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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
آﻧﭽﮫ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ در ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﮭﻮم »اﻋﺘﺮاض« و ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﻮه
ھﺎی آن .از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﺮﺧﻮرده از اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ
رﻓﺘﺎرھﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺴﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،راھﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩۶ﺳﺮﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻮد درآورد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در اﺳﺎس ﺳﺮود وداع ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﯾﮑﺘﺎ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ ﺳﺮداد و
راھﯽ ﺗﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﮔﺸﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن و ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و دﯾﻮاره ی
اﻧﺴﺪاد ﻓﮑﺮﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را درھﻢ ﻓﺮوﯾﺨﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻼق و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه راه ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
ﻋﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن،اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﮐﮫ ﻋﻘﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ،ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن اﯾﻦ ﻗﻠﻢ درﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻮع ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی
رأی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻓﺘﺎرھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﺶ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺎﺻﮫ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن و ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از دﻓﺎع ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و اوﺿﺎع ﺗﺎزه را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻋﺎﺻﯽ و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﮫ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ و آﻏﺎزﮔﺮ راه ﻧﻮ را ﯾﺎدآورﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﻣﺮدم ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮫ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن دل ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و وﻋﺪه
ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺟﺪی ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ
و ﺑﺮرﺳﯽ روﺑﮫ رو ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از اﻧﻘﻼب و »ﻧﻈﺎم« ﺑﺮآﻣﺪه از آن اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﭘﺬﯾﺮای وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﮫ در ذھﻦ و در رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﻣﻮج
ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﮫ »ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ« و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ ﻣﺮدم آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ
از اﯾﻦ »ﻧﻈﺎم« اﺳﺖ .ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده درھﻤﮫ ی ﺳﻄﻮح ﻣﺮدم راﻋﺎﺻﯽ
و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺷﻮرش دارﻧﺪ و درھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ودل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.
در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن از ھﺮ ﮔﻮﺷﮫ ای ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺷﻮرش
ھﻤﭽﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در رگ و ﭘﯽ ﻣﺮدم از ھﺮﮔﺮوه و ﺻﻨﻒ و طﺒﻘﮫ ای رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮه ھﺎی اﻋﺘﺮاض را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ
و ﮔﻔﺘﺎری را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮان و ﺟﺴﺎرت ﻓﮑﺮ وﻋﻤﻞ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﺣﻖ اﺳﺖ
اﻋﺘﺮاض را از درون ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺮﮐﺸﯿﻢ و آﯾﻨﺪه ای اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از اﻣﯿﺪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﭙﺮوراﻧﯿﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﮫ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﭼﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب ﺷﺪ و ﭼﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ دوام ﺑﯿﺎورد؟ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ھﻨﻮز ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ِﺟﺎﻣﻌﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻧﺎن »ﮔﻨﺎه اﻧﻘﻼب« را ﺑﮫ ﮔﺮدن »ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺧﻮد را از آﻧﭽﮫ روی داده اﺳﺖ ﻣﺒﺮی
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮔﻨﺎه« ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ .اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزﯾﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﻧﺪ.
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»اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ »ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻟﻤﺎن دﺳﺘﺨﻮش »اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه« ﺑﻮد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ »ﮔﻨﺎه« را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،طﯽ رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ » ﮔﻨﺎه« روآورد١.
»ﮔﻨﺎه« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﮔﻨﺎه در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ و ﻓﺎرغ از ارزﺷﺪاوری ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﻼف
ھﻨﺠﺎرھﺎی راﯾﺞ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﻋﺮف اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن را در ادﯾﺎن ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ
اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ.
»ﮔﻨﺎه« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ »ﮔﻨﺎه « را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺰه،ﺟﺮم ،ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ
اﻧﺪ و از آن اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاد ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺑﯿﻨﺶ اھﻞ ﺷﺮع ھﺮ
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﮔﻨﺎه ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ را »ﻣﻌﺼﯿﺖ«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ در زﺑﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻨﺎه اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ از ﻓﺮﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺒﺎن و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺧﻼف اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺷﺮک ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻣﺮﺗﮑﺐ ارﺗﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد و از دﯾﻦ ﺧﺮوج
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﺎﺻﯽ )ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺼﯿﺖ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اھﻤﯿﺘﺸﺎن ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ی ﮐﻠﯽ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه و
ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﭙﺮدازم ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ رده ھﺎی ﮔﻨﺎه .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ادﯾﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔﻨﺎه ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ و در ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
از ﮔﻨﺎه ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ در ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص ھﺮ دﯾﻦ را دارد.
آﻧﭽﮫ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ .در ﭼﺎرﭼﻮب زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﭽﮫ
»ﮔﻨﺎه« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ی ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮔﻨﺎه ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻄﯽ از آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و رﻋﺎﯾﺖ آن را واﺟﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در
ﻋﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﮔﻨﺎھﮑﺎر« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻄﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از آﻧﮭﺎ را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺮ ﻓﺮد و ھﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎل وﺟﮫ دﯾﮕﺮی ازاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﻧﯿﺖ ﻓﺮد ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ »ﮔﻨﺎه« ﺷﺪه اﺳﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ »ﮔﻨﺎه«)ﺧﻄﺎ(
ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎآﮔﺎه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻨﯽ از ھﻢ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ »ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس « .ﻧﻮﺷﺘﮫ ی او دراﺳﺎس واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن ﺧﺎﺻﮫ اﺛﺮآن روﯾﺪادھﺎ در ذھﻦ و روان ﻣﺮدﻣﺎن  .آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺸﻮر
دﯾﮕﺮی در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﮓ را آﻟﻤﺎن ھﯿﺘﻠﺮی ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ و در داﺧﻞ راﯾﺶ
ﺳﻮم و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی زﯾﺮ ﻧﻔﻮذش ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﮫ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،روان و ذھﻦ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن را ﻣﯽ آزرد ﻓﻘﻂ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﻧﺒﻮد .ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان در ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و اﺟﺮای روﯾﺪادھﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ
.Jaspers,Karl. Die Schuldfrage.Heidelberg 1946.Pp.47-73.
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دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ھﻤﮫ ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ھﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﺳﮭﻢ ﺧﻮد »ﮔﻨﺎه« داﺷﺘﮫ اﺳﺖ؟
ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ اش از ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﮔﻨﺎه ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻨﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز
ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻘﺾ آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﻨﺎه ﺑﮫ طﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ و داوری در
ﺑﺎره ی آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻮزه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
دوم ﮔﻨﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدارھﺎی دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻋﻤﺎل دوﻟﺘﯽ را ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی
ﺣﻮزه ی ﻗﺪرت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ اﺳﺘﯿﻼ ،اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﻮم ﮔﻨﺎه اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ  .در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻨﺎه ﺟﻨﺒﮫ ی ﻓﺮدی دارد و ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺮدارھﺎﯾﺶ ھﺴﺖ.
ﺻﻼﺧﯿﺖ ﻗﻀﺎوت ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی وﺟﺪان ﻓﺮد اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن،ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ
ﺑﮫ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ اﺟﺮادرآورده ام .ﯾﺎﺳﭙﺮس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد روآورد و ﮔﻔﺖ »ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎره ی ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﻓﺮد را
ﮔﻨﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ رده از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ را ﯾﺎﺳﭙﺮس ﮔﻨﺎه ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ
را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﻓﺮاطﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
وﻗﺘﯽ ﺷﺪت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿﮭﺎ در ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ از اﯾﻦ
اﻣﺮ اطﻼع و آﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ ؟ از اﯾﻦ رو
ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻨﺎھﮑﺎرم و ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ام ﺗﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﺎزدارم.
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت در ﮐﺎر ﯾﺎﺳﭙﺮس ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن و
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮔﻨﺎھﺎن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان و
اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺷﺮح دھﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ھﻤﯿﻦ رده ھﺎی ﮔﻨﺎه ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن و در ﯾﮏ ﮐﻼم
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ از روﯾﺪاد اﻧﻘﻼب  ۵٧ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ در آن اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭼﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ وﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺸﺎن در روﯾﺪادھﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ھﻤﺎن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮی ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ؟ﻣﻘﻮﻟﮫ ی
ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎﺳﭙﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ روال ﺧﻮد ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻣﻮﺿﻮع »ﮔﻨﺎه
ﺟﻤﻌﯽ« اﺳﺖ .ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺎ ھﻤﭽﻮن ﻓﺮد ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ » ﮔﻨﺎه« را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان
ھﻤﭽﻮن »ﺟﻤﻊ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »اﯾﺮاﻧﯽ« ﺧﻮد را ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺎ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ھﺮ دو ﻣﻘﻮﻟﮫ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد
را ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ در واﻗﻊ رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ھﺮ دو ﺳﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و
ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ داﻧﻨﺪﺑﮫ
طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ از آﻧﭽﮫ رخ داده اﺳﺖ و ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻨﺎن،در ھﺮدو ﺳﻮ ،ذھﻨﯽ آﻟﻮده
و دﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮن آﻟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و روﯾﺪادھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﺶ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ھﻢ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ.ھﻤﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ھﺮدوﺳﻮﻗﺮار دارﻧﺪ رﯾﺎﮐﺎراﻧﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺮدم ﻋﺎدی درھﻤﺎن روزھﺎی اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ازﭘﯿﺮوزی ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ارﺗﺸﯿﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮐﺸﻮر را در ﻣﺪرﺳﮫ ی
۵

رﻓﺎه ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ی اﻋﺪام واﺳﭙﺮدﻧﺪ اﻋﻤﺎل اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درھﺎﻟﮫ ای از ﺟﻨﻮن ﺳﺘﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮت
اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ،ﻣﻠﯿﻮن و ﻧﮭﻀﺖ آزادی و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﮭﺎ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺪاﻣﮭﺎ ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ
ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی دارﯾﻢ و
ھﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﮫ از ﮔﻨﺎه درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد.
ﯾﮑﯽ از زﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﮭﺎی ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ،ﺑﻞ در اداﻣﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی وﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه
ﭘﮭﻠﻮی ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺷﮭﺎدت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺸﺮﺷﺪه  ،ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ
و ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺷﻤﺎری از طﺮﻓﺪاراﻧﺶ
را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺧﺎﺻﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ اطﻼع داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و
آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻔﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺳﺖ ﮐﺴﯽ
را ﮐﮫ در ﺧﺮداد  ۴٢ﺑﮫ او آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺰد و ﺳﺎﻟﮭﺎ او را در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ او در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﮫ ی دار ﺑﻄﻠﺒﺪ؟ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر زﺷﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدی ﻧﺮﻣﺨﻮ
ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻈﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﮐﻠﻤﮫ .ﻣﺠﺮی ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺷﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰﺻﺎدق ﻗﻄﺐ زاده ﮐﮫ ﺧﻮد
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ی اﻋﺪام ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺎﺻﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ
را در ﭼﻨﯿﻦ اﺣﻮاﻻﺗﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وھﯿﺞ ﯾﮏ از او دﻋﻮت
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ)از ﯾﮑﯽ دو اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ(
ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ .روزﮔﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ وارد وﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ از ﯾﺎدﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ را در ﺑﺎره ی او اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺟﻌﻞ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻣﮭﻢ وﺟﻮددارﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﮐﮫ ﻧﺤﻮه ی ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ی ﺷﺎه و ﺟﺮاﺣﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﺑﺪن او اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮﻧﺒﻮده اﻧﺪ و
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﻤﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﻮرﺳﺎدات ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد را اﺑﺮاز
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺎه ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺑﯿﻤﺎری او اطﻼع ﺟﺎﻣﻊ داﺷﺖ .ھﻤﻮ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ در آن زﻣﺎن از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﺮاﻧﺪ .آﯾﺎ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮐﺴﻮت ﻓﺮدی و ﺑﮫ طﻮر ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوش ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻨﺎددﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ،ﮔﺎﻣﯽ
در اﯾﻦ راه ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﻤﯽ دارﻧﺪ؟ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﺑﮫ
ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ﮔﻨﺎه ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ھﻢ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﻌﯽ .ﺧﺸﻮﻧﺖ راﯾﺞ و ﺣﺎﮐﻢ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب ۵٧
و ﭘﺲ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺳﺎن از آن درﮔﺬرد.
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ھﻨﻮز اﺑﻌﺎد روﺷﻦ و ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮرده ای ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎری
از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻤﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﻧﻮﻋﯽ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﺑﻌﺎد روﺷﻨﯽ
ﻧﺪارد،ﺑﻞ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﮔﻨﺎه ﻧﮕﺎھﯽ درﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻤﯿﻦ ﺣﻀﺮات
ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﭘﺎﮐﺴﺎی راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮده اﯾﮭﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮﻧﺪ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ھﯿﺞ ﯾﮏ
از اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ و ھﯿﺞ ﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎم ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪﮔﺎن
را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ  ،در ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎ ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی
ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻋﺪام ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﻋﺪام ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺷﮭﺮدار
۶

ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺪام ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ی اﯾﺮان دوﺳﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد واﻋﺪام
ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﻮی ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان،ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ ،را وﻗﯿﺤﺎﻧﮫ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ واز ﮐﻨﺎر اﻋﺪام ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﯿﮑﺨﻮاه و
ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ را ذﮐﺮﮐﺮدم .ﺑﮫ اﻋﺪام اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا و ﺳﺮان
ارﺗﺶ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ اﺷﮓ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،آن ھﻢ ﻓﻘﻂ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد در آن ﻣﻘﻄﻊ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه آراﯾﯽ دﯾﺮرس
ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﭼﺮاھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎ و اﻋﺪاﻣﮭﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻗﺘﻞ ﺳﻌﯿﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد؟ ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ را درﭘﺴﮑﻮﭼﮫ ھﺎی ذھﻦ آﻟﻮده وﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎﺧﺖ؟
آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﻧﺎرﺳﺎ و ﭘﺮ از
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ،دور از ﻣﺮدم ﺳﺮھﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﻮد؟ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﮑﺮی و اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
ﺑﺴﺘﮫ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﺮان را از دﯾﺪه دور ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺟﮭﺖ ھﻤﻨﻮاﯾﯽ
ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﺎھﺪاری از اﯾﺮان و ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ھﻨﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
»رﺿﺎﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد«! ﭼﺮا ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ درﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی ﺑﭙﺮدازد و ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺮدم اﯾﺮان را در ﭘﺮﺗﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ؟ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪﯾﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮرات و ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮدارﯾﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی و اﻗﻌﯿﺘﮭﺎی آن دوران ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﮭﻤﻼﺗﯽ ﭼﻮن »ﺗﺠﺪدآﻣﺮاﻧﮫ« ﯾﺎ »اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ!
ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻣﺮوز ﭼﮫ ﻋﺪه ای ﺑﺨﻮاھﻨﺪ و ﭼﮫ ﻋﺪه ای ﻧﺨﻮاھﻨﺪ در دی ﻣﺎه ١٣٩۶
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮان ﻓﺮﯾﺎد زده ﺷﺪ و ﻣﺮدم دﺳﺖ طﺮد ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ی روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زدﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺪاد ﻓﮑﺮی ﺑﺮآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و
روﺷﻨﻔﮑﺮان»راﻧﺖ ﺧﻮار«درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و ﻣﺮدم در راه ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ »ﮔﻨﺎه« ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﻔﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﮭﺎی درﺳﺘﺸﺎن را ﺳﺘﻮد و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺸﺎن را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺟﻨﻮن ِﺗﻮده ای ِﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻏﺮق
ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺮدﺷﺎن را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ و
روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ای ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧﺮدﯾﮭﺎی ﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ
آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاض ﺗﻨﮭﺎ در ﻗﺎﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام،اﻋﺘﺮاض ﺣﻮزه ھﺎ و ﺟﻠﻮه
ھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ راﻧﯿﺰ ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ھﺮدو ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ دوﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺟﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺮدم
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ُﮐﻞ ﭼﮫ واﮐﻨﺸﮭﺎ و ﭼﮫ اﻓﮑﺎری ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ و ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﮭﺎ و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪﯾﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
در ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﯿﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎھﯽ دارد .ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﺑﺮھﮫ ای ﺑﮫ
ھﺮدو وﺟﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی درﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﺮدی ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ دارد در ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪه ی
ﻓﮑﺮ در ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮھﺎﺗﻮﺟﮫ دارد ﺑﮫ ﭘﺮورش اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﻧﺒﺎﺷﺖ آﮔﺎھﯽ از راه
ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻘﺪ ﺑﺴﺘﺮھﺎی زاﯾﻨﺪه و ﻋﻘﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه .در اﯾﺮان اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ھﻤﮫ ﺟﺎ
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ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ و ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﺎزد ،در ﺣﻮزه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﺰﻓﺴﺎد در ھﯿﺈت ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری و از آن ِ ﺧﻮد
واﻧﻤﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﮑﺮدﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ آﮔﺎھﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ
و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام و رﻋﺎﯾﺖ
آن را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺮدازی ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده ام .ﻣﻊ اﻻﺳﻒ اﯾﻦ روش ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﮫ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﺑﻌﺎدی ﺳﺨﺖ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ را ازدﯾﮕﺮان ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮ را داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪک
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ روزاﻓﺰون ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .از اﯾﻦ رو دﺷﻮار ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﮫ ای را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ
ﻧﺤﻮه ی ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای روآورد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
آﺷﻔﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر درﻋﺮﺻﮫ ای ﮐﮫ »رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ از رواج
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮدﺟﻮش و زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ھﺮﯾﮏ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﮐﻢ و
ﮐﯿﻒ آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر روزاﻓﺰوﻧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ و روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ھﻤﭽﻮن ﻣﺰدوران ارﺑﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ و ھﻤﭽﻮن آدﻣﮭﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺰی را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻓﮑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان .از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﯽ ﮔﺬرم .ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻓﮑﺮ ھﺎی ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﯽ اطﻼﻋﺎت ﻗﺎطﯽ ﭘﺎطﯽ .ﻧﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧﮫ
ﺗﺤﻮﻟﺸﺎن .ﮔﺎه از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎز اﻧﻮاع ﻓﮑﺮھﺎی ﻣﺘﻀﺎد و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎزه اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را در ﻣﻌﺮض
ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ از ﮔﺮدوﺧﺎک اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻗﺮارﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺳﺮآﺧﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎی طﺮح ﺷﺪه ﭼﮫ
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎھﻢ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﮫ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﭘﻨﮭﺎن ﮐﮫ ﻗﺼﺪی ﺟﺰ دﺳﺖ
آﻣﻮزی ﻧﺪارﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﺰدور اﺑﺰاری ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪﻓﮭﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﮫ
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻨﺶ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﮑﺮ ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ و دﺳﺖ آﻣﻮز ﭘﺬﯾﺮ .در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﮔﮭﺎن ھﻤﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﻤﺪل و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽ اﻋﺘﺮاض
اﻧﺘﻘﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از راه ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺟﮫ دھﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
و دارای ﻣﻨﺸﺄء را از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ھﺮز و ﮔﻔﺘﺎرﺑﺮداری ﺑﺎز ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﻧﻘﺸﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺷﮭﺮدار ﻣﻌﺰول
ﺗﮭﺮان ﻧﺸﺴﺘﻢ و دﺷﻤﻨﯿﮭﺎی ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ای را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪم در ﺣﺪی ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ام در ﻣﻌﺮض
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز-ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ ی اﻧﺘﺸﺎر دھﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﮫ ام از ھﻤﮕﺎن ﭘﻮزش
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﻣﺮا ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﮫ ی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
ای را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ازﯾﮏ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ درﮔﯿﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ .آن ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮد ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ وﮐﯿﻞ ﺷﮭﺮدار ﻣﻌﺰول
ﻣﺮا ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﺮد .اﯾﻦ ھﻢ ﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی
و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎﯾﺶ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮد واز ھﻤﮫ ی آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻧﻘﺪ آن ﺷﮭﺮدار
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﻦ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻘﻄﻊ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد.
ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻣﻦ ﮐﺮد .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ داﺷﺘﻢ
و از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻓﺎع ﮐﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺷﺪم .ھﻤﮫ ی
اطﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ ﻧﮑﺘﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم
در اﺳﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ
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ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﺶ را در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎزﻣﯽ
ﮔﺮدد ﺳﺨﻨﯽ از آن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ی ﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد.
اﯾﻦ از روﺷﮭﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻗﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺧﻮاه ﻧﺎﻣﺶ »ﮔﺰارش« ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ »ﭘﺮﮔﺎر« .ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎری از ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺴﻂ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﮔﺬرم .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر داوری
راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎرﺑﺮداراﻧﯽ در ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﮭﺎﯾﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.اﻧﺪﯾﺸﮫ وﮔﻔﺘﺎرﺑﺮداری روزﮔﺎری دراﻧﺤﺼﺎر »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن«
درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎری از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ دﺳﺖ اﻧﻮاع ﺣﻀﺮات رﺳﺎﻧﮫ ای در ﺧﺎرج اﯾﺮان ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺑﺮداران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯿﮭﺎ و ادﻋﺎھﺎی ﮔﺰاف ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭼﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪ و ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺤﺮ
ﺑﯿﮑﺮان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای وﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﭘﺎس ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﻠﯿﮫ ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ
ﻣﺨﺎطﺒﺎﻧﺸﺎن اﻣﮑﺎن دھﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﮔﺎھﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ.
آوردم ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی ﻋﻤﺪه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ
و روﯾﮑﺮدھﺎ وﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دراﯾﺮان اﻣﺮوزاﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی اﺧﯿﺮدﮐﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎءﷲ
آﺟﻮداﻧﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺮاﺑﺮﻣﺎ ﻗﺮارداد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ وﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﮭﺎ وﻧﺎﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﮭﺎﯾﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ » ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﯽ
رﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﺻﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن راﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ،ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ اﻣﺎ
ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺳﺎزﯾﮭﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﮔﺎه ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﭙﺮدازم .ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره دارم ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻢ و ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﻠﯽ« .در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮم ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام  .از ھﻤﺎن آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام .اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ای ﺑﺮﺳﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ازﻗﻮل ﻏﺰاﻟﯽ در رﺳﺎﻟﮫ ی »ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت« آورده اﻧﺪ ھﯿﺞ ﻣﻌﺼﯿﺖ از ﺟﮭﻞ
ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان در ھﺎﻟﮫ ای از ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب  ۵٧را زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎراﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺎداﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ »ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ« ﺧﻮاھﻨﺪﺷﺪ .اھﻞ ﻗﻠﻢ و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻓﺮاھﻢ آوردن ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺴﮭﺎﯾﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻋﻮد .ﺑﮫ واﻗﻊ اﮐﻨﻮن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ اﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .در ﻋﻮض ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ »ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن«
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺳﺨﺖ آﺷﻔﺘﮫ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از ﺗﻀﺎد .ﺑﺎزده اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﺳﻨﺪی ﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان را در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺻﻐﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ »وﻟﯽ« ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و ﻣﯽ داﻧﺪ» .اﻋﺘﺮاض« ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاھﻢ آورد درﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن راﺳﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﮐﮫ اﯾﺮان را ﺗﻮاﻧﺎ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺴﺎزد ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ.
اﻋﺘﺮاض و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ھﻨﻮز و ظﺎﯾﻒ ﻣﮭﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد
دارد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺴﺖ و اراده ی ﻣﺮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ »ﮔﻨﺎه« ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺸﯿﻤﺎن اﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن آﻣﺎده اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ درﮔﺬرﻧﺪ
و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراده ی ﻣﻠﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ و روﮔﺮدان از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮری.
ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٩
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اﻋﺘﺮاض و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
.١اﻋﺘﺮاض
اﻋﺘﺮاض در ﻋﺮف ﻣﺤﺎوره و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻌﻨﺎی وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاد اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض  .در رﺳﺎﻟﮫ ی
»ﺷﻮرش ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ«٢ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﺮﺷﻤﺮده ام .رﺳﺎﻟﮫ ی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر
از اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﯾﮏ دھﮫ از آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺬارد .از ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﯿﻼدی
ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ« ﺗﻨﮭﺎ راه ﭼﺎره وﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ذھﻨﯽ و
ﻓﮑﺮی ﭼﯿﺮه و راﯾﺞ در اﯾﺮان را ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺗﺎزه ای از ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ آن را »ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ « ﻧﺎم ﻧﮭﺎدم.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد،ﮔﺮوه ھﺎ و ﺗﺸﮑﻼت و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ھﻤﮫ در ﻣﺮداب »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب« ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ﻣﺮدادی و»آﮔﺎھﯽ
ﮐﺎذب«اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﮐﮫ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮورﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎرای رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮداب دو ﭘﮭﻠﻮ
و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﮫ ژرﻓﺎی »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب« ﺑﭙﺮدازم ﺑﺎ اﺷﺎره
و ﮔﺬرا ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺤﻮراﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﮐﺎذب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان  ۵٧دراﺳﺎس ھﻤﺎن »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب
 ٢٨ﻣﺮدادی« ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ روﯾﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ھﯿﺄﺗﯽ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ آراﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ آن ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ادﺑﯿﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دروﻏﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آراﯾﺶ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻈﺮی ِدرﺧﻮری ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب« ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺣﯿﺮت آور دارد و
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮده ی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﺎﺻﮫ »روﺷﻨﻔﮑﺮان« را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ و در ﺑﺤﺮ
ﺑﯿﮑﺮان ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻓﺮوﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ورطﮫ ی آﺳﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی
ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﮐﺎذب« ھﻤﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد را »ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ« درﻣﺠﻤﻮع و»ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﮫ طﻮراﺧﺺ ازﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎراﯾﻨﮭﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺘﯽ از»ﻣﺼﺪﻗﯿﺴﻢ«دراﯾﺮان و»ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ«درﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﯾﺎدﮐﺮد ﯾﺎ »ﮐﺎﺳﺘﺮﯾﺴﻢ«
درآﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﯾﺎدآورﺷﺪ .ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ از »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﮐﺎذب«
ﻓﺮاھﻢ آورم .ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻀﻮر »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب
ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ودر ﮐﻨﺎرش ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ آن اﺳﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
روزﻣﺮه .در ﺿﻤﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ از آن ﯾﺎدﮐﺮد ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺴﻮت »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب« ﺟﻠﻮه ﻣﯽ آراﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ و ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ
اﯾﻦ دوران را از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وروﯾﮑﺮدھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺎردوره ی ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن رﺿﺎ ﺷﺎه  ،دوم از ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺷﺎه اﺳﺖ ﺗﺎ
٢

