﺗﺎزه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﻤﻮس
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی راﯾﺞ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ:
ﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﯽ  ،و دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻖ ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﺪرت در ﻣﻘﯿﺎﺳﮭﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻠﯽ.

.٨اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ  :ﺟﺪال ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد
ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ادﺑﯿﺎت ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﻮز طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ  .از
ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮح روﯾﺪادھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و از ﺳﻮی
ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ﮐﮫ در طﯿﻒ
ِ
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﭼﭗ روﺳﯽ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﭼﭗ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد
ﻋﻨﺼﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو طﯿﻒ ﻋﻤﺪه را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﮕﻦ و ھﻤﺴﺎن داﻧﺴﺖ .ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ در ھﺮ طﯿﻒ ﺳﺮﺑﺮآورده اﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﺴﺎن ﭘﻨﺪاری ﺳﻮق دھﻨﺪ .ھﻢ طﯿﻒ روﯾﺪادﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﮑﺪﺳﺖ و
ھﻤﻔﮑﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ھﻢ طﯿﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﺮب  -ﻣﺤﻮران در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب واﺣﺪ و ھﻤﮕﻮن
ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺮوھﯽ ﻧﺎھﻤﮕﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﻮن.
روزی اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و آﺛﺎر اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ در دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﭘﺲ از آن
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺳﯿﺮ روﯾﺪادھﺎی آن ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﺨﻦ او را ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای آورده ﺑﻮدم ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ »ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﯿﮭﺎ« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺑﻮد و ﻧﺎدرﺳﺖ .او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
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ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮوی ﮐﮫ ﻧﻘﺪ ﺗﻘﯽ زاده را درﺑﺮداﺷﺖ ارج ﺑﻨﮭﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺴﺮوی ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
روﯾﺪادھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺷﺮح و وﺻﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ ﺧﺎطﺮات ﯾﺤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی
و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻮاه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﮕﺎه اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺸﺎر ﮐﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﮫی ھﻤﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻘﯽ زاده و ﺣﻮزهی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ او ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﺼﻮر اﺳﺘﻮاری ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ روﯾﮑﺮدی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻗﺎﺟﺎرﭘﺴﻨﺪی و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﻋﻼﻗﮫ
ﻧﺸﺎن داد در اﺳﺎس در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ »ﮐﻮﺷﺶ« ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ از اﻓﺮاط ھﻢ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ او ارﺟﺎع ﻣﯽ داد
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ »ﭼﺎپ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر« زﯾﺮا ھﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻧﺴﺨﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ »اﻧﺘﺸﺎر« ﻣﯽ
داد،اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ داد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﮫ ی »ﭼﺎﭘﮭﺎﯾﺶ« .اﯾﻦ داوری ،اﻟﺒﺘﮫ ،از ارزش ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ .اﺷﮑﺎل او در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل »اﺧﻮان« در اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻓﺮاوان »ﺗﺎﻟﯽ
ﻓﺎﺳﺪ« ﺑﮫ ﺛﻤﺮ آورد و اﻧﻮاع »ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﯿﮭﺎ« ﺑﮫ ارث ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻘﺪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﮫ ﺻﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .رﻓﺘﺎرﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﻮار ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺐ ﺷﮭﺮﺗﯽ آﺳﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ در ﭘﮭﻨﮫ ی ﻧﺸﺮ و اﺷﺎﻋﮫی ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ .ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ دﯾﮕﺮان،اﺷﺎﻋﮫی آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﮐﺎذب و ﻧﺎدرﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﻮﯾﺴﯽ و از آن ﺧﻮد واﻧﻤﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ و اﺛﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﮑﻮت از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﭘﺲ از آن ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ و ھﻨﻮز ھﻢ دارﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻨﺎداراﺳﺖ
ﻧﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﻮﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺰاﯾﺸﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﺎه از اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود،
ﮔﺎه از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ ودر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ازاﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺲ از ﻗﺎﺟﺎر ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﮫ ﻣﻨﺴﺠﻢ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ وﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﻟﻔﺘﯽ ھﻤﮕﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﻨﺪ .داورﯾﮭﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ دو را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﮫ درد ﻣﯽ ﺧﻮرد ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺷﺮح روﯾﺪادھﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮوﻏﯽ .از دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺎدﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪم اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﮐﻨﺎر روﯾﮑﺮدھﺎی ﺑﺴﺘﮫ وﻋﻘﯿﻢ ،ﮐﻢ ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺷﺮح روﯾﺪادھﺎ را ﯾﮑﺴﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ طﺮدﮐﺮد .ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺘﻘﺎدی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮﺑﺮﺳﯿﻢ .ازﮔﻔﺘﮫ ھﺎ وداورﯾﮭﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﻢ و ازﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎذب واﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
زده دوری ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﮫی ﮔﺴﺴﺘﮭﺎﯾﺶ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
و ﭘﺴﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﻤﭙﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ھﻤﻮاره دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب ﯾﺎ ھﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮﺑﮫ داوری راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ .ھﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﮫ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﮔﺮﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺖ ﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺰاری از ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺎ،دﺳ ِ
اﮔﻮھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰ ازﺧﻮد در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﻋﯽ آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪی اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ رود ﮐﮫ
اﮔﺮ ﯾﮑﺴﺮه از ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎ»ﻏﺮﺑﯽ« ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ھﻤﮫی دﺷﻮارﯾﮭﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎطﻞ در
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دوره ای ﺳﺨﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺰی ﺑﺎزدھﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻦ
دادن ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮھﺎی دروﻧﯽ ﯾﺎ زﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ.

.٩ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ در ﻓﺎرﺳﯽ در اﺳﺎس ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی راه و روش اﺳﺖ.از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی طﺮﯾﻘﮫ و
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﯿﻦ و رﺳﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را
ﻓﺮھﻨﮓ دھﺨﺪا ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮاوان در ﺷﻌﺮ وادب ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ردﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد.
درﻋﺮﺻﮫ ی دﯾﻦ اﻣﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ واﺷﺎره دارد ﺑﮫ اﺣﮑﺎم واﻣﺮو ﻧﮭﯽ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ .از
اﯾﻦ رو ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض و ﻓﺮﯾﻀﮫ .رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨﺖ از ھﻤﯿﻦ رو واﺟﺐ و ﻻزم اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻨﮓ ﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﮫ و ﮐﺮده ی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﺑﺪﻋﺖ .درﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺳﻨﺖ را دارای ﺳﮫ وﺟﮫ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ :ﻗﻮل ،ﻓﻌﻞ
واﻗﺮار.اﯾﻦ ھﺮﺳﮫ ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ .ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ در رواﯾﺖ ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ و ﮐﺮدار و اﻗﺮار اﺷﺎره دارد  ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی در ارﺗﺒﺎط
ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ آﯾﯿﻨﮭﺎ در ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﯾﻦ را ﺑﺨﺸﯽ ازﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮫ وﺟﮫ ﯾﺎدﺷﺪه درﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ
اﻏﻠﺐ ﺧﺼﻠﺘﯽ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ،ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﮭﺎدی
ذھﻨﯽ و ﺑﺎور -ﻣﺤﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﺻﻄﻼح و درﻋﺮف ﺷﺮﻋﯽ ،ﺳﻨﺖ در ﻧﺰد اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ )ﺳﻨﯿﺎن( ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ
ﺑﮫ رواﯾﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﺎن اﻗﺮار اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺮی را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻧﻔﯽ ﯾﺎ
از آن ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ی ادﻟﮫ ی ارﺑﻌﮫ اﺳﺖ :ﮐﺘﺎب،ﺳﻨﺖ ،اﺟﻤﺎع  ،ﻋﻘﻞ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺼﺪور ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﮔﺎه در اﻧﺘﺴﺎب اﺧﺒﺎر ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻗﻮاﻋﺪی وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻢ دراﯾﮫ و ﻋﻠﻢ رﺟﺎل راﺟﻊ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮭﺎ
در ﺣﻮزه ی ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در
ﺣﻮزهی ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮭﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻘﮫ ،ﻋﻠﻢ اﺻﻮل،
ﻓﻠﺴﻔﮫی ﻓﻘﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.از ﻧﻈﺮﺷﯿﻌﮫ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ)ﻣﺼﺎﺣﺐ(.
ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻮزه ی ﺳﻨﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد وﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺼﻮم را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﮫی
ﺷﯿﻌﮫ در ﻋﺪهی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺼﺪاق ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﻨﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ آﻧﺎن را »اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻼک اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺻﺤﺎﺑﮫی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻠﻔﺎی ارﺑﻌﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
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اﺻﻄﻼح اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و درﻋﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻌﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل و ﺗﻘﺮﯾﺮ اﺋﻤﮫی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ را ﻣﺄﺧﺬ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﯿﻌﮫ در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ و ﺣﻀﺮت
ﻓﺎطﻤﮫ و ﺣﺴﻨﯿﻦ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و اﺧﺒﺎری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ از راه ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮهی وﺳﯿﻌﯽ از ﺻﺤﺎﺑﮫ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ واھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای
از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ .اﯾﻦ ھﺮدو ﮔﺴﺘﺮه ﻣﮭﻢ اﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎ و ﭘﮭﻨﮫی ﺳﻨﺖ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﺬاھﺐ ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫی اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ )اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﮫ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ  ،ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻦ اﻧﺲ ،اﯾﻦ ﺣﻨﺒﻞ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ
ﻣﮭﻢ و ﺑﺲ وﺳﯿﻊ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺳﻨﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ وآﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻآﻣﺪ در اﺳﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﻧﭽﮫ ﻣﯿﺎن
اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ و اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ و دو اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از
ﺣﻮزهی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ دو اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎردارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﺼﻮرﮐﺮد اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ دارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ در ﻓﺮق ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫی اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ واﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از ﻣﻮﺿﻮع از
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳﻨﺖ را ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﯾﺎدآورﺷﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﻨﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ
ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﻨﺖ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮدارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﻨﺖ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﺴﺘﮫ و ﺧﺎص را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم
از ھﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺖ اﻣﺎ از دو ﮔﺴﺘﺮه و دو روﯾﮑﺮد ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .درﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم
»واﮔﺬاری« ﺳﺮو ﮐﺎردارﯾﻢ .در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺼﺪر »ﺳﻨﺖ ﻧﮭﺎدن« رادارﯾﻢ ﮐﮫ طﺒﻖ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ی دھﺨﺪا ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی » طﺮﯾﻘﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدن اﺳﺖ«؛ »روش وﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن اﺳﺖ« .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺳﻨﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ واژه ی »ﺗﺮادﯾﺴﯿﻮن« درزﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ درﺗﺮﺟﻤﮫی
واژه ی »ﺣﺪﯾﺚ«ھﻤﯿﻦ واژه ی »ﺗﺮادﯾﺴﯿﻮن« ﯾﺎ »ﺗﺮادﯾﺸﻦ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر واژهی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارای دو ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.
»ﺳﻨﺖ« روش و ﻗﺎﻋﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ»واﮔﺬار« ﻣﯽ ﺷﻮد .واژه ی »ﺗﺮادﯾﺴﯿﻮن«
در اﺻﻞ از رﯾﺸﮫ ی ﻻﺗﯿﻨﯽ »  «tradereﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ» .رﯾﻤﻮن وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ واژه در ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪش،ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ .از ﻗﺮن ﭼﮭﺎردھﻢ ﻣﯿﻼدی دراﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﻢ  tradicionemﻣﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی ﺑﻼﻓﺼﻞ آن واژهی ﻓﺮاﻧﺴﻮی  tradicionاﺳﺖ ﮐﮫ از ﻓﺮاﻧﺴﻮی ِ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ،ﻧﺸﺮﻣﻌﺮﻓﺖ،
آﯾﺪ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﮔﺬارﮐﺮدن ،اﻧﺘﻘﺎل )= اﻧﺘﻘﺎل دادن( ،واﺳﭙﺮدن .اﺳﻢ ﻻﺗﯿﻦ ﺑﮫ
ِ
واﮔﺬاری ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ اﻓﺸﺎء اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ھﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻮد
و ﺗﺴﻠﯿﻢ .ﺑﮫ ﻗﻮل »وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ واژه ﺧﺎﺻﮫ در
ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺸﺎء ﮐﺮدن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ واژه ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎھﺎی واﺳﭙﺮدن ﻣﻌﺮﻓﺖ و واﮔﺬاری ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ١٣.
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»وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ واژه ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﺳﭙﺮدن از ﭘﺪر ﺑﮫ
ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻔﮑﺮ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی وﯾﮋه ﺑﺮای
آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ و
آﯾﯿﻨﮭﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام را در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻈﻮرﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻨﺖ ﺧﺎﺻﮫ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺪد )ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﻋﺼﺮﻣﺪرن( ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدی وﯾﮋه ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ﯾﮏ دوره ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﺳﻨﺖ و ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ و اﻏﻠﺐ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺘﻨﺎع رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ورد زﺑﺎﻧﮭﺎﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﻔﮭﻮم »ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻮری« و »ﺳﻨﺖ ﻣﺪاری«
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺎدﺗﮭﺎ و ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻮآوری )= اﺑﺪاع ﯾﺎ
ﺑﺪﻋﺖ( اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎ آراﻣﯽ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ..
»آدورﻧﻮ« ﻧﯿﺰ،اﻟﺒﺘﮫ ﭘﯿﺶ از وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺗﺮادﯾﺴﯿﻮن« از ھﻤﺎن ﻣﺼﺪر ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی »واﺳﭙﺎری« ﯾﺎ »اﻧﺘﻘﺎل« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ ﺑﺎور او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی واﮔﺬاری ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻋﻀﻮی ﺑﮫ ﻋﻀﻮ)ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﻠﯽ( دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ارث ﻣﯽ رود .اﯾﻦ اﻣﺮ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻮرد ھﻨﺮھﺎی دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از واﮔﺬارﮐﺮدن و واﺳﭙﺮدن
ﺑﮫ دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺪﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﻮدن
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ؛ دﺳﺘﯽ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮ)»از اﯾﻦ دﺳﺖ  -ﺑﮫ  -آن دﺳﺖ «( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ
ﺑﻮدن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺧﻮدرو و طﺒﯿﻌﯽ ،و ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ١٤.ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ؛ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﻠﮭﺎ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ»آدورﻧﻮ« ﺳﻨﺖ در اﺳﺎس ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ »زوﻣﺒﺎرت«
) ( Sombartاﻗﺘﺼﺎد ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﺳﻨﺖ ﻣﺪارﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﮔﺮا ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺳﻨﺖ را آدورﻧﻮ در ﺗﻘﺎﺑﻞ و در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از درون آن ﯾﮑﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﮫی ﺳﻨﺖ،ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﮭﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻀﻮر ﭼﯿﺰی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻏﯿﺮارادی ﺑﮫ ﺣﻮزه ی
ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .ﺑﮭﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ »آدورﻧﻮ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﮫ ﺳﻨﺖ
را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﻮروژازی ﻧﺎ ھﻤﺨﻮان و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ .اﺻﻞ ﻣﺒﺎدﻟﮫی ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ھﻢ ارز ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﺎزده  .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ اﺻﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺣﺬف ﻧﮑﺮد اﻣﺎ آن را در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺛﺎﻧﻮی ﻗﺮارداد  .ﺗﻮرﻣﮭﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ﻓﻮاﺻﻞ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﻧﺪﯾﺸﮫ ی وراﺛﺖ ،آﺷﮑﺎرا ﻣﻨﺴﻮخ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ وﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮروﺣﯽ  -رواﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ ﺗﺎب ﻧﻤﯽ آورد.
ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﻮدن اﺻﻞ »از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﮫ آن دﺳﺖ« در ﭼﺎرﭼﻮب زﺑﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ در ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻋﺎم ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ » .آدورﻧﻮ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در
ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎز ،ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﭼﯿﺰھﺎ)= اﺷﯿﺎء و ﮐﺎﻻھﺎ( ﺳﺖ.
ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،آن دﺳﺘﯽ ﮐﮫ او را آﻓﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،از اھﻤﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫی ﺻﻨﻌﺘﮑﺎری )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺰاری ﺳﺎده و ﺑﮫ ﻣﺪد
دﺳﺖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﮭﻮم ﺣﺮﻓﮫی ﺻﻨﻌﺘﮑﺎری ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن و اﺳﺒﺎب زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﮐﺎردﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر رادﯾﮑﺎل ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ِ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ
وارادﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ﮐﮫ ارزش آن ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﺎدرﺑﻮدن و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮدن آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﺪان
14
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آﮔﺎھﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ  ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
ِ
اﻣﺮوز و در اﯾﻨﺠﺎ در ﻋﺮﺻﮫی ﺑﺎزار ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد و ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﯾﮏ ﮐﻼم »آدورﻧﻮ«ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﻨﺖ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻗﺮاردارد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
از آﻏﻮش و از درون ﺳﻨﺖ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ ،اﺑﺰار ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﮫ ی ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﺖ ﺗﻌﮭﺪ
ﺣﻀﻮر ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﭘﯿﺶ از ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ
ِ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻏﯿﺮ ارادی ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و روﺣﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮫی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﺪ
ﮐﮫ در ﺑﺎﻻآوردم .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ)اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﻧﻮﺷﺘﮫی او و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﺷﺪه
را درﻧﻈﺮداﺷﺖ( ﺳﻨﺖ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد.آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ھﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ھﻨﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﮫ ﻣﻮاد وﺷﯿﻮه
ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ .ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺪرس
و ﺗﺨﯿﻠﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺴﺎن ﮔﭻ ﺑﺎ ﺿﺮب ﭼﮑﺶ ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ای ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ دارد ھﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﮑﺎﻧﮭﺎی ﺳﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺖ را ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪھﻮش اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻮد در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺳﻨﺖ  -دار ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺪد ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﮭﺎن از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺴﺨﮫ ای ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺑﺮای آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ آن را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺑﮭﺎﯾﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﮫی اﺷﺎره ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ »آدورﻧﻮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ،ﺑﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،؛ او راﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ اﻣﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد  .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﯿﻤﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ آﯾﯿﻨﮭﺎی ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﯽ ﺛﻤﺮی ﭼﻮن ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن
رواج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﻘﺪان زﻣﺎن -آﮔﺎھﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد در ﯾﮏ راﺑﻄﮫی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﮫ دارد ،ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اروﭘﺎ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﻠﻮﺗﺮ ازآﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ازآﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺖ ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮد .اروﭘﺎ دﻧﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺤﺮان ﻣﺸﮭﻮد در آﻟﻤﺎن در ھﻤﮫی ﻋﺮﺻﮫھﺎی آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻧﺸﺎﻧﮫی ﺑﺎرز واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
زﻣﺎن ﺑﮫ وﺿﻮح درھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد .زﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ در روان زﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮار اﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺰان.