.ﻧﮏ .ﺷﻮرش ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان .ﻧﺸﺮ ﻓﺮاز .ﺧﺮداد  .١٣٨٩اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی.
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ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ؛ ﺳﻮم ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮭﻤﻦ ۵٧؛ و ﭼﮭﺎرم ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮫ دوره ی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ،ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﻮاﻓﻖ ،ﺧﻮاه در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ .آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﺪﺷﮫ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻓﺎﺻﻠﮫ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎرا ﻣﯽ آورم؟ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺒﺤﺚ
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻋﺘﺮاض در ﮐﺴﻮت ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﯿﺄت و ﻣﻨﻈﺮی
ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل دارد ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻋﺎم و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل
ﺷﺮح دھﺪ .اﻣﺎ »اﻋﺘﺮاض« ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻠﻤﻮس وﺟﮭﯽ و ﺑﻌﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺼﺪدارد
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از»اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورﯾﻢ در
واﻗﻊ ھﻤﯿﻦ »ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺮاض در ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻠﻤﻮس ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای و در زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﺑﺎﻻ .ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺘﺮاض را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎم ﻣﻔﮭﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﯾﺮاد واردﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن آن .دوم »اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻧﻮع از اﻋﺘﺮاض را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻔﺲ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴـﺖ و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﺟﻠﻮه ی ﻣﻠﻤﻮس آن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت
»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض« ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﯾﺮاد ﺧﻮد را در ھﯿﺄت و
در رﻓﺘﺎری ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ.

.٢ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض« اﺳﺖ .ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوھﯽ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاض در واﻗﻊ ﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﻌﯿﻨﯽ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ آن اﯾﺮاد وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ آن را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ
روﺳﺖ ﮐﮫ »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ آن را ﺑﺮاﺑﺮوﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺘﺒﻠﻮرﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻣﯿﺪ دارد ﺑﮫ زدودن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ھﻤﻮاره در ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه دارد
ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از ھﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ .از اﯾﻦ رو ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﯿﻦ از ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را
دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺑﮫ اﻟﮕﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﺳﻮق دھﯿﻢ .در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺟﻠﻮه ای ﻣﺤﺪود دارد ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری»اﺻﻼح
طﻠﺒﺎﻧﮫ« داﻧﺴﺖ .درﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ واﺳﺘﺒﺪادی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻨﯿﺎدھﺎی
ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﯾﺘﮏ را ھﺪف ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا و اﺳﺘﺒﺪادی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻈﺎھﺮات و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺑﺴﺘﺮی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد ﺑﺎ اﺻﻼح ھﻤﺎن ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﯾﺪ .در ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﭼﺎر
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﻮزه ی ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺻﻼح ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض را ﻓﺮاھﻢ آورد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺣﻮزه ای از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
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ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺗﻦ دھﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ و اﺳﺘﺒﺪادی
ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﺘﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﯿﻢ از آن دارد ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﯾﮏ
ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم را دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ
و از درون ﺑﻠﺮزاﻧﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﺪه از ﺑﺪﻧﮫ ی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم
را از درون ﺧﺪﺷﮫ دارﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﺴﺎد در ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی
ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮔﻮﺷﮫ ای واﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ و ھﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد
اﺻﻼح ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺿﺮور ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﺴﺘﮫ دﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم
ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺣﺘﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ
ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﮭﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ  .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪادی را
ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻟﮕﻮﯾﯽ واﺣﺪ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮭﺎ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻮرزان و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺛﺮ
ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺮﮐﺸﻮری در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر از ﻣﺎ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ از ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاض
ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﻢ و ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ و درک ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺮﭼﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ در اﯾﻨﺠﺎ از
دﺳﺖ ﻧﻤﯽ رود و ھﻤﻮاره ﻗﺎدر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﮔﺎه
ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ راه و ﺑﮫ ﻣﺪد روش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک وراﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ وراﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ
و در راه ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰھﻤﺎن»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص
ھﻤﻮاره ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺪﻧﯽ-ﺷﮭﺮی -ﻣﻨﻄﻘﮫ ای-ﻣﻠﯽ دارد وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع و اﺣﻮال وﺟﮭﮫ ای
ﺟﮭﺎﻧﯽ وﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ .
اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﻮاره ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ دارد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از اﻋﺘﺮاض ﻓﺮدی ﮐﮫ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ و ﻣﻮردی ﺧﺎص .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ و در اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی »اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« .در ﯾﮏ ﮐﻼم »اﻋﺘﺮاض
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در درون آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ
رو ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﻘﻮﻻت دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب »اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی
ﺧﻮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ)=اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﯾﺎ
اﮐﺮاه ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﭘﺲ اﻧﺪاز ﯾﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻗﻮاﻋﺪ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ی ﻣﺸﺎرﮐﺖ درﺣﺮاﺳﺖ ازﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات اداری وﺑﺴﯿﺎری
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮازاﯾﻦ دﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ»ازﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ازاﻋﺘﺮاض ﻧﻈﺮﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﻮرﺟﻤﻌﯽ وﺟﻠﻮه ای ﻣﺎدی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﺟﻠﻮه ی ﻋﻤﻠﯽ آن درﭘﮭﻨﮫ ی
زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﮭﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم ھﻮاﺧﻮاھﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﺟﻤﻊ در ﻟﺤﻈﮫ و در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﯾﮑﺼﺪا ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﯿﺎن درﻣﯽ
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آورد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺑﺰار رﺳﺎﻧﮫ ای آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﯾﮑﺴﺮه
ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ »اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﯾﮏ
»اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ »ﺟﻨﺒﺶ« ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎوﻗﺘﯽ
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻧﭙﯿﻤﻮده اﺳﺖ» ،اﻋﺘﺮاض« ھﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎری ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد و در
ﮐﺴﻮﺗﯽ ﺧﻤﻮش ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آورده ام ﺑﮫ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ھﻨﻮز ﻣﻔﺎھﯿﻢ
دﯾﮕﺮی در راه ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪا ﺳﺎزم و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد
را از ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﻢ.

 .٣ﺳﻨﺦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺦ ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﻮﻟﮫ ﯾﺎ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﮐﮫ
در ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﯾﺎ »ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ وﮐﺘﺎﺑﮭﺎ وﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.دراﯾﻨﺠﺎ
ﻣﮕﺮﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت اﺷﺎره ای دﯾﮕﺮﺑﮫ آﻧﮭﺎﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ .آﻧﭽﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎﺳﺖ ھﻤﺎن زﯾﺮﻣﻘﻮﻟﮫ ی
»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ .و ﺗﺎزه در ھﻤﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮرم ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻧﻮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد و ﻣﺜﺎل
اﯾﺮان را ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل طﺮح ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ آن ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺷﻔﺘﮫ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﮭﻤﺖ ﭘﺮاﮐﻦ .اﯾﻦ
ﺣﻮزه را از آﻏﺎز »ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ام.
»ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ« در اﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ زﯾﺮ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد وازﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻣﻘﻮﻟﮫ ی آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن ،در اﺳﺎس ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ و
از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و راھﺒﺮدھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﺑﺖ راھﺒﺮد
ھﺎی ﺷﯿﻮه ی ﻋﻤﻞ از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ وﻗﺘﯽ ازﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﺮو ﮐﺎردارﯾﻢ .ازاﯾﻦ روﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ،ﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺧﺮدی آﻧﮭﺎ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ راھﺒﺮدھﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﻤﯿﻨﮭﺎ ﮐﮫ آوردﯾﻢ از
ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺮو ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
درﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﺧﻮد رو ﻣﯽ آورﻧﺪ و
ﺑﮫ وﯾﮋه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻔﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﯿﻮه ی ﻋﻤﻞ  ،ﮔﺮوه ھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﻣﯽ آراﯾﻨﺪ
وﺑﮫ ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎ و اﺗﺤﺎدھﺎﯾﯽ روﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را درﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪﻓﮭﺎ،
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ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﻧﺤﻼل ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﺎﮐﺎم ھﻤﯿﻦ اﻧﺤﻼل را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارداد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺷﻮاھﺪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺤﻠﮫ ی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺰاب ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ و در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ
اﻧﺤﻼل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ آرام در آﻧﮭﺎ ﻓﺮوﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎﻻ اھﻤﯿﺖ دارد ﺣﻀﻮردرﺟﮫ وﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﭘﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ و ﺳﺮرﯾﺰ آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮرﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺘﻌﺎرف آن از ﺑﻄﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﻓﻀﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد راه ﻣﯽ
اﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﮐﺴﻮت
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی زﻧﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ ودﯾﻨﯽ وﺟﺰ آن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﯿﺎت ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻋﻨﺼﺮﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮوز ھﯿﺠﺎﻧﺎت در ﺑﺨﺸﮭﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎطﺎت ،اﺑﻌﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎطﺎت
زﻣﯿﻨﮫ ای ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﯾﺎ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ھﻤﻮاره در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﺪه دورداﺷﺖ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ِ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ زﯾﺮا
ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺸﺎن ﻓﺮق ﮐﺮده وﺗﺤﻮل ھﺮﻣﻘﻄﻊ راﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ.
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﺑﮫ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻟﺤﻈﮫ ی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ وآﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ راﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﮔﻔﺖ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ و در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص ،ﺗﺒﻠﻮر ﻓﺮھﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﺮﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ی ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ دار و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده ای ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی درﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ،دارای ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان
دو ﻧﮑﺘﮫ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دوم اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه
ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻟﺤﻈﮫ ی وﻗﻮع.
١۴

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﻗﻮع و ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ھﺮﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮدش اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ
آورد،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺑﺎره و در ﺑﺎره ی ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﯾﺎدآورﺷﺪه ام .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﺮرﯾﺰ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﮭﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻮاﺟﮫ و دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.

.۴اﻋﺘﺮاض و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آن
در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎز روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای واﺣﺪ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺤﺪ
اﻟﺸﮑﻞ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرھﺎ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ظﺎھﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ظﺮﯾﻒ و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﻐﺮﻧﺞ
اﺳﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺮاض ﻓﺮدی رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ھﻢ در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ .
اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ای ﻓﺮدی دارد ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮد اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ی ﺟﻤﻌﯽ
و ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮی آن ﺟﻤﻊ و ﮔﺮوه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ی ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ اﻋﺘﺮاض ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻓﺮدی ﺑﯽ
ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ رده ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﻮارد اﺷﺎره داﺷﺖ.
اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﺘﺮ
ﻓﺮھﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس دﺳﺖ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی زد .روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ای ﺗﺠﺮﺑﯽ دارد و اﯾﺮاد و اﻧﺘﻘﺎد ﺟﻤﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ وﺟﮭﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض از ﯾﮏ وﺟﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﻮﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ
از ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻔﯽ ،ﺧﺎرح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺪروز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ
اﻏﻠﺐ از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮردی و ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ درﻣﯽ ﮔﺬرد
و ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﻮﻧﮫ اﻋﻄﺎء
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ ،اﻓﺮاد ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ را ﻋﺮﺿﮫ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮ ﻓﺮدی در ھﻢ
ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﺶ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺗﺠﻤﻌﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻠﻤﻮس اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﻮﻧﮫ ای از رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮدی و ﺗﻌﻠﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ھﺮدوﻣﻮرد ِ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ؛ ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺸﯽ ،آﺷﮑﺎرا
ھﺪف اﻋﺘﺮاض ،ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ از
راه ھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﯾﮏ ﺗﻀﺎد و ھﻤﺴﺘﯿﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮق
ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪاﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد
را از راه ﺷﻮراھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻨﻔﯽ-ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﮫ ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ و راه ﮔﺸﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﮫ،اﯾﻦ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﮭﻢ
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اﺳﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻮده اﻧﺪ از ﻣﺠﺎری ﮔﺮوه ھﺎ و اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی آرام ﺑﺨﺶ در راه
طﺮح و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻨﺎن
ﻧﯿﺮو و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ داد اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﻗﻮل اﻣﺮوزﯾﮭﺎ ﯾﮏ »ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی«)= ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی(ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ دﺳﺖ
دھﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺮﺧﻮردار ازﮔﻮﻧﮫ ای
از ﺑﺴﺘﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ در ﮐﺴﻮت ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻗﺪرت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ روآورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از ﻧﻤﺎدھﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ وﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
ھﺮﭼﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻏﻮش ﮔﺸﻮده ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاض
را در ﺑﺮﺑﮑﺸﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪد راه ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ،
در اﺳﺎس ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻀﺎدھﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ،
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺮدم اطﻤﯿﻨﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﻻزم را ﺟﮭﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی
ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ دارد و ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد و اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﮫ ﺑﮭﺮاﺳﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ اطﻤﯿﻨﺎن دھﺪ ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﭘﻮﯾﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از اﺧﺘﻼف آرای ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﯿﻢ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در ﺿﻤﻦ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﺮداﻧﻨﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺮدﻣﺎن ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺤﻮل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﯿﺎن اﯾﺮادھﺎ و ﻋﯿﻮب و ﺣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎ ﺑﮫ اﺻﻼح ﺧﻮد ﺑﺎوردارد.
درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺴﺘﮫ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ھﺮ
ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ھﺮاﺳﻨﺎک ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و ﺑﮫ ﯾﺎری روﺷﮭﺎی ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاض
دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض و ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دو ﮔﻮﻧﮫ ی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ رواج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ از ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﺪه ی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه و اﺳﻠﻮب ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺶ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺳﺘﯿﺰھﺎی دروﻧﯽ اش را ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻘﺮرات و روﺷﮭﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و راه ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض رو ﻣﯽ
آورد .در اﯾﻨﺠﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﮑﻞ و روﺷﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ درﺟﮭﺖ ﺣﻞ ﺗﻀﺎدھﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺣﻞ ﺗﻀﺎدھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه دل ﺑﺒﻨﺪد .ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف
ﺣﻞ ﺗﻀﺎد در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض و ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل وﻗﺘﯽ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎری و داﻻﻧﮭﺎی
ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮان ﺣﻞ ﺗﻀﺎد و ﺳﺘﯿﺰ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻗﺪرت را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﯾﺎ داده اﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺮاﺛﺮ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ روﺷﯽ ﺟﺰ
روﺷﮭﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و اداری ،ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ واﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﻧﯿﺰدرﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ
ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و  (...در ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﮫ ﻏﺮﺑﯽ ھﻤﻮاره در ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور در ﭼﺎرﭼﻮب وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﯾﺎ راھﺒﺮدی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺸﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ زدن ﺑﺮ ارزﺷﮭﺎی
دروﻧﯽ اش ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮه ای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻗﺪرت و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اش
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ راه ﺣﻠﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد و درون ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻧﭙﺴﻨﺪد ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺪاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ وارد ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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اﻋﺘﺮاض وراﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺪ ِ آﺷﮑﺎر و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﺮﺟﺢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ »وراﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ روﺷﮭﺎ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض و ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن را طﯽ ﻧﮑﻨﺪ
ﺑﺎز آن را اﻋﺘﺮاض وراﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
و ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻋﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﺘﺮاض ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻮران
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده و اﻟﺰام آور .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮاﻋﺘﺮاض وراﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
طﺮح ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد درﻣﯽ ﮔﺬرد وﺻﺤﻨﮫ ی ﻋﻠﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر
ﺷﻮد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻊ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺪ ِ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض وراﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﮫ دارد .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وھﺮدو ﺑﺎھﻢ ﺑﺪﻧﮫ ای واﺣﺪ راﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺧﺼﻠﺖ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﮫ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺑﮫ ﺳﻮی
ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎزی وآﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد .ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﯾﮑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻮردی ﺧﺎص را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ
ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای درﺳﺖ آن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ھﻨﻮز در ﭼﺎرﭼﻮب وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار دارد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻘﺮرات و
ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ از اﺟﺮای
درﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﯽ ورزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﭙﻨﺪارد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد وارد ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﺟﮭﺖ ﺣﺬف و اﻣﺤﺎی ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ
زﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﺪاﻟﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد .اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را ﺑﺎﯾﺪ از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﺮد ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﻧﮑﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض و ﺷﯿﻮه ی ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﻧﻮع
اﻋﺘﺮاض و اﺑﺰار ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﻤﮫ ی ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺗﺠﻠﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺎس ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻣﯿﺰان ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﮔﺎھﯽ در ﺟﻨﺒﺶ اﺛﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ھﺮﺟﻨﺒﺶ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﯿﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه
و طﻮﻻﻧﯽ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وھﻤﻮاره ﻧﮕﺎھﯽ دارد ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﮭﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺎدی ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﺺ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد  .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﺘﯽ ﺻﻨﻒ-
ﻣﺤﻮر ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ را وادار ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻦ
دردھﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
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اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﮐﺴﻮت ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ و
واﭘﺲ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی دارد از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺻﻨﻒ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺨﺎطﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و در ﺻﻮرت
ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺞ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺨﺎطﺐ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ
را وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺻﺒﻐﮫ ای ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﭘﺎ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﺬارد در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ در ﭘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﮭﺎﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ در ﮐﺴﻮت
ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاھﯽ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ ﺳﺮﺑﺮآورد.
ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﻮع ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ در ھﺮ ﺳﮫ ی اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺮ
ﺑﺎزده و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ اھﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد اﻣﮑﺎن ﮔﺬار از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ھﺮ ﯾﮏ از دوﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ودر ھﯿﺄت ﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ھﻔﺘﻢ دی  ٩۶و اﺑﺎن  ٩٨ﻧﺨﺴﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ و در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺘﯽ
از ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﮔﺬرﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﮭﮫ ای ﻣﻠﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺬار از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دﯾﮕﺮ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺮش از ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﮫ دوﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ واﮐﻨﺶ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺴﺘﮫ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وا ﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺳﺮﮐﻮب اﻣﺮ ﮔﺬار ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮑﻮھﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻮﻗﻌﯽ ﺑﯿﺠﺎ و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه از ﺧﻮد ﺑﺮوزﻣﯽ دھﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ِ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درھﯿﺄﺗﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮد ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ  .اﯾﻦ
ﻣﺤﻮر ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ دارد .ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﭙﮭﺮی ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

.۵ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺑﭙﺮدازد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﺎ از ﺗﻮﺟﮫ
ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﭽﻮن ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ ازﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎردر ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﯿﻼدی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ و
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ دوم ﺧﺮداد و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ١٣٨٨ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﺷﻮرش ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ« در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی دی ﻣﺎه ١٣٩۶و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺎل  ١٣٩٧و ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دوم ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ« ﮐﮫ آن را »ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﺑﺎن  «٩٨ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ام،ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ام.
آﻧﭽﮫ ﻣﺮاﺑﮫ وﺟﺪآورد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه ١٣٩۶ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﺴﺮه اﯾﺮان و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺖ و ازﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻋﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد و ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ را درھﻢ ﻧﻮردﯾﺪ و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای واﻻﺗﺮ ﺳﻮق داد .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ۵٧از رﯾﺸﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﻘﻼب و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را اﻟﺰام آور ﺳﺎﺧﺖ.
١٨

در ﺑﺎﻻ ﺑﺎرھﺎ از اﻋﺘﺮاض و از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎدﮐﺮده ام .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
از اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و
آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻋﺼﺎره ی
اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯿﮭﺎ ﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ اﺳﯿﺮ و درﻣﺎﻧﺪه ی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻘﯿﻢ و ﻧﺎزا وﻧﺎزل
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﻋﯽ زاﯾﻤﺎن و ﺗﻮﻟﺪی ﺗﺎزه را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض وﻗﺘﯽ وارد ﺻﺤﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دھﺪ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ آﻧﮑﮫ
»ﺗﺎﺑﻮ«ھﺎ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ی ﻧﮭﯽ و ﻣﻨﻊ ﺷﺪه را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻣﻘﺪس و »ﺗﺎﺑﻮ« ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ،
ﺣﺼﺎرھﺎ و ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎ و »ﺗﺎﺑﻮھﺎی« ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ را درھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد و ﮔﻮﻧﮫ ای از
آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻨﯿﮭﺎ و ﺗﻘﺪس زداﯾﯿﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ را ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﻈﺎم ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی ژرف ﺧﻮد
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ھﻤﭽﻮن آﺷﻮب و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻨﮕﺮد و ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﮫ ﺳﺮﮐﻮب و
ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ .در اﺳﺎس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی
درﻋﻤﻖ و در ژرﻓﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر/ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺎر و
ﭘﻮدھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ از اﺷﺎﻋﮫ ی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﺪ در اﺳﺎس ھﺸﺪاری ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻧﮫ ی ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ
ﻣﺪد ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎ و ﺣﺼﺎرھﺎی ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ھﻤﭽﻮن زﺧﻤﯽ در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ در وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺧﻮن
از آن ﺑﺮﯾﺰد.
ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزان رده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزان ﭼﭗ و ﺗﺸﮑﻠﯿﻼﺗﯽ)ﺧﻮاه در ﮐﺴﻮت ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ درھﯿﺄت ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری و ﻧﮋادﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﺟﺰآن( ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا و اﺳﺘﺒﺪادی .اﯾﻦ رده از ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزان ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﺪه را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ھﻢ در ﻣﻌﻨﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻓﺎدار ﺑﮫ ﻧﻈﺎم
ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ھﻢ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد
را ازدﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .در ﻣﺎه ﻣﮫ  ۶٨در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اوج ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ دﯾﺪ .ھﻤﺎن
اﻧﺪازه ﮐﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ۶٨ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻓﺮاﮔﺮد ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ﺗﺤﻮل و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ.
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را ﻧﺪارد ﭼﻮن اﺑﺰار ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی
ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺘﻨﻮع ﺣﺰﺑﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ روی ھﻢ
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮫ  ۶٨در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآﻣﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد و در ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﮫ  ۶٨ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪاﻗﺘﺪارﮔﺮا
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در ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻠﯽ واﮐﻨﺸﯽ وﯾﮋه از ﺧﻮدداﺷﺘﮫ
اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ راﯾﺞ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،رﻓﺘﺎرھﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و از ھﻤﮫ ﻣﮭﺘﺮ ﻧﺤﻮه ی ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ،
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاطﯿﮕﺮﯾﮭﺎﯾﺶ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را از رﻓﺘﺎرھﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ راﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان و ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨را ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ،راھﯽ ﺧﻄﺎ ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮآﻧﮑﮫ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎظﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻏﻠﺐ ﮐﻞ و ﺟﺰء را درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﻧﺪ و از درک ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

.۶ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ رھﺒﺮ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻓﻘﺪان رھﺒﺮی اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺣﻨﺒﺶ
ِ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻤﻌﯽ .در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی »آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺟﮭﺎن آﺷﮑﺎرا ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮی اﻧﺪ ٣ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از »ﻻﺋﻮﺗﺴﮫ«
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﯿﻦ وﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار »ﺗﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ« ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ رھﺒﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم
ﻧﺪاﻧﻨﺪ او ﺣﻀﻮردارد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر او ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ھﺪﻓﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺎﺑﺪ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ !
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ درﺳﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدی طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﮔﺮ اﺻﻮﻻً رھﺒﺮی در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﭼﮫ وﺿﻌﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮ/رھﺒﺮی اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
ھﺰاران و در ﻣﻮاردی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه
در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ از ﻣﻮردی ﺑﮫ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﺳﺎس ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ
دارﻧﺪ .از ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺷﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺮدم از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﺸﺎن راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﺸﺎن را آن ﻗﺪر اداﻣﮫ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﮔﺎھﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﺟﮭﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را
ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ھﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت را وادار ﺑﮫ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را وادارﻧﺪ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺗﻮده ای دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪه ی آﺷﮑﺎر و روﺷﻨﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ای ﺗﻦ ﻧﻤﯽ
دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﻘﺪان رھﺒﺮی
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺸﺎء ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺪرت؟
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺷﯿﻠﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ روی دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ :ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
و ﻓﺴﺎد .در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺑﺮآورده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻗﮫ ای
ﻋﺒﻮرﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰی ﻋﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از راه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺪ ﻓﺴﺎد را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ و آزادﯾﮭﺎی ﻓﺮدی
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ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﮐﺎھﺶ دھﺪ ،ﺟﻠﻮه ای ﺧﺎص داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در ﻣﻮاردی ﺣﮑﻮﻣﺖ وادار ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ھﺎﯾﯿﺘﯽ،ﻣﺼﺮ و ﺑﻮﻟﯿﻮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
وراﺳﻮی ھﺪﻓﮭﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻦ دادﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
ھﻤﭽﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دوام آورده اﺳﺖ و ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﻤﮫ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر آن اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﻧﺪ ھﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﻣﺪت ﺑﺘﻮاﻧﺪ
دوام ﺑﯿﺎورد .ﮔﺮﭼﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ از طﺮح آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد »ﻣﺠﺮﻣﺎن« ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﻣﺎدر ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﮭﻮری ﺗﻮده ای ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ھﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺮدم در ﻣﺤﻮطﮫ ای داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻓﺸﻨﮕﮭﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮐﻤﺎن و ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف واﮐﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ھﺸﺪارداد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎ اداﻣﮫ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺷﮭﺮ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ھﺸﺪار ﺳﻮدی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻨﺸﺎﻧﺪ و اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزداﺷﺘﮭﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
آرام ﻧﺴﺎﺧﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﮭﺮه ھﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﻣﺮدم را ﺑﮭﺮاﺳﺎﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد.
در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﺮﺳﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﺮﺑﺮآورد و ﺳﭙﺲ رو ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﮭﺎد
وﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را »ﺟﺸﻦ« ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻮﯾﺴﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﮫ روح ﺷﻮرش ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ،ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در آﻏﺎز ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺳﯽ »ﮐﯿﻨﮕﺰ ﮐﺎﻟﺞ« ﻟﻨﺪن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ»ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﻮده
ﮔﺮا )ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ( ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮده ﮔﺮا ﮔﺸﺘﻨﺪ« .اﺷﺎره ای اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ »وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ« را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺎل  .٢٠١١در ﺿﻤﻦ ﯾﺎدآور ﺗﻈﺎھﺮات »ﺿﺪ رﯾﺎﺿﺖ« اﺳﺖ در ﯾﻮﻧﺎن
و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل .ھﺮ ﺳﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻮردھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﺼﻠﺘﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و از
درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ درﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
را از ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ »ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ« ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
اﺻﺮارﺑﻮرزﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎد »ﮐﯿﻨﮕﺰ ﮐﺎﻟﺞ« ﺑﮫ ﻧﺎم»ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮔﺮﺑﺎدو«ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی
ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻣﺎ ﯾﺎدآورﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﮫ »اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ،اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺣﺎﮐﻢ( را در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎب ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ« .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ از آن ھﻤﭽﻮن »ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ« ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی »آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ« ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﺪﯾﻮن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪو ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .ﮐﺎرن رؤس« ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ »اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎت« ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه

.See:TheGuardian.Mon.Sep 2019.

٢١

4

ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ »ﺑﮫ ﻣﺪد اﺑﺰار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﮫ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی)راھﺒﺮد( را اﺷﺎﻋﮫ دھﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ«.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ را اداﻣﮫ دھﻢ ،ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارم ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﯾﮑﺴﺎن در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽ »اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯽ رھﺒﺮ« را ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﺪه دورداﺷﺖ .در اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده ام ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻧﯽ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ وﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن ﯾﺎ
ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ...
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﻟﺒﺘﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ اﻣﮑﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ
از ﺳﻨﺖ رھﺒﺮی از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه
ھﻤﺎﻧﺎ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﺳﺖ» .ﮐﺎرن رؤس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رھﺒﺮ ﯾﺎ رھﺒﺮی ،ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ
آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ رھﺒﺮ ﯾﺎرھﺒﺮی،آﻧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮ ﯾﺎ رھﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺲ
دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮﮐﻮب آﺳﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ
آﺷﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در ﺻﻔﻮف ﺧﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﺧﻮ ِد ﺧﻮداﻧﮕﯿﺤﺘﮕﯽ
ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ از ﺳﻨﺖ اﻋﺘﺮاض در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺘﮭﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و از ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮏ رھﺒﺮی ﺳﺎﺧﺘﮫ
و ﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
در »ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ« اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻌﺎر وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﺷﻌﺎری از »ﺑﺮوس ﻟﯽ« ،ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ی
رزﻣﻨﺪه ی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد :ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﯽ ﺷﮑﻞ و ﻗﻮاره ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺠﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ رھﺒﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﭘﯿﺮو ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺟﺎده ھﺎ وﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺴﺖ و ﺗﺤﺼﻦ
ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد.
در »ﮐﺎﺗﻮﻟﻮﻧﯿﺎ« در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رأی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﻔﺮ از رھﺒﺮان ﺟﺪاﯾﯽ
طﻠﺐ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ روآوردﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه ی ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻦ دﺳﺖ زدﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ ی »آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ« ھﻤﮑﺎر ی دارد در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﺪان
رھﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ھﻢ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« ﺷﮑﺎف ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .در
آﻏﺎز ﺳﺎل  ٢٠١٩در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ .ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات
اداﻣﮫ داد و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اروﭘﺎ از ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﮕﺸﺖ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ اﯾﻦ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺮآورد .ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم روﺷﮭﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ و از ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ھﻮاﺧﻮاھﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺘﮭﺎرا ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮات را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ رھﺒﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر رھﺒﺮ ﯾﺎ رھﺒﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﻧﮭﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺤﻮه ی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺴﺮاﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه
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اﺳﺖ .در ھﻔﺘﮫ ی ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ دو ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .درﺷﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و درﻋﺮاق ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن
از ﺳﯿﺼﺪﻧﻔﺮھﻢ ﮔﺬﺷﺖ.
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﺮان را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
)١٣٧٨ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه( ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٣٩٨ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در اﯾﺮان رخ داده
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام را ﻣﯽ ﺷﺪ ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه ﺑﺮﺷﻤﺮد و از آﻧﮭﺎ آﻣﻮﺧﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺎره در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ« و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اش ﯾﺎدﮐﺮده ام.
آﻧﭽﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎھﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ وﺟﮭﮫ ای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮھﯿﺰ وارد ﻣﯿﺪان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن را از ﺗﺪوام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﻨﺪﻧﺪ درﻣﻌﺮض ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ در درازﻣﺪت دوام ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه و ﺗﻌﮭﺪاﺗﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺸﺎن ھﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﮫ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﺑﺮﺧﻼف
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻرﻧﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
ﺑﯿﺎورد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮﮔﺬارﯾﮭﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺣﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی دوام دار آﻧﮭﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
»ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺮاﻧﻦ« از»ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای راﺟﻊ ﺑﮫ »ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﯽ رھﺒﺮ«
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺗﻮده ای ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ھﻤﯿﻦ روزھﺎی اﺧﯿﺮ)ﻣﻘﺎﻟﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١٩ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه( ٥ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ .اﺟﻼس ﺳﺮان
ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام در ﺷﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮ در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ در ﺷﯿﻠﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻟﺒﻨﺎن،ﻋﺮاق و ﺷﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
رﯾﺨﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،ھﺎﯾﯿﺘﯽ،ﻣﺼﺮ و اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .درﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در روﺳﯿﮫ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ روﺑﮫ رو
ﺑﻮده اﯾﻢ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻮده ای ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی رای درﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻟﮭﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی »ﺑﮭﺎر
ﻋﺮب« در آﻏﺎز دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ و ﻧﺎآرﻣﯿﮭﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در اﺳﺎس ﻓﻘﺪان ﯾﮏ
رھﺒﺮی ﻧﺨﺒﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﺸﺎن اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
ازﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﺧﻮرده ی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮی .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ در ﮐﺴﻮت ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﺰب ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮ
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪاﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪھﺮ ﭼﻨﺪﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﻣﻮاردی ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ھﻢ آﺷﻔﺘﮫ و
درھﻢ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﮫ آﺷﮑﺎرا ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﻣﻨﺴﻮخ و درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
5

.See:Center for Strategic and International studies. Samuel Brannen. The Age of Leaderless
Revolu on.Nov.1,2019.

٢٣

ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﯾﺮان ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮی وﯾﮋه رخ داده اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ
ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻧﻈﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﻘﻼب »ﭘﺪراﻧﺸﺎن« و ھﻤﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﭼﯿﺰی را ﯾﺎ ﺳﺒﮑﯽ از زﻧﺪﮔﯽ راﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﮐﻨﺎرزده ﺑﻮده اﺳﺖ و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ وﺟﮫ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮه اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ از »ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ« ﻧﯿﺰ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و دﻟﺘﻨﮕﯽ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ازدﺳﺖ داده اﺳﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارد.
»زﺑﮕﻨﯿﻮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ«،ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ درآﻣﺮﯾﮑﺎ وﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در دوران »ﮐﺎرﺗﺮ«
ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ در ﺗﺤﻮل  ١٣۵٧ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺎﮐﺎم در روﯾﺪادھﺎی اﯾﺮان اﯾﻔﺎﮐﺮد ،ﺑﮫ »ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺮاﻧﻦ« ﺑﮫ ﺳﺎل
 ٢٠٠٨ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺟﮭﺎن ﺷﺎھﺪ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ و در واﻗﻊ ھﻤﮫ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ »ﺑﯿﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ« رو ﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ؛ در دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪش را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ.
»ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ« ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر درﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ،
و از ﻧﻈﺮﺳﯿﺎﺳﯽ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری
ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﮭﺎن را در ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ اﺣﺘﺮام ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻮﻗﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺪود
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﺮاﺛﺮ »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
وﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ »ﻓﯿﺲ ﺑﻮک« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل »ﻓﯿﺲ ﺑﻮک« ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .درﻣﯿﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮردﻋﻼﻗﮫ ی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﻧﺎم ﺑﺮد .اﺧﺒﺎر ﺳﯿﻞ آﺳﺎ و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮش ﻣﻨﻔﯽ و دروﻏﯿﻦ و ﮐﺎذب اﺳﺖ  ،ﮐﺎرﺑﺮان
ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ)= اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.ﺣﺎﻻ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ  ،دﯾﮕﺮان را اﻟﮭﺎم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای
ورود ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺪی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ » ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺮاﻧﻦ« ﮐﮫ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ھﻢ
»ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ« را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ در اداﻣﮫ ﺑﺎز از ﻗﻮل او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺧﺮوﺷﺎن و
ﻣﮭﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺰاﯾﻨﺪه  ،ﺷﺎھﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻧﻈﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻓﻮل ﻧﺴﺒﯽ
ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻏﺮب و ﺑﺮآﻣﺪن ﭼﯿﻦ و آﺳﯿﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ« ﻧﮕﺮان ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رھﺒﺮی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ و در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺤﺮان
ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ راھﺒﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮی ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻧﮕﺎه ،ﻧﮕﺮان ﻋﺪم ﺛﺒﺎ ت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺗﻮده ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار
از ﯾﮏ رھﺒﺮ ﯾﺎ رھﺒﺮی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺳﺨﻦ از »اﻧﻘﻼب ﺑﯽ رھﺒﺮ« ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻧﻮع
از اﻧﻘﻼب ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از آﮔﺎھﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم  .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ
در ﻓﻀﺎی ﻓﻘﺪان رھﺒﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ را درھﻤﮫ ی ﺳﻄﻮح ﺑﮫ
ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮده ای را ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ دارای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت
اﻧﺪ و داﻧﺶ .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ را
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ زﯾﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ دارد ﺑﮫ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺿﺮورت
ﺛﺒﺎت در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ .از اﯾﻦ رو ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا و ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺑﺰاری دارد» .ﺑﺮاﻧﻦ«
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ی ﻗﻮﻣﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻮده ای و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻓﺮاطﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻧﺮژی
ﻧﮭﻔﺘﮫ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﺴﺮاﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ  .ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻨﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯿﮭﺎی ﻣﺸﺮوع در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﻣﻮرد
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ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارداد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﻮق داد .اﻧﺮژی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راھﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎدار در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﮫ
راه اﻧﺪازﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی در ﺣﺎل اﻓﻮل ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻧﺪ و راه ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه اﺻﻼح را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘﻮط آزادی در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﯿﺪاری ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
»ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺮاﻧﻦ« در اﺳﺎس ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ .ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭼﻨﺪان ﮐﺎری ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ راھﺒﺮد او راھﺒﺮدی اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺤﺘﮕﺮاﻧﮫ .در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﺎھﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﺣﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﻮد را اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و
ھﻤﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﮫ ﻓﻘﻂ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻞ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎدی اﻧﺪﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔﺮد راھﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽ
ﺗﺎﺑﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎﺣﺮﮐﺘﮭﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺮد ﺑﺮاﻧﯿﻢ .ﻣﻌﻀﻞ
از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و ﺳﺮو ﮐﻠﮫ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﮐﮫ طﯿﻒ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ از ﺻﺤﻨﮫ ھﺎ و داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آراﯾﺶ ﺗﺎزه ای از ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ
اﻟﮕﻮی ﻋﺎم ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮھﻤﯿﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی ﻣﻌﯿﻦ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮد وﺑﮫ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﻣﺒﮭﻢ و ﻧﺎروﺷﻦ اﺗﮑﺎءﻧﮑﻨﺪ .ھﺮﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر»ﺑﺎﻧﻦ«
ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮی ،در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .از اﯾﻦ
رو ﺑﮫ ﺟﺎی راه ﺣﻞ ﮐﻠﯽ و اراﺋﮫ ی ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﻠﯽ اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .اﯾﻦ راه ﺣﻠﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ و
ﺧﺸﮓ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ رھﺒﺮی در ھﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﯿﺎﺑﺪ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺮﺟﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﯽ اﻧﺪازم.
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎھﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان و ﻧﺎآراﻣﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺛﺮ دوﻋﺎﻣﻞ
ﻣﮭﻢ ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺪرت ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﻓﺴﺎد دل ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﺮآﻣﺪه از
اﺟﻤﺎع ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﯿﺪان دھﻨﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻرﯾﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن در ھﻤﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺎﻓﯿﺎ ﭘﺮور ﮐﮫ اداره ی اﻣﻮر ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ
ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﮔﺰاف ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی دارﯾﻢ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻓﺴﺎد و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی
اداری ﻓﺎﺳﺪی دارﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮ دو روی ھﻢ و ﻣﯿﺎن ھﻢ ﻓﺴﺎد را »ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ« و ﮔﺎه زﯾﺎده ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﺧﻼق ﺷﮭﺮوﻧﺪان را را ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺴﺎد و ﻓﺴﺎدﺧﻮاری را ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر
اﺻﻼح و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺷﻮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ رواج ﻓﺴﺎد و ﻓﺴﺎدﭘﺮوری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ﭘﺲ از  ۵٧ﭼﻨﺎن ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﮫ دار ﮔﺸﺘﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ی ﺳﻄﻮح دﯾﻮان ﺳﺎﻻری را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ در وﺟﻮد و ﻧﮕﺮش ﺷﮭﺮوﻧﺪان
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﺴﺎدآﻟﻮد در اﺳﺎس ﺑﺮ ﻓﺮدﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮن ﮔﻔﺖ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻓﺮدﯾﺖ ِ ﮔﺴﺴﺘﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮآﺧﺮ ھﻤﮫ زﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﮫ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد و ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻋﺪه ای در اﯾﺮان ﭘﯿﺪاﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻧﺎﺷﯽ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ رواج داﺷﺘﮫ و »ﭘﺘﺮودﻻر« ﻣﻮﺟﺐ رواج ﻓﺴﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻓﺴﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ روﺷﮭﺎی ﻓﺴﺎدآﻟﻮده ی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ
اﺟﺮادرﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻞ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر و ھﻤﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت اداری ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺑﮫ
ﻓﺴﺎد و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺴﺎد ﺧﺎک ﮐﺸﻮر را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش اراﺿﯽ ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ  ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺻﺪور
ﺟﻮازھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ روﺷﮭﺎ را در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو
و ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺮاج ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺴﺎدﺑﺮآﻣﺪه ازآن ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﯿﺎس داﻧﺴﺖ؟ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﻗﺮارداده اﺳﺖ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ درآﻣﺪھﺎی
ﻧﻔﺘﯽ را.
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ »ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ« را از راه ﻗﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق
ﺗﺒﺮﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﯿﻮه و ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﺪﻻل را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺮھﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎدآﻟﻮده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ذھﻦ و اﻧﺪﯾﺸﮫ
و وﺟﻮد ﻣﺮدم را ھﻢ آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺮاﯾﺶ و آراﯾﺶ اﺧﻼق دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد.

.٧ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن
»ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺳﺮﺣﺎن« در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ اﺷﺎره دارد ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ)ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﮐﮫ
ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا)= ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ( در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ٦.در اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٩ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎری در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن آﯾﯿﻨﮫ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ از ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻠﯽ ،اﮐﻮادور ،ھﺎﯾﯿﺘﯽ و ﻣﺼﺮ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺟﺎری و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﺑﯽ رھﺒﺮ و
اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎه دارﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ دارﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﯾﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدم را وراﺳﻮی
ﺧﻄﻮط و ﻣﺮزھﺎی ﻗﻮﻣﯽ-ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و زﯾﺮﺑﻨﺎی
وﺣﺪت دھﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﮭﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮐﮫ
ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ در ھﺮدو ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﮫ اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا ﺑﺸﻮد؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮی آﺷﮑﺎرﻧﺪ
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا
اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﮫ آن اﻧﺪازه اﺳﺘﺤﮑﺎم دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻠﻮه ای ﭘﺎﯾﺪار از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا را ﮐﻨﺎرﺑﺰﻧﻨﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  :ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز
ﻣﺘﺸﺘﺖ و ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ
اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و از ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻗﮫ ای ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ و روزﮔﺎر
ﺳﯿﺎھﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﯽ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﻣﺘﺤﺪ و »ﻣﻠﯽ
ﮔﺮا« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺿﻊ و ﺣﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ٧.
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه دراﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻧﺒﻮھﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﺎﻧﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻮد؛ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ .آﻧﭽﮫ در ﻋﺮاق اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی
ﻣﺮدم ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ .آزردﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ
در ھﺮ دو ﮐﺸﻮرﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ھﺮ دو ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎد ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺴﺎدھﺎ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
در ﻟﺒﻨﺎن،ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را درﻋﺮض دوھﻔﺘﮫ ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ در ﺗﻈﺎھﺮاﺗﺸﺎن
ﮐﮫ وراﺳﻮی ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻄﻘﮫ ای،ﻣﺬھﺒﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺮاق ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ و از اواﻧﻞ اﮐﺘﺒﺮراه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
)ھﻤﻮاره ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺗﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و
ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻧﺎظﺮان ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم در اﺳﺎس ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر( ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا )ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ( و ﺣﺘﯽ
ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻓﺮﻗﮫ ای ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﭘﺪﯾﺪه ای »ﻏﯿﺮ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا« و ﺧﻼف ﺗﻤﺎﯾﻼت راﯾﺞ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ رده ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ »ﻏﯿﺮ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا« در ﺟﮭﺖ ﺧﻼف ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ھﺮدو ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن وﻋﺮاق ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و در ﻧﻘﺸﮫ ای ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﻟﮕﻮی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﮫ در دھﮫ ی ﭼﮭﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻟﺒﻨﺎن ھﻤﻮاره ﯾﮏ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﻣﺎروﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻨﯽ و ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ.
در اﻟﮕﻮی ﻋﺮاق ﮐﮫ در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺮاق از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺮد واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﮫ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﯾﮑﻨﻔﺮ از اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ھﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت در راﺳﺘﺎی ﺧﻄﻮط ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ در
ﻋﺮاق اﯾﻦ ﺧﻄﻮط در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﮭﮫ ای ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺳﺮﺣﺎن«
ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت در ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی از ﺗﺸﻨﺠﺎت دروﻧﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮑﺎھﺪ،اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﺑﮫ
. ٧در اﯾن ﺑﺎره در ﺿﻣن ﻧﮕﺎه ﺷود ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت اﯾن ﻗﻠم در رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼون »ﻗﯾﺎم ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ی اﺑﺎن  «٩٨و ھﻣﭼﻧﯾن
رﺳﺎﻟﮫ ی »ﻋﺻر ﮐروﻧﺎ«.
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ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﻔﺎف ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﻨﺎن« ﮐﮫ ﺑﮫ رواﺑﻂ ﺳﻨﯽ  -ﺷﯿﻌﮫ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازد،
در درون اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم طﺒﻘﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺒﮑﮫ ای از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺮادﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ را ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺻﻄﻼﺣًﺂ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ را ﺷﺒﮑﮫ ی »ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ« ﻧﺎم
ﻧﮭﺎد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﮔﺮﭼﮫ ﭘﺲ از ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺟﻮد داردﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﻓﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در طﺒﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
ﻋﺮاق در رده ﺑﻨﺪی ﻓﺴﺎد در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺗﺒﮫ ی  ١۶٨را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻟﺒﻨﺎن رﺗﺒﮫ ی ١٣٨
را در ﻣﯿﺎن  ١٨٠ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  .٢٠١٨دراﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﻗﺎﻋﺪه ی ﺑﺎزی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﻦ ﺑﮫ اﺻﻼح دھﻨﺪ؟ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ درﭼﻨﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﭼﮫ
ﻣﺪت دوام ﻣﯽ آورﻧﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﺮﻟﻨﺪ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺧﻮراﻋﺘﻨﺎﺳﺖ.در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد دودھﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ ﭘﺲ
از ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا ﺧﺼﻠﺖ ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد» .ﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ«
)اﺗﺤﺎدﮔﺮاﯾﺎن(ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﯾﺘﺎﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ در
ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﺮاردارﻧﺪ و »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮐﺸﻮری
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻮد ،در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ».ﺣﺰب اﺗﺤﺎد« ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻋﺒﻮرﮐﻨﺪ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ
اﺳﺖ در ﺣﺪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪادی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ
و ﺳﻨﮕﺮھﺎی »ﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ« و »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ« را در ھﻢ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد.
ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ را در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ھﺮدو ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺣﺘﯽ در دوران »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ی وﺣﺪت دھﻨﺪه ای ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﻧﭽﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ
ﻗﺮاردارد ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ای از ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭼﮭﺮه ی اﯾﻦ رژﯾﻤﮭﺎ را ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﮫ ﻣﺪت دوام ﻣﯽ آورﻧﺪ در واﻗﻊ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﻗﺪرت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺗﻮده ﮔﺮا و ﻋﺰم راﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو در ﺣﺎل اﻓﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺗﻮده ﮔﺮا ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن راه ﺣﻞ آﺳﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ از آﻧﺎن ﯾﺎدﮐﺮدم ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﮫ ﺿﻠﻌﯽ )ﺷﯿﻌﮫ ،ﺳﻨﯽ ،،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﻗﻮم
ﮐﺮد ( درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ را در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﺮان اﺷﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی روﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ ی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﮫ ﻋﮑﺴﺒﺮداری از
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻧﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ راه ﺣﻠﯽ آﺳﺎن ﯾﺎب دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﺘﺮاﺳﺘﻌﻤﺎری،
ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮزھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮرد ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺛﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎز در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ را درﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد
و ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد.
٢٨