آدورﻧﻮ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ را ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﻮرژواﯾﯽ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻓﻘﺪان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺧﺮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاﮔﺮد
)ﭘﺮوﺳﮫ ی( ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد آن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ داوری ﻣﯽ ﺳﭙﺮد ،ﺧﺮدی
ﻧﯿﻤﮫ و ﻧﺼﻔﮫ اﺳﺖ .در واﻗﻊ آدورﻧﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ھﻤﭽﻮن ﺧﺮدی ﻧﺼﻒ ﺷﺪه
ﻧﺎﭼﺎر ﺳﻨﺖ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻼء ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ارزﺷﮭﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﭘُﺮﮐﻨﺪ .درراه ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻣﺘﺒﻠﻮردرھﻨﺮ اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻼطﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای » ﻧﺴﺨﮫ ای ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ« .ﺣﺘﯽ اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻨﺘﯽ  ،ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
آﺛﺎر ھﻨﺮی دوران ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﻮر و آﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﺎن اﺷﯿﺎء ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ اﺟﺰای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ای ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺮﺣﺎل ﻣﯽ آورد ﺗﺎ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ .ھﺮ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه را دوﺳﺖ دارد ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ
را دور ﻧﯿﻨﺪازد ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻮذﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﻧﺪارد و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺑﺎرهی وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ
و دوره ی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
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»آدورﻧﻮ« ﮐﮫ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« را ﯾﮏ ﺑﻮرژوای ﻣﺤﺾ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺮ ِد دوﻧﯿﻢ ﺷﺪهی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »وﺑﺮ« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت راﺑﻄﮫی ھﺪف و وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮫ در وﺟﻮد
ھﺪﻓﮭﺎ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ.
آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﮐﮫ آن را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺑﺎ ﺳﻨﺖ -آﮔﺎھﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺖ ﻏﻠﺒﮫ دارد ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﻨﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺖ درﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮔﺴﺴﺘﮭﺎ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺮد
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻟﮫ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺳﻨﺖ  -آﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی طﺮﻓﮕﯿﺮی از ﯾﮑﯽ از دو ﺟﮭﺖ اﺳﺖ:ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﺳﻨﺖ.
ب ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر
ﻣﻌﻨﺎی
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﻨﺖ در ﺿﻤﻦ ﺟﻨﺒﮫ ای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ داردﮐﮫ ﺑﮫ
زﻣﺎن ﺧﻮ ِ
ِ
ِ
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ آن زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﮐﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس آن زﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،زﻣﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﺳﻨﺖ  -ﺧﻮاھﺎن اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺖ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ و آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ طﺒﯿﻌﯽ دارد و ﻣﻨﺴﻮخ و از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺖ درﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ اداﻣﮫ دارد وﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ودرﺟﻠﻮه ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ از ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ازدﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﻨﺖ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی در ﺟﺪل و ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺖ.
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪﻟﯽ ھﻤﻮاره ﺧﺼﻠﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن و واﺣﺪ ﻧﺪارد .در ﺑﺴﺘﺮھﺎ وﺑﺎﻓﺘﮭﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد و ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ.

.١٠روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻮده ای
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ،ﺑﮫ دو اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮده ای اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
آن ﮐﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ اش در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد در ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم و ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺗﻮده ای آﻟﻮده ﺑﻮد  ،ﯾﺎ ﺗﻮده ای
ﻣﺂب .دودﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ھﻤﻮاره ﺗﻮده ﮔﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ ؛ و اﯾﻦ ﺑﮫ دو ﻣﻌﻨﺎ :ھﻢ دﻧﺒﺎل ﺗﻮده
راه اﻓﺘﺎده ﺗﺎ از ﻟﻄﻒ و ﺗﻮﺟﮫ ﺗﻮده ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ھﻢ ﺗﻮده ﺧﻮاھﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺗﻮده را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ازدﺳﺖ ﻧﺪھﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺪﯾﮭﯽ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮآوردن زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه
رو ﺳﻮی ﺗﻮده دارد ﺧﺎﺻﮫ در ﺣﻮزه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ھﺮﺟﺎھﻢ ﮐﮫ ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎرزده اﺳﺖ در اﺳﺎس ﺑﺎز
ھﻤﺎن ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﯽ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮده در ﺣﻮزهی ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﻣﺤﺪود ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻌﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻋﻤﺪه واﺳﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﯾﺮاﻧﯽ دردوران ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﭙﺮد ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی
اﻧﻔﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی
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روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان را از ﺑﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﺒﺪی ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
دﻗﯿﻖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ روآورﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﻔﺎف و درﺧﻮر ﻓﮭﻢ
ﮔﺮدد .در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺳﮫ دوره ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻋﺼﺮ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ )ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ/آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ/دوره ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ(؛ دوم ﺧﻠﻊ ﻗﺎﺟﺎر و
ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ دوران رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را در
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﺳﻮم ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﺶ.
ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯿﮭﺎ و درھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ
دﻗﯿﻖ ،از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﯾﺰ ﻣﺪام از اﻧﺪﯾﺸﮫی اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﮫی اﻧﺘﻘﺎدی اﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ آن ﺧﺎطﺮ
ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫی اﻧﺘﻘﺎدی ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ روﻣﯽ آورد و ﻣﺪام ھﺮﻣﺮﺣﻠﮫ را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ
ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺑﻞ در ﺿﻤﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﻘﺎدی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ھﻮﯾﺖ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی
را ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد و روﯾﺎروﯾﯽ دﺷﻮار ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﺳﻨﺠﺸﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه را ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮش ﺻﻌﺐ و دﺷﻮار ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ روﺷﻨﻘﮑﺮ ﺗﻮده ای را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺳﻨﺖ ﮔﺮا داﻧﺴﺖ و ﮔﺮﯾﺰان از ﺗﺠﺪد و ﻧﻮآوری.
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻮده ای ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﯽ ھﺮاﺳﺪ .ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ دارد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮاﺛﺮ
ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺪد از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .ﻋﻤﻞ ﺗﻮده ﭘﺴﻨﺪی اش ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﻓﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ از آن درﮔﺬرد.
اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎدت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ دار دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و
در ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ای آﻣﯿﺨﺘﮫ
ﺑﮫ اﺑﮭﺎم و در ﺳﭙﮭﺮی روﺷﻨﯽ ﮔﺮﯾﺰ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .از ﻧﻮر و روﺷﻨﯽ ھﺮاﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ زﯾﺴﺘﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ھﺎﻟﮫ ای از ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻟﮕﻮھﺎﯾﺶ ھﻤﮫ ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺘﮫ
اﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﻨﮭﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ھﻮﯾﺖ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اش را از ﻧﻮ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .ﺑﮫ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺎﻣﺘﯽ
را از اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ازدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ ﺗﺎزه ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﻮ ،و اﻧﺪﯾﺸﮫ
ھﺎﯾﯽ ﺑﮑﺮ دوری ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﮐﺎھﻠﯽ از ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ھﺮاﺳﺎن.
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺪی اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اش و ﻧﺎﻣﺶ را در آﺳﺘﺎﻧﮫی
اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺖ و در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ اﻧﭽﮫ را ﮐﮫ داﺷﺖ ازدﺳﺖ داد .ﺗﻮده ﺧﻮاھﺎن ﺗﺎزه ای ﺑﮫ
ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﻨﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ھﻢ اﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری و ﭼﺎﭘﯽ را .روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﺗﻮده ای ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﻗﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﺧﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اش اﮐﻨﻮن ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺟﺨﻮاھﯽ .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﺎذب را در ﭘﺮﺗﻮ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را ھﻢ ﻧﺪارد ﻣﺪام از ﺻﺮورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﺰب ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺣﺰب .ﻣﻌﻠﻮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﮫ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ آن راﺑﺴﺎزد و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺣﺰب دارﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕﺮوﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﮫ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﭼﭗ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺖ ھﯿﭻ در ﭼﻨﺘﮫ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫی راه اﻧﺪازی
رﺳﺎﻧﮫ اش را از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از ﭼﭙﯿﮭﺎی دﯾﮕﺮھﻢ ﮐﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﮑﺮر
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ھﻤﮫ اول ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻠﺸﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ھﻤﮫی اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ رھﺒﺮ زاده ﺷﺪه اﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻼت و ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و واﻗﻌﯿﺎت
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ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان .ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﻮر ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﯾﺪه
ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺶ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.