آﻧﭽﮫ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮاردارد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﮫ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ را ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارداد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﻧﯿﺰدارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی روﻧﺪھﺎی ﺟﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺣﺘﯽ
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ اﺛﺮھﺎﯾﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دو روﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ و
اﺻﺮارﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﭼﯿﻦ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺮژی و ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و دو دﯾﮕﺮروﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﮫ روزﮔﺎری ﺑﮫ اﺻﺮارﺗﻌﻘﯿﺐ
و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﺪوﺣﺎﻻ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﮭﺎﯾﺶ ﻋﯿﺎن وآﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻼﻧﯽ وﯾﮋه را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ
و ﺟﺬب واﺣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺤﺮﯾﻦ و
ﯾﻤﻦ و ﻋﻤﺎن و  ...دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ
داﺧﻠﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای
دارﻧﺪ .ﭘﺪﯾﺪه ی ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای اﺳﺖ ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ روﺣﯿﮫ ای ﻣﻠﯽ
ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﻮرد ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﺑﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ھﻤﮕﻦ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ از ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﻠﯽ .ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎ ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻮرﯾﮫ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﺮ ﮐﺪام
اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﻧﺪ از ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ھﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورم ﺑﺎز ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ .در ﮔﻔﺘﺎرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺮ ﺑﺎر ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎزﻧﻤﻮده ام٨.

 .٨ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض در ﻣﺠﻤﻮع و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر آورده ام ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص
ﭘﺪﯾﺪه ای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮔﺮﭼﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ از آﻧﭽﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﻮﯾﻦ ﯾﮑﺴﺮه ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﮫ ﻧﻮع
آﮔﺎھﯽ و واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ و ﺧﯿﺰﺷﮭﺎ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد و در ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴﯿﺮی ﺧﺎص ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺲ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن
ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﮔﺎه اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ از ﯾﮏ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.

 . ٨در ﺿﻣن ﺧوب اﺳت ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر اﯾن ﻗﻠم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﻧدن و ﻣﻔﮭوم ﮐﺷور-ﻣﻠت در
در دوران ﺟدﯾد ﻧﮕﺎه ﺷود.

٢٩

ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎ رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ھﻢ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ھﺮﯾﮏ در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
در زﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ و ﺗﻨﻮﻋﮭﺎﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ و ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺘﻨﻮﻋﺸﺎن
را ﺑﺮﺷﻤﺎرم و در ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ،اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﻣﻠﯽ را ھﻤﭽﻮن ﭘﺪﯾﺪه ای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-
ﻣﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻟﻒ -ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاض
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاض از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﭘﺴﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺮار آن اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺳﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻧﻮﻋﯽ
آﺳﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ اﮔﺮ ﻧﮫ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ داد و ﻧﯿﺮوﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺎور ﺑﮫ ﯾﮏ رھﺒﺮی
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﮔﻮش ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﺰش و ﮐﺴﺐ ھﻤﮫ ی آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ در دﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ ﻣﻌﯿﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻠﻮه را ھﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﯽ ﺗﻮان دراﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺸﺎھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﮫ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در اﻧﻘﻼب دراز ﻣﺪت ﭼﯿﻦ ﮐﮫ »ﻣﺎرش« طﻮﻻﻧﯽ
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ را ذﮐﺮ ﮐﺮدم .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﺗﺎھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای از اﻧﻘﻼب ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮد از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎم ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﻣﺼﺮ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ
ھﻤﮫ ی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺶ؛ﺧﺼﻮﻣﺖ وﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪ ،ارﺗﺶ ﺑﮫ ھﻤﺎن
ﺻﻮرت و ﺑﺎ ھﻤﺎن رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﯿﮭﻦ را ھﻤﭽﻮن آرﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﺎس ﻣﯽ داﺷﺖ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ
ﺑﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﻣﯿﮭﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آرﻣﺎﻧﯽ را
ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎه .از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺬرم.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﮭﻢ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
آﺷﮑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻞ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺑﮭﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ داد و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ آﻧﺎن اﻋﻄﺎء ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
را ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن وﻗﺖ آرام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺖ از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﮐﮫ ﭘﺲ ازﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎ ر ،اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺧﻮﻧﺒﺎر
ﺑﺮﺟﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ واﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮررﯾﺸﮫ داﺷﺖ .ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺳﻨﺦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ازاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
»ﮐﺎرن راس« دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب ﺑﯽ رھﺒﺮ« و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ از درون ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی »ﺑﺎﻻ ﺑﮫ
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ﭘﺎﯾﯿﻦ« ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﯿﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ٩.اﯾﻦ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »راس« ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﻣﻘﯿﺎس اروﭘﺎﯾﯽ و ﺗﺎزه آن ھﻢ در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻧﻘﻼب دﯾﺪه ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮﭼﻨﺪ »راس« ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺪارد ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺣﺰاب ﭼﭗ
وراﺳﺖ وﺳﻨﺘﯽ دارد و از ﺣﻀﻮر ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
از ﻧﻈﺮ »راس« ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« ﯾﮏ ﻗﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﭼﯿﺰی
ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺪﯾﻊ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ و آﺧﺮﯾﻨﺶ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ »وال اﺳﺘﺮﯾﺖ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ« ﯾﺎ
»ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﯾﺎ »ﻣﻦ ھﻢ!«) (Me Tooﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺖ از دوران اﺧﯿﺮ .از ﻧﻈﺮ »ﮐﺎرن راس« ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﮏ داﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﮑﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ ای ﻗﺮار داد .از ﺟﻤﻠﮫ او ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺳﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ داوری او ﻧﻈﺮاﻧﺪاﺧﺖ .اﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮطﺌﮫ و ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎزی و ﮔﺮدوﺧﺎﮐﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﮭﺎن روﺳﯿﮫ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻧﮋادﺑﺎوراﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎزه ھﻤﮫ روی ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد رأی ﺑﺮ »ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻦ« ﺑﭽﺮﺑﻨﺪ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺟﮭﺎن ﺷﺎھﺪ ﮔﺴﺘﺮش و
اﺷﺎﻋﮫ ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﮐﺎرن راس« ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ .او ﮐﮫ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﺳﺖ و ﺑﺎدﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻓﮑﺮواﻣﻨﯿﺖ در ﺣﻮزه ی ﮐﺎرش
ارﺗﺒﺎط دارد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﻤﻞ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ راه ﺑﯿﻨﺪازد ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه او ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﻓﺮھﻨﮕﯽ-
ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد دوم ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
»راس« ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﻮزی ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺄﯾﻮس در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد.
ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ« ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .ﻗﯿﺎس اﯾﻦ دو روﯾﺪاد در ﺗﻮﻧﺲ
و در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺗﻮﻧﺲ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﺷﮫ را ﺑﮑﺸﺪ و
ﺑﺴﺘﺮی از ﭘﯿﺶ ﻣﮭﯿﺎ ﺷﺪه را ﺑﺮﺑﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی از ھﻤﺎن آﻏﺎز
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺨﺎطﺐ ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺮان وﻟﯽ اﻗﺪام ﺧﻮدﺳﻮزاﻧﮫ ی ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺗﻮﻧﺲ در اﺳﺎس ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ﯾﺄس
و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر را ھﻤﭽﻮن ﺟﺮﻗﮫ ای ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ظﺮاﻓﺘﮭﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ درھﻢ آﻣﯿﺨﺖ و از
ﮐﻨﺎرﺷﺎن آﺳﺎن ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺮدم ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای و ﺑﺮاﺛﺮ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت وارد ﺻﺤﻨﮫ ی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ ﺑﮫ زﻋﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان دﻗﯿﻖ ﺗﺮی اﺳﺖ ،در اﺳﺎس ﺑﺮاﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻣﺮﺳﻮم و
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻨﺘﯽ ِ »ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ« ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﯽ روﯾﻨﺪ  .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﯾﺄس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮھﯽ از ﻣﺮدم  ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،ﺑﻞ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺷﮑﺎرا ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﮐﺎرن راس« ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ از اﯾﻦ
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ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﮭﻤﺘﺮ ازھﻤﮫ ﻓﺴﺎد ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻣﮭﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دادن رأی ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ھﺮﻧﻈﺎم.
آﻧﭽﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ ﯾﺎ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل روﺷﻦ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎ را ازﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺻﺮﯾﺢ و
ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از طﺒﯿﻌﺘﺸﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﯿﺰﺷﮭﺎ وﺷﻮرﺷﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ دوران ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﮫ ی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺧﻮاه ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﻮاه ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﮫ .اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎھﺎ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭼﮫ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی »ﻣﺴﺘﺒﺪان « ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
در ﻣﺼﺮ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺪان »ﺗﺤﺮﯾﺮ« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺷﻮد .در ﻋﻮض ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﮭﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺧﻮد را در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای آﻣﺎده
ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻼء ﻗﺪرت را ﭘُﺮﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮده ای دﯾﮕﺮی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮای دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﺎدآور
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ داری وﺟﻮدداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺛﺮ
ﺧﻄﺎاﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯿﮭﺎی ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر ،ﺻﺤﻨﮫ را ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ واﻧﮭﺎدﻧﺪ .دراﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﺼﺮ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران و ارﺗﺸﯿﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﯽ اﻣﺎن دﯾﻮان
ﺳﺎﻻران و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮوﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺣﻮزه ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺼﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻨﺪان ﺿﺮور ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﭼﻨﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺣﻮزه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در زﯾﺮ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
از اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺤﻘﻘﺎن را از آﺳﺎن ﺳﺎزی و ﯾﮑﺴﺎن
ﭘﻨﺪاری اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﺑﺮﺣﺬردارم.

ب.ﺑﮭﺎرﻋﺮب
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺪه ام اﺻﻄﻼح »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر »اﺑﻮﺷﺮﯾﻒ« در  ٢٠١۴ﺿﺮب ﮐﺮد .ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﻠﮫ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .در
ﺧﺎطﺮه ی ﻣﺪرن »ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ« اﺻﻄﻼﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺻﺒﻐﮫ ای ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﯾﺪادھﺎی ﻋﻤﺪه ی ﻣﻨﻄﻘﮫ از آن ﺑﮭﺮه
ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ١٠.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان ﻏﺮب ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ھﺮ ﺧﯿﺰش و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣﺎن را در ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ درآورﻧﺪ و ھﺮ ﺟﮭﺶ و ﮐﻮﺷﺸﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﻨﺪ
ﮐﺸﻨﺪ  ،ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺮدم ﻋﺮب را ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎﺑﺎن »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ذوﻗﯿﺎت و ﺗﻔﺎوت دﯾﺪھﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
اﻧﺪازه ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد .اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ»:ﺑﯿﺪاری ﻋﺮب«»،ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﻋﺮب«،
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»ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﻋﺮب« ،و »اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﻋﺮب« .اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺑﺮﭼﺴﺒﮭﺎ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻋﺮب
رﯾﺸﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﯿﺰﺷﮭﺎی ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻠﻄﮫ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ،ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﻠﯽ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال از ﻗﻮل ﺧﻮد »اﺑﻮﺷﺮﯾﻒ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎرک ﻟﯿﻨﭻ«،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در ﻣﺠﻠﮫ ی »ﻓﻮرن ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ« اﺻﻄﻼح ﺑﮭﺎرﻋﺮب را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب«
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺪﻧﯽ
ﮐﮫ در ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٠از »ﺗﻮﻧﺲ« آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ
در اﺳﺎس ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ِ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﻗﺘﺪارﮔﺮا رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﻘﺮ،ﺗﻮرم و ﺟﺰآن ﺑﮫ
ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و رژﯾﻤﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
»اﯾﻦ رژﯾﻤﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﻧﺪ«١١.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« را
ﺑﺮﺑﺮﺳﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ اﮐﻨﻮن اﻧﺒﻮھﯽ ﻣﺪارک در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮارﻣﯽ دھﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را از دﯾﺪ دواﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﺼﻞ آﺑﺎد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ آورﯾﻢ ١٢.اﯾﻨﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﯿﺰش
ﻣﺮدم را در ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺣﻮزه ی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻋﻠﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮫ ﭼﻨﺪ زﯾﺮﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درآﻣﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺒﯽ و اﻟﺠﺰﯾﺮه واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﻧﻔﺖ و ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و ﻣﺮاﮐﺶ و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی) ﺗﻮرﯾﺴﻢ( .ﮐﺎھﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وﮐﺎھﺶ وارادات
ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺮدرآﻣﺪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮﺟﺎﻧﮭﺎد.
ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان ﻏﺬا ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﻏﺬا و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ.در ﺳﺎﻟﮭﺎی ٢٠٠٨-٢٠٠٧
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﻦ،ﻣﺮاﮐﺶ،ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﻼت ﺳﺨﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ .دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﻧﺮخ ﺗﻮرم از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﮫ ﺳﯽ درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺟﺎﻧﮭﺎد .اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎﺑﺮاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯿﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه آورد.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺤﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده داﻧﺴﺖ .ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
طﻮل ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﺮاﮐﺶ،ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺘﮭﺎی ﺷﻮرﺷﮭﺎی »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« اﺳﺖ.
در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی»ﺑﮭﺎر ﻋﺮب«در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ازھﺮﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻮان ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد .ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﮐﺎھﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮﺷﻤﺮد .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎھﻤﮕﻦ دارﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﮭﺘﮭﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ
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ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺪود ﺳﯽ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫ ﺳﺎل  .از اﯾﻦ رو ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎﯾﯽ روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ .در ﺳﮫ دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﮭﺖ
آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻔﺎﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش اﺳﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻮﺳﻌﮫ و
روﻧﺪھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ .ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش در ﭼﻨﺪ دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺘﻈﺎرات در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ داﻣﻦ زده اﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ .ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی ﻓﻮق اﻓﺰود ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم ﻋﺮب اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﯿﺰﺷﮭﺎ و ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮوز ﺷﻮرﺷﮭﺎ را ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ
و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻨﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪادی
و ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻗﺘﺪارﮔﺮا در ﺣﻮزه ی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺪان داده اﺳﺖ و راه را ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺴﺘﮫ
اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻧﺲ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﻣﺮاﮐﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ارﺗﺸﮭﺎ و رھﺒﺮان
ﻣﺬھﺒﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از اﻗﺘﺪاری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻗﺪرت و ﺛﺮوت در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻤﻮاره در دﺳﺖ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه
ھﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت را اﻏﻠﺐ در ﻋﺮف روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری »ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮه ای ﮐﻠﯽ دارد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص ھﺮ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ »ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎ« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻧﮕﺎھﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪازم.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﺮار ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ
آﻧﮭﺎ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮرد در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دروﻧﯽ در
ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن را ﺑﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺆﺛﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ِ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺎﺻﮫ در ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﮫ ی »اﻟﺠﺰﯾﺮه« وﺷﺒﮑﮫ ی »اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ« ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ی ارزﺷﮭﺎ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ وﯾﮋه ﻣﺒﺬول ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« را »اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از
ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « واﻧﻤﻮدﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺻﻮﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪه ای داﺷﺘﮫ
اﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺗﺮوﯾﺞ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮدرﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻋﺮب ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن
در ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ)اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)= ﺷﺒﮑﮫ ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ(در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻔﻨﮭﺎی ھﻤﺮاه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻋﺮب ﺑﮫ روش ﻣﻤﯿﺰی و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر ﺧﯿﺰﺷﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮاردھﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک در
ﻣﺼﺮﺑﮫ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺷﻮرش ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻗﺬاﻓﯽ در ﻟﯿﺒﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﯿﺰﺷﮭﺎ ی ﻣﺮدﻣﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ را در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻮرش زده ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﺑﺎاﯾﻦ
٣۴

ﺣﺎل ھﻤﮫ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ و ﺷﻮرﺷﮭﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺲ ﻣﮭﻢ اﯾﻔﺎﮐﺮده
اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻮرﺷﮭﺎ را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ آوردم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ھﺮ ﺧﯿﺰش و ﺷﻮرش ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺲ ﮔﺴﺘﺮده دارد ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮوز ﺷﻮرش ﯾﺎ ﺧﯿﺰش ﯾﺎ ﻗﯿﺎم در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺟﻮﺷﺶ
ﺻﺪھﺎ ﻋﻨﺼﺮ از ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺟﻮﺷﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ آن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
طﻐﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ ظﺎھﺮ آرام اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺧﺮوش از درون،ﮔﺎه ﺑﺮاﺛﺮ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺳﺎده
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻓﻮران ﺧﺸﻢ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ و طﻐﯿﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺮاﺛﺮ روﯾﺪادی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﺪه ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷﻮد» ،ﻋﻠﺖ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ«
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻋﻠﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮدﺳﻮزی ﯾﮏ ﺟﻮان دﺳﺘﻔﺮوش ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب را ﺑﮫ ﺷﻮرش و طﻐﯿﺎن و ﺣﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻮق داد.
»طﺎرق اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﺰﯾﺰی« ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر او را »ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ی ﻣﺤﻠﯽ »ﺑﺎﺑﻮﺳﺎ«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ،دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﺗﻮﻧﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در  ١٧دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٠ﺧﻮدﺳﻮزی ﮐﺮد و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ی
»اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻧﺲ« و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺶ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮده ی ﮔﺴﺘﺮده ی
ھﺸﺖ ﻧﻔﺮه ای ﺑﻮد .ھﺮ ﭼﮫ ﮔﯿﺮش ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﮫ درون ﮔﺎری دﺳﺘﯽ اش ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﮫ
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎر و ﺑﺎرش در ﺷﮭﺮی در ﺳﯿﺼﺪﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﯿﺪی ﺑﻮزﯾﺪ« .در
ھﻔﺪه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٠ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ زن ﮔﺎری دﺳﺘﯽ اش راﻣﺼﺎدره ﮐﺮد .رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی«
ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ ده دﯾﻨﺎر)ﻣﻌﺎدل ﺳﮫ دﻻر( ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ درآﻣﺪ ﯾﮏ روزش ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪھﺪ و ﺧﻮد را ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ زن ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺪر »ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« ﻓﺤﺎﺷﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﮔﻮش او ﻣﯽ زﻧﺪ.
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ زن،ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺷﮭﺮداری ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﻮظﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺴﺎط دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺑﯽ ﻣﺠﻮز را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ زن ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺴﺎط ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی را ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ درﮔﯿﺮی و زدو ﺧﻮرد ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ» .ﻓﺎﺋﺰه ﺣﻤﺪی« ﮐﮫ
ھﻤﯿﻦ زن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﮫ »ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« را ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
»ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ﺷﮭﺮداری ﻣﯽ رود ﺗﺎ ھﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﮔﺎری دﺳﺘﯽ
اش را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .او را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .او ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
اش را ﺧﺒﺮﮐﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺑﺮآورد و ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﯽ .اﯾﻦ ﺧﻮدﺳﻮزی و واﮐﻨﺶ ﺳﺨﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ  ،ﺧﺸﻢ
ﺷﻮرﺷﯿﺎن را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ »ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« در ﺑﯿﺴﺖ وھﺸﺖ دﺳﺎﻣﺒﺮ از اوﻋﯿﺎدت ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان در ﭼﮭﺎرم ژاﻧﻮﯾﮫ
 ٢٠١١ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ و ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل آن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﺮب را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در  ١۴ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و ﺳﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .در ﻏﯿﺎب در دادﮔﺎه ﺗﻮﻧﺲ ﺑﮫ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ در  .٢٠١٢در ھﺸﺘﺎو ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ دھﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ در  ٢٠١٩در ﮐﺸﻮرﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی در ﺟﺪه در ﮔﺬﺷﺖ.
ﺧﻮدﺳﻮزی »ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« ھﻤﭽﻮن ﺟﺮﻗﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ آﺗﺸﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺮد و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻔﺘﮫ ی ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ را در
ﺗﻮﻧﺲ ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﭽﮫ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن
ﺗﻮﻧﺲ ﮐﮫ ﺟﺰﯾﺮه ی ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ؟ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﻧﺲ
٣۵