.١١ﭼرا ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼح ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت
دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﮫ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﯿﮭﻮده .اﺻﻼح ﭼﮫ
ﭼﯿﺰ؟ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺑﺴﺘﮫ را ﺑﮫ ﻣﺪد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ آراﯾﺸﯽ از ﻧﻮ ﺑﮫ ﺧﻮرد ﻣﺮدم
ﺑﺪھﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﺰک ﮐﺎرﯾﮭﺎﯾﺸﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻋﻮض از آﻧﺎن
ﺳﻮدﺟﺴﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻮد و ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آرﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻌﺒﮫی ﺑﺴﺘﮫی
ﻧﺎﮔﺸﻮدﻧﯽ.ھﺮﮔﻮﺷﮫ ای از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﭻ و ﻣﮭﺮه ھﺎﯾﯽ ﺗﻮدرﺗﻮ ﮐﮫ ﮔﺸﻮدن ھﺮﮐﺪام
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رﯾﺰش ﻣﮭﯿﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻌﺒﮫی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺿﺮﺑﮫ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺮده رﯾﺰھﺎﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮫ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻓﺮھﻨﮕﻤﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را
در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮده ام .ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ھﻢ واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ
ﺷﯿﻌﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺎد ﭼﻨﺎن در ﺗﺎروﭘﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم رﺧﻨﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ
اﺻﻼح ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ذره ای ﺑﮫ اﯾﺮان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
راه ﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ھﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ رأی ﺗﻦ دھﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ دوﺻﻮرت ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر
را ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و دﻓﻊ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج ﺑﮭﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﻨﯿﺘﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﺮای طﺮاﺣﯿﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮه ای ﻧﻮ و ﭘﻮﯾﺎ و اﻣﯿﺪورا ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﻧﻄﺎم ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺬرا ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻄﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮان ﻧﺪارد ﺑﺎرﻧﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮدارد و ﺑﺮدوش ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻄﺎم ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﮭﺮه ھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد .ھﻤﺎن آدﻣﮭﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ و ھﻤﺎن ﻧﯿﺘﮭﺎ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازد؟ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮓ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﻮر اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ روی ﯾﮏ ﭘﻠﮫ ﺑﻠﻐﺰد ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻟﻐﺰد و ﻓﺮو ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در
ھﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن و ﺟﻠﻮهی ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮو ﻣﯽ ﻏﻠﻄﺪ .ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺖ
ﭘﺨﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ درون ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ؟ اﺑﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﮕﺎن اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﺣﺰاب ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺳﻨﺘﯽ را اﺣﯿﺎء ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﮑﺎن
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ داد؟ ﭼﻨﯿﻦ راه ﺣﻠﯽ دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮاب اﺳﺖ .ﭼﭙﯿﮭﺎ ﻧﮫ ﻋﺮﺿﮫی ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و
ﻧﮫ ﻧﯿﻮرﯾﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎراﯾﯽ در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺧﺎطﺮه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،ﯾﺎ ﺧﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ زﯾﺴﺖ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺑﯽ
دﻏﺪﻏﮫ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺪام ھﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرز ﺳﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻓﺮوﺧﻮاھﻨﺪ رﯾﺨﺖ و از ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻻﺑﯿﮕﺮی«)ﺗﺎﻻر ﮔﺮداﻧﯽ( ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان ﻣﺎﻟﯽ  .ﺑﺴﺎن ﮔﻮﯾﯽ
ﺷﺸﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎ درھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰدو ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ ﺗﮑﮫ و ﺧﺮده
ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺗﻮان ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﻮی اﺛﻼح ﺑﺮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺘﯽ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﺻﻼح ﺑﺎ ﭼﮫ ھﺪف و ﺑﮫ ﻣﺪد ﭼﮫ ﮐﺴﺎن ﯾﺎ ﭼﺮه ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ:
ﻧﯿﺮوھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و اﻧﻮاع اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان از ﺻﺤﻨﮫ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاھﻨﺪ زدود .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در ﻧﻈﺮداﺷﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫی
در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل را آﮔﺎه ﻧﮕﮫ داﺷﺖ.
ﺑﺤﺮان وﻗﺘﯽ ﻓﻮران ﮐﻨﺪ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻼء را ﭘﺮﮐﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﮫ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ
ﭘﮭﻠﻮی اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﺮان ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﺸﻮد.

.١٢ﭼراﭼپ اﯾران ﺿد دﻣواﺗﯾﮏ اﺳت؟
ﭼپ اﯾران در ﻣﺟﻣوع و در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ روﺷﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼپ اﯾران آﻏﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ﮔرﯾز .از اﯾدﺋوﻟوژی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در اﻧﻘﻼب  ۵٧زﯾر ﭘرﭼم ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗن او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻏﯾرﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺣت
ﻋﻧوان رھﺑر ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن ﺟﮭﺎن ھﻣﮫ از ﺧﺻوﻣت ﭼپ ﺑﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
از اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﻧﯾروھﺎی ﭼپ دو ﺧﺻﻠت دﯾﮕر ھم داﺷﺗﮫ اﻧد .ﯾﮑﯽ ﺑﮭره ﮔﯾر ﺳودﺟوﯾﺎﻧﮫی ﻓردی
از ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ ﮐﮫ ھﻣﭼون اﺻﻠﯽ ﻟﻧﯾﻧﯽ واﻧﻣود ﺷده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد راه اﻧدازی ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
در زﻣﺎن ﺷﺎه و ﺗﺻدی ﻣﺷﺎﻏل ﮐﻠﯾدی ،و دودﯾﮕر ﺗرﺑﯾﺗﯽ اﺳﺗﺑدادی و ﺗوطﺋﮫ ﭼﯾن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﮔر
اﻧدﯾﺷﺎن.ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧدهی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﺳت ﺻﺎدق ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ را ﻧﺎﻣزد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﮐرد .ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ واﻧﻣود ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣداﻓﻊ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﮫ رھﺑری ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﻣددﺑرﺳﺎﻧد در ﻋﻣل ھﻣدﺳت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﺷد ﺑرا ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن ﭼﭘﯾﮭﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد
و دﻓﺎع از اﻋدام و ﻗﺗل ﻋﺎم ارﺗﺷﯾﺎن و ﮐﺎرﮔزاران رژﯾم ﭘﯾﺷﯾن .اﯾن ﺣزب ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
ﺑرﻧﮕﺷﺗﮫ و اظﮭﺎر ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﮑرده اﺳت.
آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﺳت از ﺧﺻوﺻﯾﺎت را ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺣزب ﺗوده ﮐرد .ﭼﻧﯾن
ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ را در ھﻣﮫی دﺳﺗﺟﺎت،ﮔروه ھﺎ و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .از ﻓداﯾﯾﺎن ﮔوﻧﮫ ﮔون ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ.
ﺳرﮐوب و ﻗﺗل ھم ﻣﺳﻠﮑﺎن و رﻓﻘﺎی ﺣزﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟرأت ﮐرده ﺑودﻧد زﺑﺎن ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد
از ﺳﺑﻌﯾت اﯾن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾران اﮔر روزی ﺑﺗوان ﻗﺎﻧون اﺣزاب ﺗﻧظﯾم ﮐرد
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣزﺑﯽ ﻣﻠﮏ طﻠﻖ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺣﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدﮔﺎن و رھﺑراﻧش .اﺣزاب ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﭘﺎﯾﮫی ﻗﺎﻧون ﺑرﭘﺎ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﮐﺷور ﺗﻌﮭد و ﭘﺎﯾﺑﻧدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑل ﺑﺎﯾد اﻣورداﺧﻠﯽ
ﺧود را ﻧﯾز ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺳﺎﻣﺎن دھﻧد و ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارﻧد .ھر ﻋﺿو ﺣزب ﺑﺎﯾد ﺣﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯾﮭﺎی درون ﺣزﺑﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ رﺟوع ﮐﻧد.
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.١٣ﻣﻠﯾون اﯾران دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﻣﻠﯾون اﯾران در اﺳﺎس ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی اطﻼق ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت اﺑراز
وﻓﺎداری ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھﻣﯾن ﻣﻠﯾون در آﺳﺗﺎﻧﮫی ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﻣرداد  ٣٢و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم روﯾدادھﺎی ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺑﮭﻣن  ۵٧از اﯾن ﺗﻌﮭد ﺳرﺑﺎززدﻧد.
ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدام ﺧواﺳﺗﺎر اﺟرای ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﺑودﻧد،ﻧﺎﮔﮭﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫی
اﻧﻘﻼب  ۵٧از ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ روﺑرﮔرداﻧدﻧد .درﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷروطﯾت ﭘﺷت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﮭﺎر ﮐﺎﻣل ﻋرﺻﮫی ﺳﯾﺎﺳت اﯾران را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺻد ﻧدارﯾم ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑﺳﻧﺟﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ۵٧در ﺿﻣن ﺑراﺛر رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏﯾر
اﺻوﻟﯽ و ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓت .اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دوﺳﮫ ﺗﺷﮑل ﻣﯾﻠﯾون اﯾران ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑوده اﺳت و ﻧﮭﺿت آزادی اﯾران.
ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اوﺟﮕﯾری روﯾدادھﺎی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼب از درون دﺳﺗﺧوش اﻧﺷﻘﺎق و ﺳﺗﯾزھﺎی
درون ﮔروھﯽ و ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﮔﺷت و از درون ﺳﺳت و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺷد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﺗﺷﮑل ھﯾﭻ ﻓﮑر ﭘروره ای در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت از درون ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ھواﺧواھﺎن
ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣﯽ داد .آﻧﭼﮫ اﯾن ﺟﺑﮭﮫ را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧداﻧد ھﻣﺎﻧﺎ اﻧدﯾﺷﮫی وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻣﺻدق ﺑود
ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎن و اﻧﺳﺟﺎم ﻧداﺷت .ھرﮐس ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺧود اﯾن وﻓﺎداری را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ داد و ﺣﺗﯽ ﺳﻧدی
اﺳﺗدﻻﻟﯽ در اﯾن ﺣوزه وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻓﮑری ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .در ﭘﮭﻧﮫی اﻗﺗﺻﺎد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رژﯾم ﺷﺎه و ﮐﺎرﮔزاراﻧش ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﺣﺗﯽ ﻧﺎآﺷﻧﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐرد و در ﺣوزهی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾرو و ﻗدرﺗش دﻓﺎع از دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ھم ﻣﻊ اﻻﺳف ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺗواﻧﺎ
و ﻣﻠﮭم از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود .ھﻣﮫ اش ﻧﮕﺎھﯽ ﺑود ﺑﮫ ﺳوی دﻣﮑراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ.
درھﻣﯾن دوران ھرﻋﺿو ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ راﮐﮫ ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎاﻧدک ﺧراﺷﯽ در دروﻧش ﯾﮏ ﺟﻣﮭورﯾﺧواه
ﺧﺎم اﻧدﯾش ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐردی .ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ھﻣﯾن ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی از ﻧظر ﻓﮑری و
ﺟﮭﺎن ﻧﮕری ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ داد و ﻧداﺷت .اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑود ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﺗﺿﻌﯾف ﻗدرت او .ﺟواﻧﺎن ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﯾﺎ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺷده ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ از ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﭼرﯾﮑﯽ ھرﮔوﻧﮫ اﻟﻔﺗﯽ را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﻣﺷروطﯾت از دﺳت داده ﺑودﻧد .اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ واﻗﻊ در ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ھﻣﺎن
رژﯾم ﺷﺎه ﺑود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺎدر ﻧﺑود اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرﮔزار ﮐﻧد .ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺷﺎه ﻣﺎﻧﻧد رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و رﻓﺎھﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ھدﻓﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
آن اﻧﻘﻼب .آﻧﭼﮫ از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده ﺑود آرﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﺑود .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺣﺗﯽ رژﯾم
ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗدارک ﺗﺷﮑﯾل ﺷوراھﺎی ﺷﮭری ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﯾﺷرو ﺗر ازھﻣﮫی ﻣﻠﯾون ﻋﻣل ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ھم ﮐﮫ اﯾن ﺗدارک ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧﻣﯾﻧﯽ و ھواﺧواھﺎﻧش ﻣواﺟﮫ ﮔﺷت ،ﻣﻠﯾون دم ﻓروﺑﺳﺗﻧد و ﭘﺎ ﺑﮫ
ﻣﯾدان ﻧﮕذاﺷﺗﻧد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﻧﯾم ﻣﻠﯾون در ﻋﻣل دﺳت در دﺳت ﻧﯾروھﺎی اﺻوﻟﮕرای ﻣذھﺑﯽ و
در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرده اﻧد.
ﻧﮭﺿت آزادی ﭼﯾزی از ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ ﮐم ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از آن در ﻋﻘب ﮔراﯾﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﭘﺎﯾﮫ
ﮔذاران اﯾن ﻧﮭﺿت ﻣﮭﻧدس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑودﻧد و دﮐﺗر ﺳﺣﺎﺑﯽ .اﯾن ﻧﮭﺿت در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﻣﺑود
وﺟﮫ دﯾﻧﯽ ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧد اﻣﺎ ورای اﯾن رﻓت و ﺗﺄﮐﯾدھﺎی ﻣذھﺑﯽ در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎرﻧﺷﺎﻧد .ﺑدﻧﮫی اﯾن ﻧﮭﺿت را ﻣﮑﻼھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧدﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﭼون آﯾت ﷲ
طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﯾﺄت دﯾﻧﯽ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺎﻣل ﺷد و ﺻﺑﻐﮫی دﯾﻧﯽ آن ﺗﻘوﯾت ﮔﺷت .ﺷﺎﯾد ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻣود دﯾﻧﯽ
اﯾن ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﺗوان در ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮏ و ﺟﻣﻊ و ﺟوری ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﻋده ای از روﺣﺎﻧﯾون و
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ﻣﮑﻼھﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﻣرﺟﻌﯾت اﻧﺗﺷﺎردادﻧد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ در ھﻣﺎن زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر
از ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﻧم ﻟﻣﺗن ﺑرﺧوردار ﺷد ،ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ ﺑود و ﻣﺟﺗﮭد زﻧﺟﺎﻧﯽ ،ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺑﮭﺷﺗﯽ ،ﻣﺣﻣود
طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻧدس ﻣﮭدی ﺑﺎزرﮔﺎن و ...
ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ دﻟﻣﺷﻐوﻟﯾﮭﺎی ﻧﮭﺿت آزادی ﺟدی ﺗر از ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﺟﺑﮭﮫی ﺑود .ﻧﮭﺿت ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯾت ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ را اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺑود .ﺑدﻧﮫی ﺟوان ﻧﮭﺿت ﺧواﺳﺗﺎر
دﻟﺑﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑود ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑدﻧﮫی ﺟوان ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ از آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﮐﺎﺳﺗروﯾﯽ و ﺣﺗﯽ ﻣﺎﺋوﯾﯽ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐرد .در ھردوﺳو اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطری ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷروطﯾت
ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷد .ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺷروطﯾت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑود ﺑرای رﻓﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ رﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ﭘﻧﮭﺎن
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن دو ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎور ﻧداﺷت .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ از درون ھﻣﯾن
ﻧﮭﺿت آزادی ﺳرﺑرﮐﺷﯾد و ﭼﻧد ﮔروه ﮐﻣوﻧﯾﺗﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از درون ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ ﺳرﺑرآوردﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد؟ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
در ﻧﺷرﯾﮫی »راه ﻧو« ﻧوﺷﺗم ﻧﮭﺿت آزادی ﺣﺗﯽ در آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺷروطﯾت ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺟﻠوه ﻣﯽ داد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﯾت رﺧت ﺑرﺑﺳت ،ھﻣﯾن ﻧﮭﺿت
ﺧود را ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﺟﻠوه ﮔر ﺳﺎﺧت .ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ ﯾﺎدآورﺷدم اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻗول وﻗرار اﯾن ﻧﮭﺿت را ﻣﻌﺗﺑرداﻧﺳت .در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﻧﮭﺿت ﺑﮫ ﮐﺎی آﻧﮑﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﻣﻧطﻘﯽ ﺑدھد طﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ای ﻣﻔﺻل در ھﻣﺎن ﻧﺷرﯾﮫی »راه ﻧو« ﺑﮫ دﺷﻧﺎم و اﺗﮭﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗوﺳل
ﺟﺳت وﺑﮫ ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت روآورد.
اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﮔروه ھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ »اﭘوزﯾﺳﯾون« ﻧﯾز در
ﻗﺑﺎل ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺋوﻟﻧد و ﺣراﺳت از ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣت ھﻣﭼون ﻧﻣﺎد وﺣدت ﮐﺷور اﻣری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭدهی ﺣﮑوﻣت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.

.١٣ﺗرﮐﯾب ﺳﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯽ در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
»ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن در ده ھﺎ ﺷﮭﺮ اﯾﺮان
ﺷﻌﻠﮫ ﮐﺸﯿﺪ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻮان و از ﺑﺨﺸﮭﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ« ١٥.در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫی
ﻣﻘﺎم وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﮐﻢ درآﻣﺪﺑﻮدن.
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ روز ھﻔﺘﻢ دی از ﻣﺸﮭﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ
ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان را
درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
آﻣﺎری ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯿﮑﺎری
ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ در ھﺸﺘﺎد ﺷﮭﺮ اﯾﺮان اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺪه ای از ﯾﮑﺼﺪ ﺷﮭﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﮭﺮھﺎ
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92

15

از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
»ﻋﺘﺮاﺿﺎت از ﺟﻤﻠﮫ در اﯾﺬه ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺗﮭﺮان ،اﺻﻔﮭﺎن ،رﺷﺖ ،ﻗﻢ ،ﺳﺎری ،ﺷﮭﺮﮐﺮد،
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﮐﺮﻣﺎن ،اراک ،ھﻤﺪان ،ﻗﺰوﯾﻦ ،دورود ،ﻣﺸﮭﺪ ،اھﻮاز ،ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ )ﺷﮭﺴﻮار( ،زﻧﺠﺎن و
ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  ٢١ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ«.
ﻣﮭﻢ ﮔﻔﺘﮫ ای اﺳﺖ ازﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﮐﮫ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﮔﻔﺖ" :اﮐﺜﺮ
ﻣﺘﮭﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه  ١٨ﺗﺎ  ٣۵ﺳﺎﻟﮫ و از طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮدﻧﺪ ١٦".او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از "ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن" ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد.آﻧﭽﮫ اﯾﺸﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻓﺸﺎری ﮐﮫ
ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ازﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ در ﻣﯽ ﮔﺬرد وﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﻤﮫ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .اﯾﺮان ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل آﺑﺴﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺳﺖ .از ﯾﺎد
ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﮭﯽ دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﺟﺒﺮﮔﺮا ﻧﺪارد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در روﯾﺪادھﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫی ﻓﻠﺴﻔﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و
ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ھﺪف ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ را در ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی
دادﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﮫ»او اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را از ﺟﻤﻠﮫ "آﺗﺶ زدن ﭘﺮﭼﻢ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل" اﻋﻼم ﮐﺮد «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻧﺎدﻗﯿﻖ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی .ﺗﺎزه از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻼﻗﮫ ای ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﮐﺸﻮرش دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺎرھﺎ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﮫی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺰبﷲ ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻮد و
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﮫ واﻗﻊ ﺷﻌﺎر»ﺳﻮرﯾﮫ را رھﺎ ﮐﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻦ«.ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ
ﺷﻌﺎرھﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﻞ ﺑﺪﻧﮫ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎرد ،ﮔﺬرا ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ":ﻣﻠﺖ
ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ/آﻗﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای"" ،رﺿﺎ ﺷﺎه ،روﺣﺖ
ﺷﺎد"" ،ﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﺮب ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ" و "ﻧﮫ ﻏﺰه ،ﻧﮫ ﻟﺒﻨﺎن/ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان" از ﺟﻤﻠﮫ
ﺷﻌﺎرھﺎ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺷﻌﺎرھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
– ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﮭﺶ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺪ و اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺧﺮوج اﯾﺮان از ﺳﻮرﯾﮫ و ﻟﺒﻨﺎن.
اﮔﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻌﺎر »رﺿﺎﺷﺎه،روﺣﺖ ﺷﺎد« را ﻣﯽ آورد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮭﺮه ای
ﺑﯽ طﺮﻓﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎراﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ھﻢ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺧﺎطﺮهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﻣﻠﻤﻮس ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺷﻌﺎرھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد»اﯾﺮان ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﺪارد،ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب
ﻧﺪارد« ﯾﺎ »ای ﺷﺎه اﯾﺮان،ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ اﯾﺮان« .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع »ﺑﯽ طﺮﻓﯿﮭﺎ ﻧﺪارد« .ﺑﯽ طﺮﻓﯿﮭﺎی
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه را اﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد.
.

.١٦ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
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ﻧﻈﺮات ،ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ و آﻣﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻓﺎدار ﯾﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮون
ﺳﺎﺧﺘﺎری  ،ﺣﮑﻮﻣﺖ را ھﻢ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ در زﯾﺮ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ و آﻣﺎرھﺎ را ﻣﯽ آورﯾﻢ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺎه واﻗﻊ
ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺗﺮ از ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ ﺧﻮد وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮭﺎر ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ
و ﺳﻨﺠﺸﮭﺎ را ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ را ﻣﯽ آورﯾﻢ .رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ اش را اﻧﺘﺸﺎرداده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﻮدی واﻗﻊ ﺑﯿﻦ از ﺧﻮد ﺑﺮوزدھﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داده
اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ ﺗﮑﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮﺳﭙﺮد .دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺶ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ از راه ﺣﺮاج اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮد را »وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ«
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮاج در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﮭﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض
ﺣﺮاج ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮ  -ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺷﺘﺎﯾﺰدهی ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﺗﺮﮐﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯽ در اﯾﺮان .ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻟﮭﺠﮫ
ھﺎی ﺗﺮﮐﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان در اﺳﺎس ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫی
درﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﺎن را »ﺗﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﮔﻮﯾﻨﺪهی ﻧﺎدان
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻧﺎروا ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺨﻦ او را ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎب ﻣﯽ
ﮐﺮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ»اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺮک زﺑﺎن « ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎج دادﻧﮭﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و ﺑﮫ روی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ و آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از اﯾﻦ داده ھﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎ و اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ روآود .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯿﮭﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫوﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١۵درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﺟﺮاﻣﯽ ﮔﺬارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻔﺮهی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻧﺎن و ﺷﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽﻓﻀﻠﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮫ  ۶٠درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،آﻗﺎی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود  ۴۴٠ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در
ﺗﮭﺮان آزاد ﺷﺪﻧﺪ.ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ  ۵۵ﻧﻔﺮ ھﻨﻮز در
ﺗﮭﺮان ﺗﺤﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮭﺮان ھﻢ ﮔﻔﺖ "ﻣﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را ﻧﺪارﯾﻢ .از ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ".
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ھﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ روزﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ درﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ
"در ﻣﺠﻤﻮع  ٢۵ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮدی در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ" .ﻣﻨﻈﻮرش را از "ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﻮدی" ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ آﻗﺎی اژهای "ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد
از ﺳﻼﺣﮭﺎی اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ".
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪ از اوﯾﻦﺑﮫ ﮔﺰارش »ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ« ،در اﯾﻦ روز ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﮭﺮی ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮭﺮی اﻓﺰود" :ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎ را داﺷﺘﮫاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ھﯿﺎت رﺋﯿﺴﮫ دارد ،اﻟﺒﺘﮫ اﻣﺮوز طﯽ ﺟﻠﺴﮫای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ".
ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮگ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
آﻧﮭﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه .دوﻟﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﯾﻦ اﻓﺮاد را "ﺧﻮدﮐﺸﯽ" ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان از آزادی  ٣۶ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ" :ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ  ۶داﻧﺸﺠﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در
ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زودی آزاد ﺷﻮﻧﺪ ".ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان اﻓﺰود" :ﻓﻘﻂ  ۶ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﺧﯿﺮ آزاد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای  ٢ﻧﻔﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻨﻮز ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪه
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ و ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ".ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ آﻗﺎی ﺳﺮﺳﻨﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ  ۴داﻧﺸﺠﻮی ﺑﺎزداﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺛﯿﻘﮫ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
در طﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪه ای ﮔﻨﺎه روﯾﺪادھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﮔﺮدن »ﺧﻮدﯾﮭﺎ« در ﻣﺸﮭﺪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﻋﻠﯿﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮدﺷﺎن و ﮐﻞ
ﻧﻈﺎم .اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﺮم ﺗﻨﮭﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﮐﮫ ﺧﻮد رﯾﺎﺳﺖ ان را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺳﺮﭘﻮش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرخ ٩دی  ١٣٩۶ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ -ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر)ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﺷﻨﺎ( ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :اﮔﺮﭼﮫ  ٩دی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻤﯽ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ دود ﺣﻮادث ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ و
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و ﺣﺎﻣﯽ او در ﺣﻮادث ﺟﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﮫ ھﺎی اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ داﻣﻦﮔﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت او ﻧﮫ از ﺳﺮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،راھﺒﺮدی و ﮐﺎرﮐﺮدی در ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ«.
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ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ھﻤﮫی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎ را ﺑﺮآﯾﻨﺪ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯽ داﻧﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ھﻤﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » :ھﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
ﺑﮫ ﻓﻨﺎ داد .ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ٨درﺻﺪی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  ۶ ٨درﺻﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
داد .ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ده ھﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﺳﻮدآور را ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮐﺸﻮر را ﺑﺪون ﺑﺤﺮان در ﭘﺮوﻧﺪه ھﺴﺘﮫای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ و ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﮫ ﻣﺮدم ﭘﺲ داد .ﺑﺎ طﺮح ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ اﯾﺮانھﺮاﺳﯽ را
در ﺟﮭﺎن داﻣﻦ زد وﻟﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﻧﺰوا ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﮭﻤﺖ و ﺗﻨﺪروی ،ﮐﺸﻮر را ﻗﻄﺒﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ
ﺑﺎرھﺎ ﺣﺮﻣﺖ رھﺒﺮی را ﺷﮑﺴﺖ.از ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﮭﺮورزی و ﻓﻘﺮا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻮرم ٣۵
درﺻﺪی ،طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮد و آنھﺎ را در ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺮو ﺑﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﮭﺎن داﺷﺖ و از ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮐﺸﻮر را ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﮐﺮد و ﺑﮫ ﭘﺮﺗﮕﺎه
ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻓﺴﺎد ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﮐﻢ آﺑﯽ،
ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﻮدﺟﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻌﮫ ﺻﺪر ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ھﻮﺷﯿﺎر
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ در ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری ،ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ ﻧﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
ﻋﻨﺼﺮی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ در  ١٣٩۶ ١٨ ١١اﯾﺸﺎن در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :ﺑﺎﻧﺪھﺎی دﺳﯿﺴﮫ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ،
آنھﺎ ﮐﮫ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ھﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺘﮭﻢ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐﮭﺮﯾﺰک درﺳﺎﺑﻘﮫﺷﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از زﻣﯿﻨﮫﺳﺎزی ﺑﺮای رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن و ﮐﻮر ﺷﺪن ﮔﺮه ﻣﺸﮑﻼت اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از داﺧﻞ ﺑﮫ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻧﺘﺎﻧﯿﺎھﻮ و ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ«.
در ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﺑﮭﺒﻮد اوﺿﺎع ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﮭﺒﻮد دھﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر روﻧﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ
اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﮐﺴﻮت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻣﺮوز ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ درﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ،٩۶در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ آﺷﻨﺎ ،اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ،
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﮫ ﻻﯾﮫھﺎی ﭘﻨﮭﺎن اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ،از ﻧﻘﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﯾﺄس در
وﻗﻮع ﻧﺎآراﻣﯽ ،ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮه اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ،ﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﭘﻮﺷﺶ آن را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ و ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺧﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﺴﭙﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ٧۴ ،درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ۵٠/٩ ،درﺻﺪ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد،
 ۴٠درﺻﺪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ را ﻣﺨﺎطﺐ اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ٣۴/٧ ،درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم و ٩/٢
درﺻﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ دی ﻣﺎه  ٩۶داﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ٣١درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻤﻌﺎت
را ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ ۶١/١ .درﺻﺪ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺠﻤﻌﺎت اﺧﯿﺮ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( ،ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮاﺳﺎس دو ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
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در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ٩۶را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اظﮭﺎر ﮐﺮد:
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽھﺎ ﺷﺎھﺪ اﻓﺖ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر رأیدھﯽ
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ رأﯾﮭﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد .ﺷﯿﻮه و ﻣﯿﺰان رأیدھﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺣﺎل
اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ٩۶ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﺷﮭﺮھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮوز آن رﻓﺘﺎرھﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﯾﺴﭙﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﮫ درﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺎم ﺗﺠﻤﻌﺎت ) ١۵ﺗﺎ ٢۵
دی( و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ۵٨/٣ :درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ۶٣/١ ،درﺻﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﮕﺮام
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ  ٣۶درﺻﺪ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ  ۵٠/٩درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد،
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ١٧/٢ :درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺷﻮﺑﮭﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ١١/٧
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
آﻗﺎﺳﯽ اداﻣﮫ داد ۴٠ :درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ را ﻣﺨﺎطﺐ اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ٣۴/٧ ،درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم و  ٩/٢درﺻﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن
دی ﻣﺎه  ٩۶ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ۶٩ .درﺻﺪ ھﻢ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ٣٠ ،درﺻﺪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ٢٠/۶ ،درﺻﺪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ١٣/۵ ،درﺻﺪ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻮرﯾﮫ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ٩/٧ ،درﺻﺪ آزادی ﺑﯿﺎن و  ٢/٣درﺻﺪ رﻓﻊ ﺣﺼﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ٧۴/٨ :درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ آﯾﺎ از ﮐﺸﻮر رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ  ٢۵درﺻﺪ ھﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ۴٨ .درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻔﯽ
دادهاﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۴١درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪن ،در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺴﭙﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﯿﺰان اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ در ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ٣١ ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاض و ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﺸﺪن ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ٢۶ ،درﺻﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ھﺮج و ﻣﺮج و
ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ھﺮاس ھﺴﺘﻨﺪ و  ٢٣/٧درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ١٢/٢ .درﺻﺪ ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادث  ٨٨را ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ در ﺗﺠﻤﻌﺎت و  ١٠/٣درﺻﺪ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم را از دﻻﯾﻞ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ٩/۵ .درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ درس ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آﻗﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺪود  ٨٠درﺻﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ،اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان اﯾﺴﭙﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ »رﯾﺸﮫ ﺗﺠﻤﻌﺎت
و ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎ را در ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟« ﮐﮫ  ٣١درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ٢۶/۴ ،درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت رﯾﺸﮫ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﮫ و  ٢٣/٧درﺻﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﻤﻌﺎت از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی ۶۶/۴ ،درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ درﺑﺎره اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دیﻣﺎه اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد ١٨/٧ .درﺻﺪ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮھﺎ
در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۴۴/٣ :درﺻﺪ درﺑﺎره ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ٣۵/٢درﺻﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد و  ١٢/٧درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻨﺪ ۴۵/٨ .درﺻﺪ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و  ٣٠درﺻﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺿﻌﻔﮭﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
آﻗﺎﺳﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ٣٧/٨ :درﺻﺪ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه۴٢/۶ ،
درﺻﺪ ھﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ و  ١۵/٨درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺣﻮادث دی ﻣﺎه  ٩۶ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ رﺋﯿﺲ اﯾﺴﭙﺎ ۶١/١ ،درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ واﻗﻌﯿﺎت
ﺗﺠﻤﻌﺎت اﺧﯿﺮ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ و  ٢٢درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ،
 ۵٠درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ٢٧/١ ،درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻤﮑﺮد
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه و  ٢١درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ٩۶ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ۶٠ .درﺻﺪ ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر
را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎل  ٩٣اﻧﺠﺎم داده ۶٣/۴ ،درﺻﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ٨/٣درﺻﺪ ھﻢ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن دﻓﺎع ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١١/٣ ،٩٣درﺻﺪ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﯾﮏ ھﺸﺪار ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺑﻮد.
اوﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﺖ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :دﯾﮕﺮ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﺗﺎقھﺎی در ﺑﺴﺘﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ
ﻗﺮار ﻧﺪاد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽھﺎی ﻣﺤﮑﻢﺗﺮی
از ﺳﻮی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﻓﮑﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﮫھﺎی زﯾﺎدی ﺻﺮف اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ از ﺟﯿﺐ
آﻧﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
آﺷﻨﺎ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ روش ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا اﻋﺘﺒﺎر اﺻﻞ روﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺧﺎص را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
روش ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺧﺎص ﺣﺘﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺟﺪی رخ داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،اداﻣﮫ داد :ﻣﺮدم ظﺎھﺮا ﺻﺪا ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ
آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺻﺪای آﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﺗﺮ و
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری در اداﻣﮫ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه ﯾﮏ ھﺸﺪار
ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺑﻮد ،اظﮭﺎرﮐﺮد :ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ھﺸﺪارھﺎی ﺟﺪی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ھﺸﺪارھﺎ را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺦ
دھﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻋﻠﺖ آﻏﺎز آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :از ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
در طﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎ و دھﮫھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و اﮔﺮ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه
ﺷﺎھﺪ وﻗﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻮزهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ورود دھﮏھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﮫ
ﺷﻮﯾﻢ.
آﺷﻨﺎ ،ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻮ در ﻋﺮﺻﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺗﻠﮕﺮام ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎطﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ودﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺗﻠﮕﺮام را ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام واﮐﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊھﺎ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﮭﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮرده اﻣﺎ ﻻﯾﮫ
زﯾﺮﯾﻦ آن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻮم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
را ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻌﺎرھﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﮫ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫای ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،آن ھﺎ را ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮدم راﺣﺖ ﺗﺮ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﺷﻨﺎ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻋﺘﺮاض اول ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﮫ ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﺣﺪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ورود دھﮏ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻨﻮز اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ
ﭘﺎدزھﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺻﻼح و ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اداﻣﮫ داد :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨٠درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﮔﺮ در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم
اﻟﻘﺎ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم رﺑﻂ دارد و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
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وی ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را اﺛﺒﺎت ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪی در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺴﺎد از اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ﺻﻮرت اداﻣﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻤﮫ ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،اظﮭﺎر ﮐﺮد:
 ۶٠درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ھﻨﻮز ﺑﮫ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﻘﺎددارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ
 ٣١درﺻﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و اﺻﻼح را ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ادراک ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮﭼﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﺑﺮ
ﺑﮭﺒﻮد اوﺿﺎع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﺪت از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداﻣﮫ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻋﺒﻮر از روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻋﺒﻮر از ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ٩۶اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دوﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎم دارای
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺮﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺘﯽ رادﯾﮑﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ،ادراک آﻧﺎن از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﮫ
ﻟﺰوﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰاره را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ  ۶٠درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻨﮑﮫ اﻋﻼم ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ادراک ﻋﻤﻮﻣﯽ
درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی دارد .اﯾﻦ ادراک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺎدی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽھﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارد
و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره
اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ،٩۶اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار و ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪی دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ
دارای ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
آﺷﻨﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﺧﻮد اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  ٣٧/۵درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎھﺶ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻀﺎوت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻣﺮدم و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺸﺮوع از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
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وی ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮان ﮐﺸﻮر در ﺑﺎره ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﻋﻠﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﮭﺎ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ رھﺒﺮی ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮری ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ھﻤﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﺟﺮا راﺣﺖﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت دی ﻣﺎه ٩۶
ﻋﻨﻮان و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن
داد ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﺟﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن روزھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻠﻮی ﻗﻮای ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺸﺪ .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺘﮭﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ھﻨﻮز اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ.

ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎده اﺻﻼح اﺳﺖﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽﭘﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ  ٧۵درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻧﺸﺎﻧﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮاجزاده ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻋﻤﻠﯽ-ﭘﮋوھﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دادهھﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ھﻨﻮز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان روﯾﮑﺮدﺷﺎن اﺻﻼح اﺳﺖ؛ ﻓﮭﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﮭﺪی ﻣﺠﺎھﺪی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان
دﺷﻮاری ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دو ﺧﺼﻠﺖ
دارﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮭﺮه ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
ﭼﮭﺮه ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎ دﻓﻌﮫ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ
ﺑﻮدن آﻧﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽﭘﻮر ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻓﺮاﯾﺶ
درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم را ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ھﺸﺪاردھﻨﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎھﺶ ﺣﺎﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯽ و اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﺮان
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎاﻣﯿﺪان از اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺿﺮر ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  ۶ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺶ از  ٢۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ رأی دادﻧﺪ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﺎف واﻗﻌﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و روﻧﺪھﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدم از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و
ﺗﺮﯾﺒﻮنھﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دورﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﻨﺪ و ﺑﮫ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ از روﻧﺪھﺎ را ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ،
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
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ﻋﺒﺪﷲ ﮔﯿﻮﯾﺎن ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻔﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﻔﯽ ﮐﻞ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮات ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ دوﻟﺖ و رھﺎ ﮐﺮدن آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﺳﺎﻧﮫای ﺑﯿﺮون اﻋﺘﺮاﺿﺎت از روز دوم دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺞ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭼﮫ ﮐﺎری اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﺒﻮر از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺻﻼحطﻠﺒﯽ و اﺻﻼﺣﺎت را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﻮرش ﻓﻘﺮا ﻧﺒﻮد ،اداﻣﮫ داد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﺻﻼح در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺄﻟﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺷﮑﻞ دھﯿﻢ ﮐﮫ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮی
ﺳﯿﺴﺘﻢ طﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.

ﭼﺮا در زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ﻣﮭﺪی رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺆﺳﺴﮫ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوره دوم آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺪﺗﺮ
ﻧﺸﺪه ،ﭼﺮا در آن زﻣﺎن ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺒﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ؟
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ »ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﮔﺮ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻ ﺑﺮود اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ ،آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺸﯽ اﯾﺴﭙﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دوره آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﺨﺺ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد« .
ﺗﻮﺟﮫ :اﯾﻦ ﻧﻄﺮھﺎ را از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدآوردم .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺒﻮد .ﮐﻮﺷﯿﺪم آﻧﮭﺎ را ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺴﺎزم ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺸﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﺶ  ٧دی
ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺒﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫھﺎی
داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،روز ﺟﻤﻌﮫ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ
ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﮫ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺷﻤﺎر آﻧﮭﺎ را  ٣٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن »ﯾﺎ
ﻣﺮگ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ«» ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد« و »ﻧﮫ ﻏﺰه ،ﻧﮫ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان« ﺳﺮ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺲ از آﻏﺎز راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽھﺎی ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از آن در
ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ رﺿﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در دﯾﮕﺮ
ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در اداﻣﮫ ،ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ روز و ﭼﮑﯿﺪه ای از ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﺪاد اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﺮ ،زﻟﺰﻟﮫ ،اﺧﺘﻼسھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐﻨﺎر اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ دوﻟﺖ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﮫ در
ﻏﺮب اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .زﻟﺰﻟﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دﺳﺖﮐﻢ  ۶٠٠ﮐﺸﺘﮫ و وﯾﺮاﻧﯽھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و دوﻟﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ زﻟﺰﻟﮫ زدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ،
ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﺪان آزادی ﺷﮭﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﭙﺮدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﭙﺮدهھﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﮑﺎری از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ روز اﺳﺖ .ﺣﺪود  ٣٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ٨٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی اﯾﺮان ﺑﯿﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﺎل ﺟﺎری در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر  ١٢٫۴درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﮫ  ١٫۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﯾﻮرو ﻧﯿﻮز ٣٫١٫٢٠١٨
==
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﮭﺪ از ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺤﺎق ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی
ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻧﻮروزﯾﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﮭﺪ در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی درﺑﺎرۀ ﺣﻮادث روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﮥ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﮫ آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﺪهای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم ﻓﮭﻢ ،درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺮد ﮐﺮدهاﻧﺪ
وﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎ دود ﺑﮫ ﭼﺸﻢ آﻗﺎﯾﺎن و ھﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ اﯾﻦ واﺿﺢ
اﺳﺖ«.
او اﻓﺰود» :ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎطﯽ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮدم -ﭼﮫ ﺣﺎﻻ و ﭼﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ -ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﻠﺶ ﺷﮏ ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺴﯿﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻮغ ﺷﻮد ﺗﻔﮑﯿﮑﺶ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ«.
ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ طﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﺮاﺳﺮی اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ
104

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان روز ﺟﻤﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ آﻣﺪه و ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺴﺎد و ﮔﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ ،طﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ از ﻣﺼﻼ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﺳﺎﻋﺖ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﺘﻨﮫﮔﺮ« و »ﺧﺎﻣﻨﮫای ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ« ﺳﺮ دادﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺑﻄﺤﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺑﻄﺤﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان در ﭘﯿﺎﻣﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﻮادث
دو روز اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
او ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺤﺚ اﺻﻼحطﻠﺒﯽ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ و اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ .از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
ﺳﺎﯾﺖھﺎ و ﻛﺎﻧﺎلھﺎی ﻓﻌﺎل و ﭘﺎﯾﺪارﭼﯽھﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻛﺮدن
ﮔﺴﻞھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻋﻮت ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺿﺮر ﺑﺪﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﮫای اﺳﺖ ﻛﮫ در
داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﻧﺪ و از ﺗﺒﻌﯿﺾ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﻜﺎری ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﻧﺪ .در آن ﺻﻮرت ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎز ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺧﺎﻟﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .و اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻣﺮوزی ھﻢ از
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد«.
=
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪری ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﮭﺪ  ۵٢ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ »ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ« و» ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺣﯿﺪری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ »ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﺎﻧﮫ« ﺳﺮ
ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺠﻤﻊ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده ﮔﻔﺖ» :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ
ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
و اﺧﺘﻼل در اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪه آن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد
اﺳﺤﺎق ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺣﻮادث روز ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد«.
وی ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﻓﺰود» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ دود آن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؛ آﻧﮭﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ
دوﻟﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ«.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ،آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :وﻗﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه اﻓﺘﺎد و ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ آن را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ اداﻣﮫ دھﻨﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺎن
آن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ آن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی :ﻋﺪه ای از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺸﮭﺪ ھﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺮﻧﺎ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
در واﮐﻨﺶ ﺗﻈﺎھﺮات ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ» :در ﺗﺠﻤﻊ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ﻣﺸﮭﺪ ﮐﮫ از
ﺳﻮی ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺪه ای از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ«.
وی اﺗﻔﺎقھﺎی روز ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﺸﮭﺪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ رواﯾﺖ ﮐﺮد» :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد
در آن ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه در اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮی آﻧﺎن ،ﮔﺮوھﯽ ﻣﻌﺪود ﮐﮫ ﺷﻤﺎرﺷﺎن از
 ۵٠ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ھﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﮫ "ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را رھﺎ ﮐﻦ و ﻧﮫ ﻏﺰه ﻧﮫ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﻧﻢ
ﻓﺪای اﯾﺮان" ﺳﺮ دادﻧﺪ«.
ھﺰاران ﻧﻔﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻣﺸﮭﺪ و ﮐﺎﺷﻤﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در
ﺗﻈﺎھﺮات »ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
راه ﭘﯿﻤﺎﯾﺎن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﯽ« ﺳﺮ دادﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ از
ﮔﺎز اﺷﮏ آور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 ٢٠١٧/١٢/ ٢٩ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
==================
ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ .در
وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊھﺎ در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ
روﺣﺎﻧﯽ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر« ﺳﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺸﮭﺪ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ
از ﮔﺎز اﺷﮏ آور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان ،اﯾﻠﻨﺎ ،ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات در ﺷﺒﮑﮫھﺎی
ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﮭﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻧﻮروزﯾﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن »ﺗﺬﮐﺮ داد
و ﺑﺎ ﻣﺪارا رﻓﺘﺎر ﮐﺮد«.
ﯾﻮروﻧﯿﻮز ٢٠١٧/١٢/٢٨
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