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درﺑﺮاﺑﺮﺷﻮرﺷﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ وﭘﺎﯾﺪاری ﺑﮫ ﺧﺮج دھﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﮐﮫ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش
ﺳﺨﺖ ﻏﺮﺑﮕﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺪارا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﺗﻮﻧﺲ ﮐﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ
ﻣﺮﻓﮫ و ﭘﺮ روﻧﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺮاﺛﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« ﯾﮏ دﺳﺘﻔﺮوش ﺳﺎده از درون از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﻠﯿﺴﯽ اش دوام ﻧﯿﺎورد ﮐﮫ ھﯿﭻ،ﺣﺘﯽ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب را ﺑﮫ ﮔﺮدآب ﺷﻮرﺷﮭﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺮواﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی ﺗﻮﻧﺲ» ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ« در ﮔﺰارﺷﯽ در
 ٢٠١٠آورده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﻧﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ
ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻧﺲ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ١٣.ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻮﻧﺲ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺂوردھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ  ،از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن،ﻣﮭﺎر ﻓﺴﺎد و
ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﮕﺮش ﺑﮫ ﺗﻮﻧﺲ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری و ﺳﻘﻮط »ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« از ﺻﻔﺤﮫ ی ﺗﺎرﻧﻤﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ .از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺧﻔﺘﮫ ی دروﻧﯽ آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﯾﺪار از
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی اﯾﺮان را ﺟﺰﯾﺮه ی ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ در ﻣﻄﻘﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از
آن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه را ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
روﯾﺪادھﺎی اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺤﺮان ﺳﺎل  ۵٧ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﻮزه ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻘﻮط ﺳﻮق داد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ وﺿﻊ اﯾﺮان ﺑﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد از وﺿﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺮان ھﻢ دﺳﺘﺨﻮش آﺷﻮب ﺷﺪ و ﻧﺎ آراﻣﯽ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد درﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
در ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻧﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮھﻢ ﺛﺒﺎت و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از داده ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و داده ھﺎی دﺳﺖ آﻣﻮزی ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ از دﯾﺪه دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و وﺿﻊ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺷﮭﺮھﺎ ی ﮐﻮﭼﮏ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﻠﻤﻮس و ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش
»ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ درآﻣﺪ در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺪام در ﺣﺎل
اﻓﻮل ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺠﺎری »ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« در ﺣﺎل ﺑﻠﻌﯿﺪن طﺒﻘﮫ ﺗﺠﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد و ﻣﺪام
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﺴﺐ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ آزادﯾﮭﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻧﺲ رﺗﺒﮫ ای ﺑﺲ ﻧﺎزل داﺷﺖ در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن .طﺒﻖ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی »ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﯽ ﻣﺮز« ﺗﻮﻧﺲ از ﻣﺮﺗﺒﮫ ی ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ
وھﺸﺘﻢ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ی ﯾﮑﺼﺪو ﺷﺼﺖ و ﭼﮭﺎرم در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺼﺪو ھﻔﺘﺎد و ھﺸﺖ
ﮐﺸﻮر ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎ ھﻤﻮاره دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﺳﺎس
ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎ ﺗﻮﻧﺲ را
در ردﯾﻒ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ،ﮐﻮﺑﺎ  ،ﺳﻮرﯾﮫ و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮارداده ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﺑﺎره ی رﺧﺪاد اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻧﺲ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ »ﺟﺰﯾﺮه ی
ﺛﺒﺎت « ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻞ ھﻤﭽﻮن ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« آن را در
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٣۶

دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٠ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
»ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﻌﺮض »ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮ« ﻗﺮارﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ١٤.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻘﻮط و ﺧﺮوج »ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« را  ٢٠ژاﻧﻮﯾﮫ ی  ٢٠١١ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ رژﯾﻢ »ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از راه
ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از
ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺳﻨﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
در آن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد اﻣﺮی ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ در ﺗﻮﻧﺲ رخ داد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻌﺮف ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ »رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ رادر ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫ روز« ﺑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ
ﻗﯿﺎم ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮآن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی
اﻓﺮاطﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ.
اﻟﮕﻮی »اﻧﻘﻼب ﺑﯽ رھﺒﺮ« در ﺗﻮﻧﺲ ﺿﺮﺑﮫ ای وارد ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﻗﻠﺐ رژﯾﻤﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪادی در ﺟﮭﺎن
ﻋﺮب .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ اھﻤﯿﺖ ﻗﯿﺎم ﺗﻮﻧﺲ را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻘﻂ رژﯾﻤﮭﺎی ﻋﺮب را ﺗﮑﺎن ﻧﺪاد ،ﺑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی راﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﮑﺴﺮه ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و طﺒﯿﻌﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
رژﯾﻤﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﺎدت ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻨﺘﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،ﯾﮑﺪﻓﻌﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد وﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮردار از ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﺎزه و ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﯾﮑﺒﺎره ﺷﮕﻔﺖ زده و ﺑﯽ دﻓﺎع ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﭼﮫ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﺮﻓﯽ )= ﺳﮑﻮﻻر( واﮐﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ،
ﺑﮫ ﭼﭙﯿﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ،ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮا ،ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ
داده ﺑﻮد و ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺧﺼﻮﻣﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺲ ﻧﻨﺸﺴﺖ واز اﺑﻌﺎد ﺗﺎزه ای از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﻏﻨﺎی ﺗﺒﻠﻮر آﻧﮭﺎ در ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻗﻠﻢ از دوم ﺧﺮداد و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﻠﺒﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در  . ٨٨در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺿﺮورت ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎدﮐﺮده ام و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ آﻧﮑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺼﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﻈﺎم را در ﺧﻮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ام.
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن دروﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﮫ ﻏﺮب و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﺎن ﮔﺮوه ھﺎی ﭼﭗ و
ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن داﺧﻠﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ را ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ از آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺟﺎر ﻣﯽ زدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ،ﺑﮫ ﻗﻮل ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن» ،ﮔﺮﯾﺰه ھﺎی« ﺧﺎرج و ﻣﻘﯿﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٨٨را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ و ﻗﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯽ اﺳﺘﺪﻻل
و ﺷﮕﻔﺖ زده ،ﭘﺴﺎﻧﺘﺮﻧﺎﭼﺎرﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺮدم در ھﯿﺄت ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﻠﯽ ﺑﮫ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺣﻀﺮات اﺻﻼح طﻠﺐ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﻮداﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻈﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﮫ از ﺑﺎﺑﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﺎﻣﺰد
واﻣﺎﻧﺪه.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از»اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ« ﯾﺎ »ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮی«ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺪه ام ھﻤﮫ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ .در واﻗﻊ
.IBID.Pp.2-3.
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ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻧﺲ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ای را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن ﺗﺒﻠﻮر و ﺑﺮوز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و اﻟﺰام
آور ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ »اﻧﻘﻼب ﺑﯽ رھﺒﺮ« را
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت،ﺳﺨﻦ دﻗﯿﻖ و درﺳﺘﯽ
ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﻤﯽ راﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮرﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )= ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ( ﻧﻘﺸﯽ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ وراﺗﺮازاﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ رود .ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻠﺠﺎءﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪه ﮐﮫ از ھﻤﮫ ی طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺬھﺒﯽ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮم ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﺰﺑﮭﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ ورود ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺗﻮده ھﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن .در واﻗﻊ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎ را در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ رھﺒﺮ ﮐﻨﺎرھﻢ ﻣﯽ آورد
اﻣﺮی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺧﻼق و ﺑﺎور ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺧﯿﺰش و ﺷﻮرش
ﻧﻘﺸﯽ در ﺧﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ ی اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻧﭽﮫ اﮐﻨﻮن در ﮐﺴﻮت اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻗﯿﺎم ﯾﺎ
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ در اﺳﺎس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﺎﺻﮫ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﭘﯿﺶ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی .در آن ھﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ھﻤﻮاره ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﮭﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ درون و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣﮭﻢ را ازﻧﻈﺮ
دورﻣﯽ دارد .ﺷﻤﺎر در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻧﻤﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﻠﻘﺎت و واﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام .ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻮﺷﮫ ای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ .ھﻮﯾﺘﮭﺎی درھﻢ
ﺗﻨﯿﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﮭﺎن ﻧﻮع ﺗﺎزه ای از ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ﮐﮫ وراﺗﺮ
از ﺗﻌﻠﻘﺎت و ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ و در درازﻣﺪت ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺒﻐﮫ ای ﺗﻤﺪﻧﯽ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮزﮐﺸﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن را اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی درازﻣﺪت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ و ھﻤﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از »ﺑﮭﺎر
ﻋﺮب« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﮫ وﺟﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ .اﯾﻦ وﺟﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ واﺣﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮭﺎر ﻋﺮب در ھﺮ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻠﻮه ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺧﻮدﺳﻮزی
»ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی« و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب راﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه ی ﻋﺮب و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ دارﻧﺪ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻟﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﻣﺼﺮ .ﯾﻤﻦ ﭼﮫ راه ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ
در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮرش ﻣﺮدم ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدآﻣﺪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺧﺎرج ﺷﺪ.
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ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮ وﺟﻮدداردﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻏﺮب ﻣﺤﻮر
و ﺑﮫ ﺗﺼﻮرم ﻧﺎدﻗﯿﻖ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاطﯽ »ﺑﮭﺎرﻋﺮب« را ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ داﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺑﮭﺎرﻋﺮب« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﮫ »زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺮب« و ﻣﺮدم را ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ و ﺑﺤﺮان زده ﺗﺮ ﮐﺮد.
»ﻧﻮح ﻓﻠﺪﻣﻦ« در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺮب« ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﮭﺎرﻋﺮب« ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﻮﯾﺪ دادﮐﮫ
اﺳﺘﺒﺪاد را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ « ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ھﻤﮫ ﺟﺎ ﯾﻌﻨﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی ﻋﺮب ﺑﮫ ﺟﺰ ﺧﻮد ﺗﻮﻧﺲ ﮐﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﻮزه ی ﻣﺮدم ﻋﺮب زﺑﺎن ﺑﻮد ،ﺑﮫ »ﺗﺮاژدی« و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪ .رژﯾﻤﮭﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺣﯿﺎء ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد،ﺗﺮور اﻓﺮاطﯽ رواج ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ
ﺑﺎھﻢ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ»ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« را ﯾﮏ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ داﻧﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﻮد از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻣﯿﺰﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺮاژدی
ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ در ﺗﺎرﯾﺢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮدم ﻋﺮب زﺑﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ آزاداﻧﮫ
دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ١٥.
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ »اﻟﺸﻌﺐ ﯾﺮﯾﺪ اﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻮزون در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب زﺑﺎن ﺳﺮﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﭘﺲ
از ژاﻧﻮﯾﮫ ی  ٢٠١١وﻋﺪه ی ﮔﺬار و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را ﻣﯽ داد .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺗﻮده ای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن را ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ وآﯾﻨﺪه ی
ﺑﮭﺘﺮی را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و اﻣﯿﺪﺑﺎوری ﻣﺮدم و ﺷﺠﺎﻋﺘﺸﺎن در آﺷﮑﺎرﻧﻤﻮدن ﻋﻮاطﻔﺸﺎن
از اﺳﺘﻘﺒﺎل و ھﯿﺠﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ھﻤﮫ را ﺑﮫ وﺟﺪ آورده ﺑﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﮭﺎر اﻣﻮر را ازدﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﺑﮫ
درآورده ﺑﻮﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺗﻮﻧﺲ آﻏﺎزﺷﺪ و ﻣﺼﺮ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از دوازده ﮐﺸﻮردﯾﮕﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ رﺳﯿﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻋﺪه ای از ﻧﺎظﺮان ﻣﮕﺮ در ﺧﻮد ﺗﻮﻧﺲ،ﻧﯿﮑﯿﮭﺎی زﯾﺎد ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد.
ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ھﻢ وراﺗﺮ رﻓﺖ و رواﯾﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ی ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﻋﺮب را ﺑﮫ رواﯾﺘﯽ ﺗﯿﺮوه و ﺗﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮد» .ﻓﻠﺪﻣﻦ« اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را »ﺗﺮاژدی« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪ »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ،اﻣﯿﺪ و ﺧﻄﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﻣﻌﺮض ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وﺣﺸﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ واژه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
»ﺗﺮاژدی« اﺳﺖ .در ﺑﮭﺎرﻋﺮب ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ ی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در واﻗﻊ ﺳﺮود ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد در ﺟﮭﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﻮدن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻗﯿﺎم ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﮭﺎرﻋﺮب ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺗﺎزه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮدم در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺧﺎرج ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن را طﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب را از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ در اﺳﺎس ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و
ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺖ .ﺑﮭﺎر ﻋﺮب را ﺑﺎﯾﺪ در ﺿﻤﻦ از اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﻄﻠﻖ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٣-١٩٢٠ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ.اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﺻﺒﻐﮫ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮭﺎر ﻋﺮب در
ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ درﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻋﺮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اراده ی ﻣﺮدم
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ﻋﺮب زﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ در ﺑﮭﺎر ﻋﺮب روی داد ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻋﺮب دﺳﺖ
ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﻋﻠﯿﮫ آﻧﺎن وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﻧﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺷﺎن .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد .ھﻢ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب و ھﻢ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺮب.
اﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در روﯾﺪادھﺎی ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﺑﮫ ھﯿﭙﭻ رو دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .دﺧﺎﻟﺘﮭﺎ را در ﻟﯿﺒﯽ و ﻣﺼﺮ ) ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ( و ﺳﻮرﯾﮫ )ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ( ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن دﺧﺎﻟﺘﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از درون ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﻋﺮب زﺑﺎن .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻋﺮب زﺑﺎن در اﺳﺎس
ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ داوری ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﺧﯿﻞ
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ در ﻣﻮاردی و در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺳﺨﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در ﻟﯿﺒﯽ ﯾﺎ در ﺳﻮرﯾﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺮاق ﯾﺎ در ﯾﻤﻦ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﺳﺎس اﯾﻦ داوری را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب وﺟﮭﮫ ای
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ داﺷﺘﮫ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺗﻨﮭﺎ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دروﻧﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﺮ ﺟﺎ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﺘﺖ و ﺗﺨﺎﺻﻢ دروﻧﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﻗﻮﻣﯽ و اﻏﻠﺐ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯿﮭﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن.
»راﺑﺮت اف .ورﺗﺲ« ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب »ﻧﻮح ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﯾﻌﻨﯽ
»زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺮب،ﯾﮏ ﺗﺮاژدی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ درﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزھﺎی »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١١ﻟﺤﻈﮫ ی
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وﺟﻮددارد وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺗﻮده ھﺎﯾﯽ
ﺳﺮودﺧﻮان و ﺷﻌﺎردھﻨﺪه و ﭘﺮﭼﻢ و ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ و ﺻﺪاﯾﺶ را ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن روزھﺎ در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻗﺎھﺮ ه ﺑﻮدﻧﺪ
اﺣﺴﺎس ِ ﻣﮭﺠﻮر ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دوران »ﻣﯿﺸﻠﮫ« و »روﺳﻮ« ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﻣﺮدم« ھﻤﮫ ﯾﮑﺼﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  .ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ی اﻋﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد
»اﻟﺸﻌﺐ ﯾﺮﯾﺪ اﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم«! اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ در واﻗﻊ آواز اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺻﺪای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ١٦.
»ﻧﻮح ﻓﻠﺪﻣﻦ« اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﮐﺘﺎب
»زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺮب« ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ژرف »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﺶ را ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردھﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﺰﺷﮭﺎ و ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ از ھﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻏﺘﺸﺎش و ﺗﺮور ﭘﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده رواج ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺗﮫ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ »ﺑﮭﺎرﻋﺮب« ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه در ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ »ﻓﻠﺪﻣﻦ«
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﯾﻦ داوری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻋﺪم ﺿﻤﻨﯽ« را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ و »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« را از اﯾﻦ
ﻗﻀﺎوت ﺑﺮھﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﻮرﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﮫ روی داد از آﻏﺎز آﻏﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎوﺟﻮدی.
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﯽ روآوردﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼﻟﺸﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮭﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﮭﺎی
.See : Robert F. Worth. The Arab Winter. A Tragedy. The NYTimes. May 12,2020.
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اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب در دوھﺰاره ی ﭘﯿﺸﯿﻦ زﯾﺮ
ﭼﺘﺮ اﯾﻦ ﯾﺎ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ.از اﻣﭙﺮاﺗﻮری رم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﻤﻠﻮﮐﺎن ﺗﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﮭﺎ و ﺑﺮﺳﺪ ﺑﮫ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اروﭘﺎﯾﯽ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب در ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ اﺑﺮﻗﺪرﺗﮭﺎ.
در  ٢٠١١ﻋﺮﺑﺎن اطﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎن را ﮔﺴﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ »ﻓﻠﺪﻣﻦ« اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ ﭼﻮن رژﯾﻤﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ آﺷﮑﺎرا ﻣﺮدم را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﮫ »ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد اﯾﻨﺎن » ھﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻼن اراده ی
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آﯾﻨﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن« ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮاژدی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﻤﺎن
ﺑﯿﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺗﻘﺰﯾﺒﺎ ً در ھﻤﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﯿﺎم ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠١٣ﺑﺎز در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮔﺮدآﻣﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯿﮫ »ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮﺳﯽ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﮫ رھﺒﺮ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺷﻮرش دوم
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و
ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺪار ﻓﺮدی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد» .ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﻧﺨﺴﺖ ھﻤﺎن
اﻧﺪازه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٣دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را طﺮد
ﮐﺮدﻧﺪ و اراده ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ اش ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻗﺘﺪاری ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ ﺗﺮ از دوران ﻣﺒﺎرک .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﮫ ی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ.
ﺗﺮاژدﯾﮭﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺳﻮرﯾﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ »ﺳﺨﻦ« ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم
در ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮھﯿﺰی ﻧﻈﺎم اﺳﺪ را طﺮد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺸﻘﺎق دروﻧﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﮫ ﺑﺎرآورد و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮھﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺻﺪا ﯾﯽ ﺟﻤﻌﯽ درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و ﺑﮫ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ اوﺿﺎع را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی
اﯾﻨﮭﺎ »ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ھﻤﺘﺎﯾﺎن
ﻋﺮﺑﺸﺎن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ راه اﻧﺪازﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ دوره ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ روش »ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﺣﺘﯽ داﻋﺶ را ھﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮد اوھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﻧﺲ و روﯾﺪادھﺎﯾﺶ »ﻓﻠﺪﻣﻦ« را از ﻣﺨﻤﺼﮫ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﻮر اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .او ﺑﮫ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب ﺗﻔﺎوت دارد.ﻧﻔﺖ
ﻧﺪارد،اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی ﻋﻤﺪه ی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد،ارﺗﺸﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،و ﺗﺎرﯾﺨﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯿﮭﺎ ﯾﺎ اﻧﺪوه ﺗﺮاژﯾﮏ »ﻓﻠﺪﻣﻦ« ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه دھﺪ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک را در »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« دﯾﺪ و درھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﺘﻮان ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰات را
ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺤﯿﺺ داد و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻨﻮع را ھﻢ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ» .ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« در ﺣﻮزه ای ﮐﮫ در اﻣﺘﺪاد
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺟﻠﻮه ی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ درﺑﺮد و ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اردن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﺮا
ﺑﮫ »ﺑﮭﺎر ﻋﺮب« ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ھﻤﺎن ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدم ﻋﺮب اﺳﺖ در ﺗﻮﻧﺲ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﻣﺼﺮ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﻧﺪ از داده ھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ روﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﯿﺎس ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدم
اﯾﺮان در طﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧۶ﺑﮫ ﺑﻌﺪ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﺟﺪی ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ راھﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ.
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پ.رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
در ﮔﺰارﺷﯽ از ﭼﻨﺪﺗﻦ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣﻘﯿﻢ ﻟﻨﺪن ،ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ،ﺑﺎرﺳﻠﻦ،ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺑﯿﺮوت ﮐﮫ در
ﻧﺸﺮﯾﮫ ی »ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در آﻏﺎز ﮔﻔﺘﮫ ی ﻣﺸﮭﻮری از »ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون«
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺟﺮﻗﮫ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﺘﺰاری را ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺎﺋﻮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٠ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد ﮐﮫ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب در ﭼﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ١٧.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﻈﺮ»ﻣﺎﺋﻮ« ﺑﮫ ﯾﺎدآﻣﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﺮﻗﮫ ھﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﻮده ای
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎﺷﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی »واﺗﺰآپ« ) (WhatsAppﮐﺸﯿﺪ .در ﺷﯿﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻔﺮ ﻣﺘﺮو ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎﮐﺮد .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« ﺑﺮاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻨﺰﯾﻦ راه اﻓﺘﺎد .در ﺟﺎھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﯾﺎدﮐﺮد .ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎدر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭼﯿﻦ درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺪھﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺷﻮرﺷﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد.
ﺷﻮرﺷﮭﺎی اﻟﺠﺰﯾﺮه ھﻨﮕﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎرﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ را
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در »ﺑﻼروس« ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻤﮭﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺑﺪی .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای
از اﻋﺘﺮاضھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮای »اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ« .اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات در
ﺿﻤﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ »ﺑﻼروس« ﺑﮫﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ھﻤﻮاره در اﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری  ٢٠٢٠ﺑﻼروس آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﭘﯿﺮوز اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا
ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوی ﻗﮭﺮﯾﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ داﻣﺎن روﺳﯿﮫ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﺗﻮده ای در آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﻦ و در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را دارای ﯾﮏ
وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﮭﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ :ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺷﻮرﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ رھﺒﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﮭﺎ ﻧﮫ در ﯾﮏ »ﮐﺘﺎب
ﺳﺮخ« ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﮫ درﻧﺸﺴﺘﮭﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻧﻄﻔﮫ ی اﯾﻦ
ﺷﻮرﺷﮭﺎ در درون ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻨﮭﺎی ھﻤﺮاه و »ھﺸﺘﮕﮭﺎ« اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ
را داﻣﻦ زده اﻧﺪ ؛ رھﺒﺮان ﺣﺰﺑﯽ و ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ! ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﮭﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ی ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﺑﯽ رھﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در »ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ« ﭼﮭﺮه ی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﻮﺷﻮا واﻧﮓ« ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮآورد در زﻧﺪان
ﺑﻮد .در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم »آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻧﺎواﻟﻨﯽ«دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﻮده ای ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ داد و ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺷﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﯿﮭﻮده در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رھﺒﺮی ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺷﻮرش ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﯿﺲ ﺑﻮک« و »ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺷﻮرﺷﮭﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻋﻤﻞ اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﺷﻮرﺷﮭﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺗﺼﺮف و اﺷﻐﺎل ﻓﺮودﮔﺎه »ﺑﺎرﺳﻠﻦ« ﺷﯿﻮه ای
ﺑﻮد ﮐﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان از »ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ« وام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ« ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮدم
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»ﮐﺎﺗﺎﻻن« را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدان و اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ و
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ٢٠١١ازھﻢ وام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش »ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ« ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﯽ رھﺒﺮ ﺑﻮدن ﺷﻮرﺷﮭﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن را در ﻣﻌﺮض دﺷﻮارﯾﮭﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب
ﺻﺮف ﺟﻠﻮی ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ و ﺷﻮرﺷﮭﺎ ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ و ﺧﯿﺰﺷﮭﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺒﻮد رھﺒﺮی راﺳﺦ و ﺛﺎﺑﺖ ،ﺧﻄﺮ اﻧﺤﻄﺎط و ﺗﺒﺎھﯽ ﯾﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ و دﮔﺮﮔﺸﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﮫ اﻣﮑﺎن درﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺻﺤﻨﮫ ھﺎ را در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺷﯿﻠﯽ و ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ
دﺳﺖ از روﯾﺎروﯾﯿﮭﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻟﺠﺰﯾﺮه و ﮔﺎه در روﺳﯿﮫ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را ﭘﺎس ﺑﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ دو ﻧﮑﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ی ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻏﻠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
داﻧﻢ و ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده ام ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ ﻧﻘﺶ واﮐﻨﺸﯽ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ
ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،ﺑﺎرھﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ داﻧﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﮔﺎه ﮐﺎذب ﺑﮫ زﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ »ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ
رھﺒﺮ« ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ی دوم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﯾﺮان از ﺟﻨﺒﺶ ١٨
ﺗﯿﺮ  ١٣٧٨داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺿﺪ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در  ٨٨و ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی  ١٣٩۶و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ در  ١٣٩٧و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﺒﺶ اﺑﺎن ٩٨ھﻤﻮاره ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ از راه ﻣﺄﻣﻮران و آﺷﻮﺑﮕﺮاﻧﺶ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ
راﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن را ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻧﻘﺶ آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺗﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪازھﺎ و ﺣﺘﯽ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازﯾﮭﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺻﺤﻨﮫ ﮔﺮداﻧﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪه اﻧﺪ .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ
آﺗﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺎس از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﮭﺎ و اﻣﻨﯿﺘﯿﮭﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯿﮭﺎﯾﺶ ﺻﺤﻨﮫ
ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه در ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺑﯽ دﻓﺎع ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﮭﺎ ﻣﺮدم را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ  ١٨ﺗﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﻣﻀﺮوب ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﭘﻨﺠﺮه ھﺎی ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎ
ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ را در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد.
ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ -ﻣﺤﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن
ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ در ﻋﺮف ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ راﻧﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺑﺤﺮان در دﻓﺎع از ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﻓﺎﻋﯽ روﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎز درﻋﺮف ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ-ﻣﺤﻮر.
ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮاﯾﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و
در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ.اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ازھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه در ورطﮫ ای ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎﺟﻮر را درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﯾﻢ.
۴٣

ﻣﻮاردی درﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﺣﺴﺎس ﻓﺮﯾﺒﺨﻮردﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺮه
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص درﻋﺮﺻﮫ ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮھﺎ و
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﮐﺎذب ،ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﮫ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ و در طﻠﺐ ھﻤﺪﻟﯽ
و ھﻤﺪردی دﯾﮕﺮان ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در ﺷﯿﻠﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﻨﺪ،
دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ آرﻧﺞ ﺑﮫ او ﺿﺮﺑﮫ زد وﺗﻮی دورﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎدﺑﺮآورد،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ،رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ اطﻼﻋﺎﺗﺘﺎن را از ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
در ﮔﺰارش ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ را
ﻗﺎدرﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن در آن ﻣﻘﻄﻊ ھﯿﭻ رھﺒﺮ آﺷﮑﺎری در ﺗﻈﺎھﺮات
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی آﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﯿﭻ ﻣﻮرد وﺣﺪت دھﻨﺪه ی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﮑﻮه ای ﻋﻠﯿﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺘﺮو ﺳﺮﺑﺮآورد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﮭﮫ ای و ﭼﺘﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﺷﮑﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ی ﻣﺘﺮو ھﻢ ﺑﺮآن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد،دﯾﮕﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺪھﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اش را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺮدازد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ ازاﯾﻦ ﺗﺎب
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارم! اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ روی ھﻢ ظﺮﻓﯽ ﮔﺮدآورﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﮐﺴﻮت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت دھﻨﺪه ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻮد ﮐﮫ از ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﺮدآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﺘﺮی وﺣﺪت دھﻨﺪه ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در
اﺑﺎن  ٩٨در اﯾﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .اﻧﺒﻮھﯽ از ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ دورھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ وﺧﺸﻢ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﮫ ای ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻠﯽ وﺣﺪت
دھﻨﺪه ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺮﻗﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎﺋﻮ«
از آن ﯾﺎدﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﺎه ﺟﺮﻗﮫ ای در اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت آﺗﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﻧﻔﺠﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ
ھﻢ ﺟﺮﻗﮫ در اﻧﺒﺎر ﻏﻠﮫ ﯾﺎ اﻧﺒﺎری اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از ﮐﺎه ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺰاری ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺮگ ﺧﺸﮓ آﺗﺶ ﻣﯽ اﻓﺮوزد .از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮﻗﮫ ﺑﮫ آﺗﺶ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻞ ﺑﺮآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دوزد .ﺣﺘﯽ
وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎن اﺛﺮی ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ زﺧﻤﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻮد
ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ.
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯽ ﮐﮫ ھﻮاﺧﻮاه ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﯽ ﺑﻮد واﮐﻨﺸﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﺑﮫ ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای ﻧﮫ ﻧﻔﺮ از رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ »رﻓﺮاﻧﺪم« ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ٢٠١٧و در ﭘﯽ
آن اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل .در ﻧﺘﯿﺠﮫ »ﮐﯿﻢ ﺗﻮرا«،رھﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،از اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه را ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﮫ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را »ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و
از دو ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی»ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ« و»ﺗﻠﮕﺮام« ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺖ ازھﻮاﺧﻮاھﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ
دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن ﻣﺎدرﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ رھﺒﺮان ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺐ ﮐﺎﺗﺎﻻن از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای رﻓﺘﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺒﺮی ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮫ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر از دادﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺖ در
ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ و ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد »ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« واﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارد.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ارﺗﺒﺎطﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎری
در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﯽ از
ﺷﺒﮑﮫ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ھﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﻨﻤﻮد ﻣﯽ داده اﺳﺖ ﺑﺮای
۴۴

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاض و ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺟﮭﺖ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﻮاره
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎه ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎھﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاض ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .ﮔﺎه در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻤﺎرزﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻌﺎﻻن آزادﯾﺨﻮاه در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺒﺪای و اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﺒﺎرزان آزادﯾﺨﻮاه
را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .اﻋﺘﺮاض ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی اﻋﺪام ﺑﺮای ﺳﮫ ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدم دراﺑﺎن  ٩٨ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﺑﺎرز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﯾﺎدﺑﺮد ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎذب
و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﮐﺎذب و ﺟﻌﻠﯽ
رھﺒﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردار از روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻨﺼﻒ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﮭﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻓﺎش
و رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺖ .دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺷﻤﺎری از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن را
در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن از اﯾﺮان ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدات آﺑﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ »ﻧﻈﺎم« ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ »ﺑﭙﺮدازﻧﺪ« و ﻗﯿﺎﻓﮫ ای »ﻣﻨﺘﻘﺪ«
ﺑﺮای ﺧﻮددﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ واظﮭﺎر ﻧﻈﺮھﺎی
زﯾﺎﻧﺒﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﮭﺮه ی ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎﮐﻨﺎن »ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ« در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻮاج ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻻﻧﺸﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﮭﺎ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻌﺎرﺷﺎن ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮآﻣﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﺎش،ﺑﯽ ﺷﮑﻞ و ﺑﯽ رﯾﺨﺖ!
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ را ﺑﮫ ﻟﺮزه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را »ﺑﺮوس ﻟﯽ« ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺸﮭﻮر ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺳﺘﺎره ی ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی »ﮐﻮﻧﮕﻔﻮ« ﺳﺮزﺑﺎﻧﮭﺎ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻤﻮاره
ﺗﺄﮐﯿﺪداﺷﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮﻧﺪ وﺗﻨﮭﺎ از راه رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ای روﻣﯽ آورﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم در ﺧﯿﺰﺷﮭﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از رھﺒﺮاﻧﺸﺎن ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
آن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ »ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺘﺮﮔﻮﻧﮫ« .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺎﻗﺪ رھﺒﺮی
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺒﮭﺎی ﺳﺨﺖ واردﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه وﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪه ی ﭼﯿﻦ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ھﻤﮫ ی اﻣﻮر ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ازدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺎری ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﯿﺰد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﺪه واﻧﺪﯾﺸﮫ ای در ﺷﺒﮑﮫ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﻮردی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ھﻤﺎھﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺛﺮﮔﺬاری و ﮐﺸﺶ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﺑﮫ داوری ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ
ﺳﻨﺠﺶ روآورد .ﺟﻮاﻧﺎن ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ از ﺣﻀﻮر ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﯾﮏ دادوﺳﺘﺪ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﺷﺎﻋﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮔﺮدآوری ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻀﺮوب و ﻣﺠﺮوح ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺣﺘﯽ اﻓﺸﺎی
ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﺪام ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﻦ وﻋﺪه داده ﺑﻮد،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دو ﻧﻈﺎم را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﺟﺮاﺑﮕﺬارد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ھﻤﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد از ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﻄﻠﺒﺪ و در
دادﮔﺎه ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺟﺰ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ھﻨﮓ
ﮐﻨﮓ .ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ آﻣﯿﺰه ای اﺳﺖ از ﺗﻨﻮع
و ﮐﺜﺮت .از ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺗﺎﯾﻮان در ﺑﯿﺮون از ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭼﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اوﯾﻐﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
در داﺧﻞ ﺧﺎک ﭼﯿﻦ ﮐﮫ آزادی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ .ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﭼﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ
۴۵

ﺗﻨﻮع اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﭙﺮھﯿﺰد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﺤﺮان
ھﻤﻮاره ﺣﻀﻮری ﻧﺎﮔﻮار درﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد .ﭼﯿﻦ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ اﻣﺎ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاراﺳﺖ و دﮔﺮﭘﺬﯾﺮی
وﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ.

 -٩اﻋﺘﺮاض ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎد
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی .ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ از آﻏﺎز ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی دارد ﭼﻮن ﺳﺮﺧﻮرده از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری ﺳﺮﺑﺮآورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﺑﺴﺘﺮی ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺖ .دراﯾﻨﺠﺎ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده دارد و ﺑﮫ ﻗﺪرت در ھﻤﮫ ی اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد .آﻧﭽﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درھﺮﮔﻮﺷﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از رواﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎزﻣﺎن  ،ﻣﻨﺴﻮخ و واﭘﺴﮕﺮا ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﺳﻠﻄﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادی و ﻓﺴﺎدﭘﺮور ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ در اﺳﺎس آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی »آرﻣﯿﻦ ﻧﺎﺻﺤﯽ« ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن و اﺳﺘﺎدداﺷﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ھﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد وﻗﺘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﺷﮑﺎر و ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﻮن اﻣﻮر روزﻣﺮه و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺎرف را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ارزش اطﻼع دھﯽ واﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ١٨.اﻋﺘﺮاض ،اﻧﺘﻈﺎرات را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد ودر ﻋﻮض اﻓﺮاد را وادار ﺑﮫ وﺿﻌﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﮑﻠﮭﺎی اﻋﺘﺮاض ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﻮرد
ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮات را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ِ اﻋﺘﺮاض
داﻧﺴﺖ .ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﮑﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﻈﺎھﺮات در دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮی
در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﻠﮭﺎی اﻋﺘﺮاض را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻟﻤﺎن از ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺻﻠﺢ طﻠﺒﯽ ﯾﺎدﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﻈﺎھﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در دھﮫ ی
ﺷﺼﺖ ﯾﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﯿﮫ اﺟﻼس ﺳﺮان ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر و ﺟﺰآن .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻈﺎھﺮات
ﺑﮫ ﺳﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻠﮭﺎی راﯾﺞ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ از اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ھﺮآﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ و ﺟﻤﻌﯽ دارد .در واﻗﻊ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻻ ﺗﺒﻠﻮر
ﺟﻤﻌﯽ اﻋﺘﺮاض ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﮔﺮوھﯽ از اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻗﺼﺪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎد
ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻘﻮﻟﮫ ی اﻋﺘﺮاض ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻤﯽ دارد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد.
اﻋﺘﺮاض ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاض در ﮐﺴﻮت اﻧﺘﻘﺎد ﻓﺮدی از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﭙﺮدن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ از رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ای ﺧﻼف ﻋﺮف و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ﯾﺎ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ و
رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺮاض ِ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺮدی در اﺳﺎس در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻤﻌﯽ و
ﺧﯿﺰﺷﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد
.Nassehi,Armin.Das grosse Nein.Pp.49-83.In:Kursbuch 200.Dezember 2019.
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و اﯾﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ »ﻟﻮﺗﺮ« ﮐﮫ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ »ﻟﻮﺗﺮ« اﻧﺠﺎم داد ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای ﺑﻮد از اﻧﺠﯿﻞ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﮭﺎﻣﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورد؛ ﺑﻞ ھﻤﺮه ﺑﺎ آن زﺑﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺳﻌﮫ و
ﮔﺴﺘﺮش داد و از آن زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺮور ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داد.
اﻋﺘﺮاض را ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ »اﻧﺘﻘﺎد « ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺑﺎرﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض
ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻠﻮه ای آﺷﮑﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی و روزﻣﺮه ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرف راﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد،
دﺳﺘﺨﻮش ﻣﮑﺚ ﯾﺎﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮاردھﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ارزش آﮔﺎھﯽ دھﻨﺪه ی واﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.
در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض
ھﻤﻮاره ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﺷﺎره رﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻋﺘﺮاض
ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻈﺎھﺮات اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺘﺮاض را ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻞ ﮔﺎﻣﯽ وراﺗﺮﻣﯽ ﻧﮭﺪ و اﻓﺮاد
ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎﯾﯽ را ھﻢ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮاﻋﺘﺮاض در ﻣﺤﺪوده ی
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺜﻼً در ﺣﻮزه ی ﺻﻨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺨﺎطﺒﺶ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
دارد و آﮔﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ھﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺧﻄﺎب اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ای ﻧﻤﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از
اﻋﺘﺮض ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺤﺪوددارد .ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻗﺼﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض را
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ طﺮﺣﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻧﻮ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .ﺗﻔﺎوت اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺤﺪود ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺣﻮزه ی اﻋﺘﺮاض و آﺛﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن.
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎدی اﻋﺘﺮاض واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻞ و ﭘﮭﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﺮد و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی اﻣﺮی اﺳﺖ ﻧﺴﺒﯽ و
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﺾ .در اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﻋﺘﺮاض
اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺷﻮرﺷﯽ و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪه را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﺻﻼح وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎدﮔﯽ واﻗﻌﯿﺖ
ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ھﻢ ذھﻨﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎف را در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮدی ﻣﯽ آزارد و ھﻢ
وﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﯽ ﺧﺮاﺷﺪ و از ﻓﺮط ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ را
ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎد در دو ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻧﺘﻘﺎد در اﯾﻨﺠﺎ ھﺮﮐﺲ
را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ زودﺑﺎوری و ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎذب ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ
از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ھﺸﺪارﻣﯽ دھﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻘﺸﯽ دوراﻧﺴﺎز اﯾﻔﺎﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد و ﺗﺼﻮرﻧﮑﺮد اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮫ و ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ
دارد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی را ﭘﺪﯾﺪه ای ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ و ازﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻨﺼﺮاﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﺴﺘﮫ ھﻤﭽﻮن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺮھﯿﺨﺖ.
ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ھﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض دﻟﺪادﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل و ﺑﺎور ﺑﮫ
واﻗﻌﯿﺖ از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﻗﺮاردارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻊ اﻓﻘﮭﺎی ادراک از ﯾﮏ داده ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای
از داده ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع /ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎﯾﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه
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ھﻤﺴﺎز و ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﻋﻤﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ )اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ( را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد و ﻓﺮاﮔﺮد ادراﮐﺶ
ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ذھﻨﯽ درھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ای ﺧﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻊ
ھﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده را واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و ذھﻨﯽ ﺳﺎزی رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ
روﯾﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮﯾﯽ از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﮫ ﻓﺎﻋﻞ)ﺳﻮژه ای( اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﮫ او واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،ﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده
ﻓﺮاﮔﺮدی طﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد در
اﺳﺎس ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﺧﺎص ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﺿﻌﯿﺖ را از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮدی اﻧﺘﻘﺎل دھﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻤﻌﯽ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻤﻌﯽ در اﺳﺎس ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ﮔﺴﺘﺮده دارد ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺠﻠﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻤﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮔﺎه ﮐﮫ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺒﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻨﮕﺮد و از ﺧﺮده ﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﻮدش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮاﺳﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دھﺪ.
ھﺮ دو ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی و ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺎس را ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ و در ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و از ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و رﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ و رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن دارد ھﺮدو ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺮاض
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪو ﺧﺼﻠﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺑﺰاری ﺑﮫ ﺧﻮدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪه
ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﮫ داوری وﺳﻨﺠﺶ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﮭﺎ)ﻣﺠﻠﺴﮭﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ( ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ روﺷﮭﺎ دل ﺑﺴﺖ.
اﻋﺘﺮاض اﮐﻨﻮن در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و در ﺑﺎره ی ھﻤﮫ ی ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ
ﮐﺸﺪ .از ﻏﺮب ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺷﺮق .ﭘﺪﯾﺪه ی اﻋﺘﺮاض ﺧﺎﺻﮫ در ﻏﺮب در دھﮫ ی ﺷﺼﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
ﺗﺠﻠﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ در ھﻤﮫ ی ﺳﻄﻮح  .ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ از
اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ را در در ﺷﺮق ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ را ھﻤﺴﺎن و ھﻤﺸﮑﻞ و ھﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .آﻧﭽﮫ ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ
ﺧﻮد ﻧﻔﺲ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﺎﮐﻢ .ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک
دﯾﮕﺮی ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺟﻮددارد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎروﭘﻮد و ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ِ ﺷﻤﺎر در
ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ازﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ در ﺣﺪی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮدی
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎوردارﻧﺪ و ﻧﮫ ﻣﺮدم ﻋﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﯿﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺖ .در ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﺸﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎری از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ ﮔﻮش ھﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺗﺎزه در ژرﻓﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺮدی ﮔﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺧﻮد ﻓﺮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از
او ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﻓﺮادی ﻣﻌﯿﻦ .ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ در ھﻤﮫ
ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ی ﺧﻮد را ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺎﺑﮫ وﺿﻌﺸﺎن در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در واﻗﻊ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد دوم ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض
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در ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻌﯽ .ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮه ی ﺳﺮاﺳﺮی و ھﻤﮫ
ﮔﯿﺮﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻤﻌﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻋﺎم و ﺳﺮاﺳﺮی و ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان
ﺗﺴﺮی داد ﮐﮫ اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﺮض وﺿﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺎﮔﻮاری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻋﻨﻮان آن ﻣﯽ ﺷﻮد»ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺸﺮوط« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻌﯽ دارد ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ
ﮐﺴﺐ ﺟﻮاز ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮏ زن ﻣﺮاﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﮫ ی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﻼت ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺮدد ﺑﺮاﺛﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ی ﻋﺎطﻔﯽ ھﻤﺴﺮ ﯾﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺷﯿﻔﺘﮫ ی آرﻣﺎﻧﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﮭﺮوﻧﺪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﺎل  .٢٠٠٠ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ  .ﭘﺮﭼﻢ ﮐﻮﭼﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ھﻤﮫ در ارزﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﮭﯿﻢ اﻧﺪ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
در آﻏﺎز ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎور ﮐﺮدم ﺑﺎ ھﯿﭻ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﮫ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد« را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﺑﮫ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه ای ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪاﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ،ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ
ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ  ،زود درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺎزوﯾﯽ او را درآﻏﻮش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزوﯾﯽ دﯾﮕﺮ اورا ﭘﺲ ﻣﯽ
زﻧﺪ .ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد» ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺸﺮوط« اﺳﺖ١٩.
»ﻟﯿﻼ ﻻﻻﻣﯽ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺮوط« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﺑﺴﯿﺎری وﻓﺎداری و ﺑﯿﻌﺘﺸﺎن را ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ »ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﻣﺸﺮوط« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮک و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ روزاﻧﮫ از آزادی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ در
ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ »ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺸﺮوط« را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪارﮐﺸﺎن را ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺷﺒﮭﮫ ﺑﺸﻮد .ﺳﯿﺎھﺎن و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺒﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و  ...از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺮوط
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﺎن رأی ﺑﺪھﻨﺪ .در ﻣﻌﺮض اﯾﺮادھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی
ﮐﮫ ﮔﺎه ﻧﺎﭼﺎر از رأی دادن ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎران اﺳﺖ درآﻣﺮﯾﮑﺎ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺮآﻣﺪﮔﺎن از ژاﭘﻦ دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ آزﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﺎن و رواﻧﺸﺎن ﺗﮭﺪﯾﺪ و ھﺮاس را ﻣﯽ ازﻣﻮد .ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ را آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎران در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﭼﯿﻨﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ظﺎھﺮ و ﻗﯿﺎﻓﮫ ای در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ھﺪف
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮاﺑﺮی راﺳﺘﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺮدم ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی در
ﮐﺴﻮت ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی را در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
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طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ ﭘﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﭘﺎ ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ را آوردم ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮫ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی را ﮔﺬرا ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ و ﺗﻔﺎوت اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض
ﻣﻮردی ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﻣﻮردی ﯾﺎدآورﺷﻮم .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ و از ﯾﮏ ﺳﻨﺦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و از ﯾﮏ ﻗﻤﺎش ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮری دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ھﺪﻓﮕﯿﺮﯾﮭﺎﯾﺸﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺮدی ﮔﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯿﮭﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .اﻋﺘﺮاض در اﯾﻨﺠﺎ در
اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ و
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻨﮭﺎ ﺷﯿﻮه
ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ای را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﮫ ﺑﻮﺗﮫ ی ﻧﻘﺪ ﺑﯿﻨﺪازد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﻨﺠﺎ از
»ﻣﺼﺪﻗﯿﺴﻢ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ در آﻏﺎز ھﯿﺄﺗﯽ ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﮫ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﺪق را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺠﺶ
اﻧﺘﻘﺎدی را طﺮد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از »ﻣﺼﺪق« ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آرﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﯾﮏ دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻓﻘﻂ در ﮐﺮدارھﺎ و اﻋﻤﺎل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری او ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮاﻧﮫ ای را ﭘﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﺳﺎس اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﻧﮕﺮش ﺑﺴﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
آن را در ﭼﺎرﭼﻮب »ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی« ﻗﺮارداد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮآﻣﺪن اﻧﻘﻼب ۵٧
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻤﯿﻦ »ﻣﺼﺪﻗﯿﺴﻢ« ﮐﻮر و ﺑﺴﺘﮫ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی
»ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﻧﮕﺮاﻧﮫ « در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﺼﺮف
اﺻﻔﮭﺎن ﺻﻔﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻣﺪام ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ھﺠﻮم اﻓﺎﻏﻨﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان«
ﯾﺎﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ »ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ« ﮐﮫ »ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎن« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺳﻠﺴﮫ ی ﺻﻔﻮی در دوران اﻧﺤﻄﺎط و زوال ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺮف اﺻﻔﮭﺎن در ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﻤﺪن ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﺑﮫ ﺷﻮرش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ »ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار
ﺳﭙﮫ« را ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﺑﮫ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان رﺧﺪاده اﺳﺖ،ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد ،ھﻤﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﻤﺎر
ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد.
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ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ و اﻋﺘﺮاض
»ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ« در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻔﮭﻮم »اﻋﺘﺮاض« ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮐﮫ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز ﺑﻠﻨﺪآوازه ی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ«)ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ( ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ھﻤﮫ ی ﺣﻮزه ھﺎی
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ ورود ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی روآورده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻧﯿﺰ از دﯾﺪﮔﺎھﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ
)= ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺎره ی»اﻋﺘﺮاض«از دﯾﺪﮔﺎه »ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ«
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ« ﻣﯽ آورم.
ﯾﮑﯽ از اھﻞ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﻠﻮرﯾﺎن ﮐﺴﻠﺮ« در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ ی » ﺳﺎﯾﺖ« ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد»ھﺮﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ رزﻣﺪ« ٢٠.اﯾﻦ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﺣﻮزه ای ﺟﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ آن روآورد.
اﻋﺘﺮاض ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن راﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
اﻋﺘﺮاض اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ِ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از طﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاض ،ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را وادار ﺳﺎزد ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﮔﯿﺮﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪ ﻧﯿﺮوی اﺗﻤﯽ ﯾﺎدﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﮫ ی ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ »ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ« در
ژاﭘﻦ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮزاﯾﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی در آﻟﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردھﺪ
ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی از راه ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ
ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﮕﯿﺪا« )= ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی ﻏﺮب( ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﮭﺮ »درﺳﺪن« آﻟﻤﺎن طﺮﻓﺪاراﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزی اﻓﺮاطﯽ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
از اﮐﺘﺒﺮ ٢١٠۴ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﻋﻄﺎء ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده در آﻟﻤﺎن ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﻧﻮ آن را ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﮭﻤﺖ ﭘﺮاﮐﻦ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ در اﺳﺎس ﺗﺼﻮری اﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدﻗﯿﻖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎری از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻓﺮاطﯽ دﺳﺘﯽ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎن
داده اﻧﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯿﮭﺎﯾﯽ ھﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ و
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﻮه ﻣﯽ آراﯾﻨﺪ و ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﻟﺒﺘﮫ
ھﺪﻓﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻋﯿﻨﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای دارد ﮐﮫ اﻣﯿﺪوارم
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ آن ﺑﭙﺮدازم.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮع دارﻧﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮرد طﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﭼﭗ ،ﻣﯿﺎﻧﮫ ﯾﺎ راﺳﺖ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ٢١.ﺑﺮآﻣﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و
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ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاه
ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎه را ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﻮد ﮐﺮده
اﺳﺖ .در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺷﻤﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی»ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ در زﻣﯿﻨﮫ ی
ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻧﻘﺶ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﻮﻻت را در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی ﺧﻮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ »ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ« ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮداز ﻣﺸﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﺳﺖ.
»ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨۴ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ را ﭘﯽ ﻣﯽ رﯾﺰد .ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ او ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٩٧اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ»ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ِ
ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﻧﺎم دارد .ﻧﮑﺘﮫ ای ﻣﮭﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺷﻮاھﺪ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ« ر ا ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و در طﯽ زﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺤﻘﻘﯿﺎت و ﺗﺄﻣﻼت ﻣﻮردی.
طﺒﻖ ﻧﻈﺮ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺟﺎﻣﻌﮫ )» ،( Gesellschaftﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ) (das soziale Systemاﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺮده ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﺨﺸﯽ را »ﻟﻮﻣﻦ« ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻟﻮﻣﻦ« ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری
ﮐﺎرﮐﺮدی ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن اﺳﺖ .درﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
وﯾﮋه ی ﺑﺨﺸﯽ ِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮدی را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﯾﮏ اﻟﮕﻮی وﯾﮋه ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮭﺎ
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ )= ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺗﻔﺎوت راھﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮫ اش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﻄﺎم)=ﺳﯿﺴﺘﻢ( اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺎم .از اﯾﻦ رو او اﻟﮕﻮی ﺟﺎری
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ را ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ُﮐﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ ،طﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﯾﺎ راھﻨﻤﺎ
را ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺎم در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ھﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺼﻠﺘﯽ وﺟﻮدی و ھﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
درھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮﻋﻤﻠﮑﺮد دروﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد دروﻧﯽ ھﺮ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﭘﺎﯾﮫ ی
ھﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ھﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﮫ ی دوﮔﺎﻧﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان
»رﻣﺰ دوﮔﺎﻧﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﺮدش اﺻﻞ »ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎم/ﭘﯿﺮاﻣﻮن« را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﮫ را ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ درون آن راه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ» .ﻟﻮﻣﻦ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
»ﻧﻈﺎم« ﺑﮫ ﻣﺪد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،روﯾﺪادھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ را ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﯾﺎری آن ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ رﻣﺰ دوﮔﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻮ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ،ارزش ھﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻗﺎﻋﺪه ی دوﮔﺎﻧﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ .ھﻤﮫ ی روﯾﺪادھﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ی دوﮔﺎﻧﮫ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و
ورود آن راھﺎ ﺑﮫ درون ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ رﻣﺰ دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ دو
۵٣

ارزش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ی دو ارزﺷﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﺟﮭﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﻞ ﻓﻘﻂ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺧﻮد آن را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﮫ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻈﮫ و ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻏﺎﻣﺾ ﺗﺮ
و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻈﺎم و ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس«
در ﺟﺪﻟﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ »ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﺎن« آن را »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ٢٢.دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازاﻧﮫ دارد و ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺣﻮزه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮه ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ را از درون اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭼﻨﺪﮐﻠﻤﮫ از دھﺎن »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ »اﻋﺘﺮاض« را ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ »ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﯽ«
)(Autopoiesisﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ﺑﻘﺎی آﻧﮭﺎ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺿﻤﻦ
و در ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻟﻮﻣﻦ«
وﻗﺘﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﮫ ی او ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ» .ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﯽ« در اﺳﺎس
ﻓﺮاﮔﺮد ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺧﻮد ﻧﮕﮭﺪاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ وﺟﻮددارﻧﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ از
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت روزﻣﺮه  ،اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ آﻣﺪ
»ﺟﺎﻣﻌﮫ« ھﻤﺎن »ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎﮐﮫ
وﻣﻌﺮف ھﻤﮫ ی ارﺗﺒﺎطﺎت اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮارﺗﺒﺎطﺎت ھﺴﺘﻨﺪ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزﺗﺎب
َ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮدﻧﺪارد .ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ رﺳﺎﻧﮫ ی »ﻣﻌﻨﺎ« از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ  .اﯾﻦ دو ﺟﺪا از ھﻢ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
رواﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺎﻓﯽ »ﺷﻌﻮر«)=آﮔﺎھﯽ( در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺎم
ﮔﺬر ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ادراک و ﻓﮭﻢ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ ﭼﯿﺰی را از
ﭘﯿﺮاﻣﻮن درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط وﺟﻮد ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ اﻣﺎ
ﺟﺰﯾﯽ از آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ» .ﻟﻮﻣﻦ« ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺒﺎطﺎت را ﻧﺘﯿﺠﮫ ی) = ﺳﻨﺘﺰ( ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ،اطﻼع
دھﯽ)=ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ  (Informationو درک)=ﻓﮭﻢ( ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﺮﯾﮏ ازاﯾﻦ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ درﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
»ﻟﻮﻣﻦ« ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ و درک ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﺮای درک دﯾﺪﮔﺎه او ﺿﺮورت دارد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ارﺗﺒﺎط ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ از اطﻼع دھﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮد.
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺴﻮت اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را
در ھﯿﺄت اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ھﺮدو ﻧﻈﺎم واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ
)رﻣﺰھﺎی (ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮد )= ﺷﺨﺺ( در اﯾﻨﺠﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎط در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ :اﻓﺮاد،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎطﺎت اﻧﺪ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻓﺮاد ،ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھﺪﻓﮭﺎی ارﺗﺒﺎط.
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ارﺗﺒﺎط در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻧﻈﺮی »ﻟﻮﻣﻦ« ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه دارد .ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد
ﭘﺨﺶ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ارﺗﺒﺎط واﺣﺪ ﭘﺎﯾﮫ ی ِ ﺧﻮدﺳﺎزی اﺳﺖ،ﻋﻤﻞ واﺣﺪﭘﺎﯾﮫ ی ﺧﻮدﻧﮕﺮی و ﺧﻮد
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ِ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎط در اﻋﻤﺎل ،ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
»ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮاﻧﺶ دارای ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض )= ﭘﺮوﺗﺴﺖ(
ﻧﯿﺴﺖ .اواﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻻت دﯾﮕﺮش ﺑﺮﻣﯽ رﺳﺪ .او اﯾﻦ اﻣﺮ را ﭼﺎرﭼﻮب دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ی
رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮﺑﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮان ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ از طﺮﯾﻖ
اﻋﺘﺮاض ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آﻧﮭﺎ را از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ .ھﺪف اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وظﺎﯾﻒ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺸﯿﺪه را ﺑﺮﻋﮭﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دوﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮان وﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ِ اﻋﺘﺮاض و
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و
در ﻣﻌﺮض ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ
ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو »ﻟﻮﻣﻦ« اﻋﺘﺮاض )= ﭘﺮوﺗﺴﺖ( را ھﻤﭽﻮن ارﺗﺒﺎط در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در اﺳﺎس ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺧﻮد ھﺸﺪار دھﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ازاﯾﻦ رو طﺒﻖ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻟﻮﻣﻦ« اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎطﺎت در ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ رخ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ  ،ﺑﻞ ﺧﺎرج از ﻧﻈﻢ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﻋﺘﺮاض« دو ﺳﻮ ﯾﺎ دو طﺮف دارد:
در ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ
آﻧﺎن ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ )= ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ(
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آن را »رﻣﺰﺳﺎزی« ﭘﺴﺎﻧﯽ )= ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎزی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ!( ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ
آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد٢٣.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی »ﻟﻮﻣﻦ« ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻀﻼﺗﺶ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻣﺪد
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮدن ھﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی »اﻋﺘﺮاض« در اﺳﺎس ﺑﺮ اﺛﺮ
اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﺳﯿﺘﺴﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای درﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ دﺷﻮارﯾﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯿﮭﺎ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ آﻧﮑﮫ ھﻤﺎن اﺧﺘﻼل
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮد
و ﺑﮫ ﺣﻞ آن رواورد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ در اﺳﺎس روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ؟
ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در درون ﻧﻈﺎم ﺑﮫ
راه ﺣﻞ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .از ﻣﻌﻀﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﻐﺮﻧﺠﯿﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ھﻤﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻻﯾﻨﺤﻞ واﮔﯿﺮ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه و ﻣﯿﻞ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻼف ﻋﺮف و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮرﺷﺎن.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ »ﻟﻮﻣﻦ« روش ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را اﻟﺒﺘﮫ در ﮐﺎرھﺎ و آﺛﺎر دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ» .ﻟﻮﻣﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﮭﺮه ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻘﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﺌﻮری ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی/ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
.IBID.Anna Mimkiri..Pp.4-7.
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و ﺗﻌﺎدل/ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل)= ﺗﻮازن/ﻋﺪم ﺗﻮازن( .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﻟﻮﻣﻦ« ھﯿﭻ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﮑﻠﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬارﯾﮭﺎی آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد اﻧﺒﻮھﯽ
ﻣﻮﺿﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ »ﻟﻮﻣﻦ« ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد اوھﻢ ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻧﭙﮫ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﻨﺮاض ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاض ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)= ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﻨﺎﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻟﻮﻣﻦ« درﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ در اﺳﺎس ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮدش در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن/ﻧﻈﺎم ﺑﮕﺮدد و ﻧﻈﺎم از راه ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪام ﺑﮫ ﮔﺮدش و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺶ ﭘﭙﺮدازد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻣﯽ آﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮی/ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﺗﻌﺎدل/ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل.
٢٤
»ﻟﻮﻣﻦ« در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ »ﮐﺎی-اووه ھﻠﻤﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ،ﻣﯽ
ﺗﻮان واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎطﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺻﻠﺢ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
اﯾﻦ ھﺮ ﺳﮫ ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮب ﺳﺮﺑﺮآورده اﻧﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪاوم را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﺑﺴﺘﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ روی ﻣﯽ دھﻨﺪ.از اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻟﻮﻣﻦ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻋﻠﺖ وﻋﻠﯿﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰاﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی
را ﺑﺮطﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .ھﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺤﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت
را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ھﺪﻓﮭﺎﯾﺸﺎن ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺐ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﮫ در اﺳﺎس وﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮐﺮد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ھﺪﻓﮭﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .در ﻋﻮض ﺑﮫ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎﯾﯽ را طﺮح ﮐﺮد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﺷﺎﻋﮫ و ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ ھﺪﻓﮭﺎ از راه ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن را آزﻣﻮد .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ی »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ او ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺮﻧﻤﯽ رﺳﺪ .او ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻏﺮﺑﯽ
ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﺛﺒﺎت و اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﺑﺴﺘﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ او ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ و در ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ ﺟﺬب و ادﻏﺎم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎورﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل طﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎزﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻏﺮب
وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﯾﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
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.See:Niklas Luhmann ueber Protest Teil.2.Interview mit Kai-Uwe Hellmann.11 Feb.2013.
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ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺷﻤﺎری از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را زﯾﺮﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻋﺎم و اﺻﻠﯽ »ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮﺑﺨﺸﮭﺎ ﯾﺎ
زﯾﺮ ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﻘﻖ.
»ﺗﻮرﺑﻦ آرﻧﺖ« در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﮫ
ھﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺳﺎل  ،١٩۶٨ﺣﻨﺒﺶ »وال اﺳﺘﺮﯾﺖ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﯿﺪ« از ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﻌﺎﺻﺮی ﭼﻮن
»ﭘﮕﯿﺪا« ﮐﮫ ھﺮروزه در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ« ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ٢٥.
»ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از »ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ« ﭼﻨﺎن ﭘﺪﯾﺪه ای ﻋﺎم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ
را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف و ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﺑﮫ»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ« .ﺑﮫ ﺗﺼﻮر او»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ« ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻋﻤﺪه ای از»ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﻧﻈﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻦ ﺗﺮ در ﺧﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺳﻌﯽ دارد ﺑﮫ روش ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی اﻋﺘﺮاض را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی
ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ آن را »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺴﮏ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﯾﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻣﺮوزﯾﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺸﯿﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ را از
ﭘﯿﺶ رؤﯾﺖ و درک ﮐﺮد ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺻﻄﻼح »رﯾﺴﮏ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
»ﻟﻮﻣﻦ« وظﯿﻔﮫ ی اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه ی »ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ« وﺑﮫ طﻮراﺧﺺ ﻣﻔﮭﻮم »اﻋﺘﺮاض« را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ در اﺳﺎس ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ دﯾﮕﺮان
ﺻﺎدرﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ دروھﻠﮫ ی
ﻧﺨﺴﺖ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎد از طﺮف دﯾﮕﺮ و ﺑﯿﺎن ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض.
»طﺮف دﯾﮕﺮ« دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ و ﺑﮫ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .وﺟﻮد ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ »طﺮف ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ« ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻮﺟﮫ اوﺳﺖ از ﻧﻈﺮ »ﻟﻮﻣﻦ« ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ وﺟﻮد طﺮف ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﯾﺎ طﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻧﯿﺎورﯾﻢ در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاض درھﻢ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮه ای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ »ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زده اﺳﺖ«.
»ﻟﻮﻣﻦ« در ﺿﻤﻦ ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ و ھﺪف ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ھﯿﭻ رو اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب و اﻧﺘﻘﺎد اﻋﺘﺮاض
اﺳﺖ و وظﺎﯾﻒ او را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﺮاض در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ »ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه«
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ ھﺸﺪار دھﺪ و ﻧﻈﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ »رﯾﺴﮑﮭﺎی«
.Arndt,Torben.Protestbewegung nach Luhmann.2015. 10 Seiten .eBook.
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ﺑﻘﯿﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮاردھﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﯿﮭﺎ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎ زد،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﮭﺎ و وﺿﻌﯿﺘﮭﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را ﻧﺸﺎن
دھﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و اﻣﯿﺎﻟﯽ را ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﺪ.
اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻨﺒﺶ » اﺷﻐﺎل وال اﺳﺘﺮﯾﺖ «را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﻢ  ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ طﺮف »ﻣﻘﺎﺑﻞ« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ و ﺳﻔﺘﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﺸﺎن .ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
دﺧﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ »رﯾﺴﮏ« ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﻣﺤﻠﮫ ی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاران و ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺮاﻧﮭﺎی وارده را ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺧﺴﺎرت ﺑﺰﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺟﺎی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎ
رو ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در اﺳﺎس در ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ھﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺎدی را ﻧﺒﻠﻌﺪ و ﺧﺴﺮاﻧﮭﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس اﻋﺘﺮاض را ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ)ﻧﻈﺎم( ﺟﺎری و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ھﺪف اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ واﻗﻊ اﺻﻼح ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎ و ھﺸﺪار ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮآﻣﺪن اﻋﺘﺮاض در ھﻤﮫ ی ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎری ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ در ﻧﮕﺮش »ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮐﻼودﯾﺎ دِﻧﮑﮫ« ٢٦ﺳﻌﯽ دارد ﻧﻈﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درک ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﮭﻤﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻨﺠﺎرھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮرﻣﺎﺗﯿﻮ( در ﻣﻌﺮض داوری ﻗﺮار دھﺪ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ)=ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺶ از
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﺎظﺮ ،ﺑﻔﮭﻤﺪ .ازﻧﻈﺮ»ﻟﻮﻣﻦ« ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻣﯽ
آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ اﻋﻀﺎی ﻗﺸﺮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد ،ﺑﻞ ھﺮ ﻋﻀﻮ را دارای ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮد ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ھﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رأی دھﻨﺪه در ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﮐﺎرﮐﺮدی ﭘﺪﯾﺪه ی »اﻋﺘﺮاض« در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮآن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮﺟﺎ ﻧﮭﺪ و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
اﻣﮑﺎن دارد آﺛﺎری ﻧﺎﮔﻮار و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺎرآورد.
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر »ﻟﻮﻣﻦ« ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺿﺮور
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻣﺒﺪاء ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن از ﻧﻈﺮ »ﻟﻮﻣﻦ«
ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭙﯿﺪاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻀﺎد راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
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ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ  ،ﮔﺰﯾﻨﮫ ی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ.
»ﻟﻮﻣﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﮫ ی راﺳﺘﯿﻦ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ »ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻐﺎی ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﮐﺎرﮐﺮدی .ھﺮﭼﮫ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮔﺰﯾﻨﮫ«
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻋﻨﻮان ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ »ﻟﻮﻣﻦ« در ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی را
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮐﺮدی از ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺎوﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎﻣﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از دﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫ ﺑﺎرآﻣﺪه از درون ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮭﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی در اﺳﺎس ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﻘﻂ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ھﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮدﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ ﻧﻈﺎم را ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ از ﻧﺤﻮه ی
ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﺣﻮزه و ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد،درﺳﺖ درک ﮐﻨﺪ.
ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﻘﻄﮫ ی ﺿﻌﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺰﻧﮕﺎھﯽ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻀﺎد و اﺧﺘﻼف
واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﭙﮭﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ دارای ﮐﺎرﮐﺮدی
ﺧﺎص ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﺮده ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻟﻮﻣﻦ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ درﻋﺮﺻﮫ ی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪﻓﺶ را ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و اﻋﺘﺮاض
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮاه ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﻈﺎھﺮات ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﮔﺴﺘﺮه ی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ.
اﻧﮕﯿﺰه ی ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﻧﮕﯿﺰه ی اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮری ﻓﺮد در واﻗﻊ
ﺗﺤﻘﻖ و ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآوردن ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﺮاز آزادی ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻠﯽ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﻓﺮدﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد .در ﻧﻈﺎم ﺗﻔﺎﺗﮕﺬاری ﮐﺎرﮐﺮدی ھﺮ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ھﺮ ﻓﺮد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ در ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده ای ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد در ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ دارای ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﯾﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻘﺸﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه
ﺑﺮ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﺳﺮوﮐﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﯿﺮوی راﻧﺸﯽ ﻓﺮدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮد ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻧﺪارد .در
اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮐﺮد ادﻏﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ
را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺎرﮔﺬاری و ﺣﺬف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﻘﻄﮫ ی اﺗﺼﺎل در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد.

۵٩

درک ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻟﻮﻣﻦ« ﺣﻔﺮه ی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﻮد را
ﭘُﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض و ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرش در ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ) ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﺑﺨﺸﯽ ( ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾﯽ در ﮐﺴﻮت اﻋﺘﺮاض ﺳﺮﺑﺮآورﻧﺪ ﮐﮫ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺻﻮرت
اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﻣﻮﺿﻮع
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان روﯾﮑﺮدی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮫ آن داﺷﺖ ﯾﺎ از راه ﻓﺮھﻨﮕﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ھﺮ دﯾﺪﮔﺎه
دﯾﮕﺮی آن را ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ روﺑﮫ رو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﮑﺎن دارد
ﻣﻌﻀﻼت دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ
و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ھﻤﭽﻮن ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﯿﺮون زده ﺷﺪه از ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ،ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ دﺷﻮار وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﺟﺎﺳﺎزی ھﻤﺨﻮان ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه دل ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.

۶٠

رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ« .ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎدآورﺷﻮم.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳﺨﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ »رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ« را
ﻓﺮاﮔﺮدھﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد )ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎ،آداب و
رﺳﻮم و ﻧﮭﺎدھﺎ( را ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ وﺷﯿﻮه ای »ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ« ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﮔﺮ ھﻢ ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ و آن را »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮫ« و »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ«ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.از اﯾﻦ
روﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﮑﻠﮭﺎ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑﺮوز و ﺗﺠﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ
از آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻮﻧﮫ ای از ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ازدﺣﺎم و اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ از رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ از روﯾﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ«
طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ طﺒﻘﮫ ای از روﯾﺪادھﺎ را ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق زﯾﺮﻋﻨﻮان »رﻓﺘﺎر
ﺟﻤﻌﯽ« ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ» ،ﺗﺠﻤﻊ« »،ازدﺣﺎم« ﯾﺎ »ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی
ﺑﺮاﺑﺮ واژه ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  . crowdﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﮏ ﻓﯿﻞ« ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﻤﻊ
را ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ«٢٧.
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« را ھﻤﮫ ﺑﮫ »ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻟﻮﺑﻮن« ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ .واژه ای ﮐﮫ »ﻟﻮﺑﻮن«
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ » «la fouleاﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺮدم« اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »اﻧﺒﻮه
ﺟﻤﻌﯿﺖ«و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﻮده«» .ﻟﻮ ﺑﻮن« در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺶ و در ﻣﺘﻦ ،اﯾﻦ واژه را ھﻤﻮاره ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﻮده ھﺎ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﺮد
آن ﻣﯽ ﺷﻮد »ﺗﻮده« .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﮐﺘﺎب او ﻣﯽ ﺷﻮد »روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮده« .ﺣﺎل اﮔﺮ crowd
را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ  fouleدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎی آن »ﺗﻮده « ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ
»اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ »ﮔﺮوه« ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
از ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮ و ظﺮﯾﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرم ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﻧﺪارم .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن در »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﺑﮫ »اﺣﺴﺎس« ﯾﺎ »ﻋﺎطﻔﮫ« ﯾﺎ »ھﯿﺠﺎن« ﯾﺎ »ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ« ِ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ و راه ﺑﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد اﻣﺎ
اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﯾﻦ ازدﺣﺎم را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﯾﮏ روﯾﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ روﺑﮫ روﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ از رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن »ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم « داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮫ
از ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﺳﺎس ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاطﻒ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ رده را  publicﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮددارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان »ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ« داﺷﺖ .ﮔﺮدھﻢ
آﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ »ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪن ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم« ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺳﺮ آن ،ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺻﺤﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﮭﻤﯽ ﭼﻮن »ﭘﺎرک« و »ﺑﻠﻮﻣﺮ« رده ی »ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم«
27

.See: Blumer, Herbert. 1939. Collec ve Behavior. In Robert E. Park, Ed., An Outline of the
Principles of Sociology. New York.
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ﺑﺮای ھﻤﮫ ی اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺎن ارزش ﻧﺪارد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ رده ی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ« ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ھﻤﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺪﯾﻦ
ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻮده« اﺳﺖ».ﺑﻠﻮﻣﺮ« اﯾﻦ رده را ﺑﮫ دو رده ی ﺑﺎﻻ
اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت دارد .در اﯾﻦ رده ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ
در دو رده ی »ااﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ « و »ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم« ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد .او اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم را از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺶ »ﺗﻮده« اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺻﻄﻼح »ﺗﻮده« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .mass media:رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ
ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﺨﺎطﺒﯽ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ »ﺗﻮده« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ھﺴﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر دﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮده ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪﮔﺎﻧﺶ،ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ »ﺗﻮده ای« ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺨﺎطﺐ ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن »رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺟﻤﻌﯽ« ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای دﯾﮕﺮ »رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮده ای« .از ﻧﻈﺮ »ﺑﻠﻮﻣﺮ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »رﺳﺎﻧﮫ ی ﺗﻮده
ای« ،رﺳﺎﻧﮫ ی ﭼﺎپ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رده ی دﯾﮕﺮی ازﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻣﻌﺮّ ف »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ«ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ »ﺑﻠﻮﻣﺮ«
»ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ آﺧﺮﯾﻦ رده در ﭼﺎرﭼﻮب »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ« ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ
رده ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .دو ﮔﻮﻧﮫ ی ﻣﮭﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﯿﺸﮭﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﮔﻮﻧﮫ ی دوم ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﮫ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد .ﮔﻮﻧﮫ ی ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﮫ ی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رده ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدھﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ« .در روﯾﮑﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﮐﻼﺳﯿﮏ »ﻣﮏ آﯾﻮر« ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺖ ٢٨.در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﻣﮏ آﯾﻮر« ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ « ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ »روﺣﯿﮫ ی
ﮔﻠﮫ ای« ﺑﮫ وﺿﻮح ﺷﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم روﺣﯿﮫ ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ در واﻗﻊ از ﮐﺘﺎب »ﮔﻮﺳﺘﺎو
ﻟﻮﺑﻮن« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ» ٢٩ .ﻣﮏ آﯾﻮر« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺮﮔﺰ »ﮔﻠﮫ« ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در اﺳﺎس ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﮔﺬرا دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﻤﻌﺎت را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ،ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر »ﻣﮏ آﯾﻮر«،ﻣﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک
ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﯽ ﺑُﺮد .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﺪادی ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﭙﺮد .ھﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺘﯽ اﻧﺒﻮه را ھﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺮدھﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﮫ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻮارد را »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﯾﺎ
ﺗﺠﻤﻊ و ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ .رﻓﺘﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ«
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ آﻣﺪ در اﺳﺎس ﺗﺠﻠﯽ واﮐﻨﺸﮭﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را از
ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ اﺟﺒﺎری رھﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی آﻧﮭﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ داده اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ
ﻣﮭﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد و اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و آداب ﻣﺘﻌﺎرف را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ازدﺣﺎم ﯾﺎ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮدآﻣﺪه
ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن و آﺷﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎﺑﮫ ھﺎی آﺗﺸﯿﻦ
رھﺒﺮ ﯾﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪن و ھﯿﺠﺎن زده ﺷﺪن اﻓﺮاد ﮔﺮدآﻣﺪه .در اﯾﻨﺠﺎ
.MacIver,R.M.Society ,A Textbook of Sociology.MacMillan.London.1937.Pp184 ﬀ.
.Le Bon,Gustave.Psychologie des Foules.Press Univeritaires de France.1981.
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رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﮫ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻨﺸﯽ راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ اﻓﺮاد ﺗﺠﻤﻊ آﻏﺎزﯾﻦ را ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻌﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اراذل و اوﺑﺎش ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و
ﺗﺠﻤﻊ را ﺑﮫ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺤﺎﻟﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن دارد ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را  mobﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻋﺪه
ای ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﭘﯽ ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری اﻧﺪ و رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ اوﺑﺎش ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﮫ ی ﺳﻮﻣﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺷﺎره
دارد ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ و در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ .اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع در اﺳﺎس ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻮش ﻓﺮادھﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺤﻨﮫ
ای را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺨﺎطﺐ ﯾﺎ ﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را  audienceﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺒﻮه ﮔﺮدآﻣﺪه را دراﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﯽ
ﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ  ،ﻧﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎ ﻧﻄﻘﮭﺎ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه را ھﻢ
ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮردھﺎ اﻟﺒﺘﮫ ھﺮﮐﺪام ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ
آن ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ رده ﯾﺎ ﮔﻮﻧﮫ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از اﺟﺘﻤﺎع اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﻋﺎﻣﮫ ی
ﻣﺮدم« ﯾﺎ »ﻣﺮدم« ﯾﺎ »ﻋﻤﻮم« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  public opinionرا ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ و درﻣﺮﺣﻠﮫ ای»ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم«
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﯾﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷﻤﺎری ازﻣﺮدﻣﺎن درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮫ ای از ارزﺷﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺣﺴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی »ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم« ﯾﺎ »اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »ﻋﻤﻮم« ﺳﺮو ﮐﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ وﺟﺪل ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﺳﺖ از
ھﻤﺴﺎزی ﺳﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد ی اﺣﺴﺎﺳﯽ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دورداﺷﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮراد ﺑﮫ
ﻣﺪد ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﺻﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ آﻣﻮزی
ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ھﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ آﻣﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﯿﻢ ﮐﮫ دو ﻣﻘﻮﻟﮫ
»اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« و »ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ« ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺖ در ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدم و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
ﭘﺪﯾﺪه ی اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ.
ﺣﺎل اﮔﺮﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﮫ آﻣﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ»رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ«
را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎ و روﯾﺪادھﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺳﻨﺘﮭﺎ و ﻋﺮف( راﺑﺎزﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاﮔﺮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ھﻨﺠﺎرھﺎی رﻓﺘﺎری
ﻧﻮﯾﯽ ﻣﯽ آﻓﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮم »رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« وﻣﻔﮭﻮم »اﻋﺘﺮاض« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
ﻋﺎم از رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از وﺣﺸﺖ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ،ﺟﻨﻮن ﺟﻤﻌﯽ ،طﻐﯿﺎﻧﮭﺎی
ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان» ،ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ی »رﻓﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ« اﺳﺖ.
»ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«ﺟﻠﻮه ای ازﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮوھﺒﻨﺪﯾﮭﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ِ
دارﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد و/ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎی وﯾﮋه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﻣﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻣﻮزش ،ﺧﺎﺻﮫ آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺮک
ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ و از دو ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن
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ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدھﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎدی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ
ﺟﻤﻌﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « اﺑﺰار ﻋﻤﺪه و وﺳﯿﻠﮫ ای
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎدی ﺑﮫ ﻗﺼﺪ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺸﺎرﮐﺖ درﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ» ٣٠.ﭼﺎرﻟﺰ ﺗﯿﻠﯽ« ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﺪه را در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻣﺒﺎرزه،ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم.
ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻣﺒﺎرزه ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ طﺮح ﮐﺮدن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت )ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .ﻣﺮﺣﻠﮫ ی »ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ
و اﺋﺘﻼﻓﮭﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻈﺎھﺮات و ﮔﺮدھﻢ آﯾﯿﮭﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺣﻀﻮری ﮔﺴﺘﺮده و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و
ﺗﻌﮭﺪ ﺧﻮد وﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﻣﻠﻤﻮس و ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺪاﺧﻞ دارﻧﺪ و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ طﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺮی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﺷﺎره
دارﻧﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻟﻮ ﺑﻦ ( ﯾﺎ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ را در رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮐﺮدی و ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪن ھﻨﺠﺎرھﺎ ی در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻮل ،رﺷﺪ و ﺗﮑﻮﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل از ﻧﻈﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻣﮭﻢ ھﻤﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را ﺷﺎﺧﮫ ای از روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻋﺎدی
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ از راه ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرت را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورﻧﺪ .اﻧﻘﻼب  ١٧٧۶آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ
اﻧﻘﻼب  ١٧٨٩ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﺷﺎھﺪھﺎﯾﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ روﯾﮑﺮدھﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ».ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻟﻮﺑﻦ« ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ذھﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« و »ﮔﺮوه« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ » ُﮐﻞ« ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
اﺟﺰاﯾﺶ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ در ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »دورﮐﯿﻢ« آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.از اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﻼﺣﻈﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

.See:Charles Tilly.Social Movements.1768-2004.Paradigm Publishers London.Pp.198.
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ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻋﺘﺮاض
.١اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک وھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد اﺳﺖ.
.٢اﻋﺘﺮاض ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎی ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ھﺪف را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ.
.٣ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮوه ھﺪف را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
 .۴ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺧﯿﺰش ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدی ﺷﺪه و
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
.۵اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻈﺎھﺮات،
ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی در ﮔﺮدآوری اﻣﻀﺎ ،ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ،اﺳﺘﻨﮑﺎف از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ و
ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮھﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ،ﺑﺎﯾﮑﻮت و ...
.۶اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
.٧ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ درﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻌﯿﻦ .
.٨ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﻠﯽ اﻋﺘﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
.٩ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﮔﺮوه « ﯾﺎ »ﺟﻤﻌﯽ« دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﮕﺮی
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮔﺮوه اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﮭﺮوﻧﺪی.
.١٠اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎی ﮔﺮوه ِ
ھﺪف .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﻌﮭﺪ و ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ
ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮔﺮوه ِ ھﺪف ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
 .١١ﻋﻤﻞ ِ اﻋﺘﺮاض ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺗﺠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﮭﺎدی ﺷﺪه ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻧﮭﺎدی ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺪف اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻮﺟﮫ ﯾﮏ
ﮔﺮوه ھﺪف اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ھﺪﻓﮕﯿﺮی ﺷﺪه.
.١٢اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯿﮭﺎی ﺳﺮﮐﺸﯿﺪه و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
 .١٣اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮردار از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
 .١۴ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ
ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد .در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺒﻮھﯽ از اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﺪف
ﯾﺎ ھﺪﻓﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را از راه اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎی دﯾﮕﺮان )ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﯾﺎ ﮔﺮوه ِ ھﺪف( ،ﺑﮫ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
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وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻘﺎ و اداﻣﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ و ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ
اﻧﺪازد ،ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺗﻦ ﻣﯽ دھﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﯾﺎ
اﻗﺘﺪارﮔﺮا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب رو ﻣﯽ آورد.

 .١۵اﻋﺘﺮاض و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻋﺗراض ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕرآﻣد ﮔوﻧﮫ ھﺎ ،ﺟﻠوه ھﺎ ﯾﺎ ﭼﮭره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دارد .اﯾن ﺗﻧوع را ھﻧﮕﺎﻣﯽ
درﺳت ﻣﯽ ﺗوان درک ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﭘﯾداﯾﯽ و ﺑروز اﻋﺗراض ﯾﺎ اﻋﺗراﺿﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم.ﻋدم درک
ﺣرﮐﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ اﻏﻠب در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘژوھﺷﮕران ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻟﮕوی ﻏرب – ﻣﺣور اﻋﺗراض را ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﭘدﯾده ی اﻋﺗراض ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﺎ ﭼﮭره ای ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
ﺳرﺑرﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺟﻠوه ی واﮐﻧﺷﯽ ِ ﺗوده ای ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ی ﻣﻌﯾن و ﻣﺷﺧص ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان
ﻣﯽ ﮔذارد .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﻋﺗراض دراﮐﺛر ﻣوارد ﺑرآﯾﻧد ﺗدارک و ﺑﺳﯾﺞ اﺳت واﻏﻠب ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺑﺎزده
ﻣوﺟﮭﺎی درازﻣدت ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ازاﯾﻧﮭﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻋﺗراض از ﺳوی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ،
ﺣزﺑﮭﺎ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣدﻧﯽ ،ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ و ﺗﺷﮑﻼﺗﯽ از اﯾن دﺳت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد٣١.
اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت و ﺗﺄﮐﯾدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺻﻧﻔﯽ
و ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻏرب ﺳﺎزﮔﺎرﻧد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ﺑﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﮔﺳﺗرده ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
در اﯾران ﯾﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑﮭﺎر ﻋرب ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣوارد زﯾﺎدی در ﺣوزه ی آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗن ﺗﺎ
ﺑﺑﯾﻧﯾم ھم ﺑﺳﯾﺎری ﺣرﮐﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ،ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد و ھم آﻧﮑﮫ ﺟدا از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺑﻧدﯾﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧد ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
اﻋﺗراﺿﯽ را ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭼپ ﯾﺎ ﭼپ اﻓراطﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد ﯾﺎ ﻋﻧﺻر ﺷﮭروﻧدی را ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﺳﺎزﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﺑرآﻣده از ﺗﺷﮑﻼت و ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺷﮭروﻧدی در ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ﺧواﺳﺗﮫ
ای ﻣﻌﯾن اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺟزآن،راھﯽ دﻗﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ در ﻏرب ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ دﺳت راﺳﺗﯽ ﮐم ﻧدارﯾم و ﻧﺎدرﺳت ﻧﺧواھد ﺑود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرﺧﯽ
ﺑﺧواھﻧد ﺷﻣﺎری از ﺣرﮐﺗﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎ و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی راﺳت ﮔرا ﺑداﻧﻧد .ﻣﺎﻧﻧد
ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺿد اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟران .ﻣواردی ھم دارﯾم ﮐﮫ راﺳت ﮔراﯾﺎن ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮔروه ھﺎ و اﻓراد وارد ﻣﯾدان ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗظﺎھرات راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
در ﺿﻣن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوﺑﮭﺎی ﺣزﺑﯽ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﺻﻧﻔﯽ و ﺣﺗﯽ ﺧﺎرج از ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻗت راه ﺑﯾﻔﺗﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ورای اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﻖ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﭘﯽ ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺟﻧﺑش اﻋﺗراض ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ در دی ﻣﺎه  ١٣٩۶در اﯾران ﻧﻘﺷﯽ دوراﻧﺳﺎز اﯾﻔﺎﮐرد .اﯾن ﺟﻧﺑش
ﻣﺣﺻول اﻧواع ﺳرﺧوردﮔﯾﮭﺎ ﺑود و واﮐﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺳوم
ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠب ﯾﺎ روﺷﻧﻔﮑران ﭼپ و ﻣﻠﯽ ِھواﺧواه اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺣﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ
ﻣﻠﯽ و ﻧﮭﺿت آزادی و ﻣﺎﻧﻧدھﺎﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﻧﻘش اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ی ﻣوازی ﺑﺎ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون
ﺳﺎﺧﺗﺎری را ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .در ﻣﻘطﻌﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در دﺳت و در اﺧﺗﯾﺎر ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑود و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺣﮑوﻣت ﺧود را در ﻣﻌرض ھﯾﭻ ﺧطری ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد ،ﺗوده ی ﻣردم ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺗﺣت ﻟوای اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮔراﻧﯽ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻧﺧﺳت در ﻣﺷﮭد و ﺳﭘس در ﺳراﺳر اﯾران ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد
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و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣت و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎﻧش را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻓراﺧواﻧدﻧد .ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ دی  ٩۶ﺑﮫ اﯾن ﺣد
ﻣﺣدود ﻧﺷد و ﻧﻘﺷﯽ اﻧﺗﻘﺎدی و ﻣﮭﻣﺗر از آن ﺣﺗﯽ ﺧﻼق و آﻓرﯾﻧﻧده ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷت .اﯾن ﺟﻧﺑش
درﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﻓراﮔﯾر ﺷد ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ روﺷﻧﻔﮑران در ﺑراﺑر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺣﮑوﻣت دﺳت ﺗﮑدی دراز
ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﺧﻔت و ﺧواری ،ﭘذﯾرش از ﺳوی ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭼﻧد ﭼﮭره ی رژﯾم و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
ﻓرﯾﺑﮑﺎرش را زار ﻣﯽ زدﻧد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭼپ در ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن آرزوﯾﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﺟز »ﻣﺷﺎرﮐت«
در روﻧد اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم »»ﭘﮭﻠوی ﺳﺗﯾزی« ھﻣﭼون ﭘرﭼم ﺗﺳﻠﯾم در ﺑراﺑر
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯽ ﺷﻣﺎر در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی ﺧودداﺷت و ﺣﺗﯽ از اﻋﺿﺎی ھﻣﯾن ﮐﺎﻧون را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﺎﻧده ﺑود .ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ام اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﻔﺻل و ﺑﺎﺣزﯾﯾﺎت در ﺑردارﻧد .واﺑﺳﺗﮕﺎن
ﮔرﯾﺧﺗﮫ ی ھﻣﯾن روﺷﻧﻔﮑری ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺷور از ھﻣﯾن راه ﮔرﯾزﺷﺎن را از ﺻﺣﻧﮫ ی ﻋﻣل واﻗﻌﯽ
ﯾﻌﻧﯽ داﺧل اﯾران ،ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و درﺳت در ﺧﺎرج ﮐﺷور در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺻف ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻧداﺧﺗن رأی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺿددﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﯾن ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺎﺳﮫ ﮔداﯾﯽ دردﺳت ﮔﯾرﻧد .اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح روﺷﻧﻔﮑران ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺑﺎرھم ﮐﮫ ﺷده ﺑﮕوﯾﻧد ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
رأی ﻣﯽ دادﻧد؟ اﯾﻧﺎن در ﭼﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺷرﮐت ﮐردﻧد و ھر ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی رژﯾم
رأی دادﻧد و ﻣﻧﺗﻘدان ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻘﯾم اﯾران را طرد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﻣﯽ ﻧﮑوھﯾدﻧد.ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ی
 ٩۶اﻧﺳداد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ی روﺷﻧﻔﮑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼپ و ﻣﻠﯽ را درھم ﻓرو ﺷﮑﺳت
و از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺳطﺢ ﮔﻔﺗﺎرھﺎ را ارﺗﻘﺎ داد و ﺑن ﺑﺳت ﺑرآﻣده از اﯾن دﺳﺗﺟﺎت ﺳﻧﺗﯽ را ﮐﻧﺎرزد .آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﯾن دﺳﺗﺂوردھﺎی ﺑزرگ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت؟ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﻋﻘﯾم اﯾراﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎرج ﻧﺷﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت راه ﺗﺣول ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران را ﻣﺳدودﮐرده اﺳت و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺳوی
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻓراﺧواﻧده اﺳت .اﯾﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ی ھر ﺗﺣول را درﺳت ﻧﺳﻧﺟﯾده
ﺑوده اﻧد و ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺧﻼق ﻣطرح ﮐﻧﻧد .ﺣداﮐﺛر ﮐﺎری ﮐﮫ ھﻣﮫ ی اﯾن ﺣﺿرات
ﮐرده ﺑوده اﻧد در ﺣد اﻋﺗراض ﺑﮫ »ﺳﺎﻧﺳور ﮐﺗﺎب« ﺧﻼﺻﮫ ﺷده ﺑوده اﺳت و ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺣدھم
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮔﺎم ﺑرﻧداﺷﺗﮫ ﺑوده اﻧد .ﻓﻘط ﺧواﺳﺗﺎر رﻓﻊ ﺳﺎﻧﺳور از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺧود و دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن ﺑرآﻣده
ﺑودﻧد و آﺛﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دﮔراﻧدﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﮑوت ﺑرﮔزار ﮐرده ﺑوده اﻧد! اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﻧوﻋﯽ از ﺳﺎﻧﺳور را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آن را »ﺳﺎﻧﺳور ﺳﮑوت« ﻣﯽ ﻧﺎﻣم .ﺗﺎزه در ﭘﺷت اﯾن
ﻧوع از ﺳﺎﻧﺳور ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و اﻧدﯾﺷﮕران »ﻏﯾر ﺧودی« را در ﻣﺣﻠﻔﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﺑدﮔوﯾﯽ و
ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﮐﻧﯽ و ﺑﮫ ﻣدد ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت از ﻣﯾدان اﻧدﯾﺷﮫ ی اﻧﺗﻘﺎدی ﺣذف ﻣﯽ ﮐرده اﻧد.
ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ی  ٩۶ﺧط ﺑطﻼن ﮐﺷﯾد ﺑر ھﻣﮫ ی اﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ و اﻓﮑﺎر اﻧﺳدادی و راھﯽ ﺗﺎزه
ﮔﺷود ﺑﮫ روی ﻣردم و اﻧدﯾﺷﮕران داﺧل اﯾران .اﯾﻧﭼﻧﯾن دﺳﺗﺂوردی راﻧﻣﯽ ﺗوان و ﻧﺑﺎﯾد اﻧدک ﺷﻣرد.
ﻧﻣوﻧﮫ ی دﯾﮕری از دﺳﺗﺂوردھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾرﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ی اﻋﺗراﺿﯽ راﻣﯽ ﺗوان درﺳراﺳر
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھد ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑﮭﺎر ﻋرب« ﺳرﺑرآوردﻧد .اﯾن ﮔوﻧﮫ از ﺣرﮐﺗﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ
در ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ در ﻏرب ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ی راه ھﺎی
ﺗﺣول ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳﺗر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺧﯾزﺷﯽ ﻣردﻣﯽ راھﮕﺷﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺳدھﺎی ﻓﮑری
و اﻧدﯾﺷﮕﯽ را درھم ﻓروﻣﯽ رﯾزد.
اﻋﺗراض ﯾﺎ درﺳت ﺗرآﻧﮑﮫ ﺣرﮐت اﻋﺗراﺿﯽ در ﻋﻣل ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﺑزاری در ﺟﮭت ﺗﺄﮐﯾد ﮔذاری
ﺑر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻول در ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل دﯾﮕر ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎرف ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺷﺎرﮐت و ﺗﺄﮐﯾد ﮔذاری ﻧﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ داد ﻣردم ﺑرﺳﻧد ،ﺷﯾوه ی اﻋﺗراض ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻗﺻد ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯾﮭﺎﯾش.
از اﯾن طرﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺳرﮐوب ﺷده ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ھر اﻋﺗراﺿﯽ
ھﻣﭼون ﻋﻣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕرش ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳوی ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺧﻣود و رﺧوت را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﻣﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮕراﻧش از ﻣﯾﺎن ﺑر ﻣﯽ دارد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ
ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﻧد و ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷوﻧد،دﺳﺗﺂوردھﺎی ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ و اﻋﺗراض ﻣردﻣﯽ
۶٧

را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﻣﺎری از ﺧﺎرج ﻧﺷﯾﻧﺎن اﯾراﻧﯽ»،ﭘﺧﺗﮫ ﺧوری« را رواج ﻣﯽ
دھﻧد .ﭘﯾﺷﺗر ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧ھﻣﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﻣدﻧﯽ اﯾران
اﻋﺗﺑﺎرﺷﺎن را از دﺳت داده اﻧد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوﯾن و ﮐﺎرآﻣدی ﺑرﺳﯾم ﻣﮕر
آﻧﮑﮫ رھﺑران و ﺳرﮐردﮔﺎن ﺗﺎزه ای از درون ﮐوره ی ﻣﺑﺎرزه و ﺑﺳﺗر اﻧدﯾﺷﮫ ﺳرﺑرآورﻧد .در اﯾن
ﺑﺎره ﭘﯾﺷﺗرھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ام .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھم دوﺑﺎره ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ﻧو ﺑﻧوﯾﺳم .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷوم
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ،ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣدﻧﯽ و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ روﺷﻧﻔﮑری ﯾﮏ ﮐﺷور ھﻣﮫ ی
آرﻣﺎﻧﮭﺎ و آرزوھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﮔروھﯽ ﯾﺎ رھﺑری دﯾﮕر و آﺷﮑﺎرا ﻣﺗﻔﺎوت از ﺧودﺷﺎن واﮔذارﮐﻧﻧد و
ﺑﮫ ﭘﯾروی از اﯾن وﺿﻊ ﺟدﯾد ﺗن در دھﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل و
داواطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕری واﮔذارﮐرده اﻧد .اﯾن واﮔذاری داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی اﻋﻼم اﻧﺣﻼل داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
اﺳت .آﻧﭼﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺻورت ﮔرﻓت ھﻣﯾن اﻋﻼم اﻧﺣﻼل ﺑود .اﯾن اﻋﻼم اﻧﺣﻼل ﻣﺣدود
ﻧﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭼپ و ﻣﻠﯽ ،ﺑل از اﯾن وراﺗر ﻣﯽ رﻓت ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺑر
ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ آﺣﺎد ﻣردم ﺑﮫ ﺳوی رھﺑری ﮔروﯾدﻧد ﮐﮫ ﺧود را ھﻣﭼون وﻟﯽ ﻣردم و
در ﯾﮏ ﮐﻼم وﻟﯽ اﻣت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧده ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ »ﺧدﻋﮫ ای« ژرف و ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑود.
ﻣردم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد »روح ﻣﻧﯽ ﺧﻣﯾﻧﯽ«!!
اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت و ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻠﺗﯽ ﺑﯾﮕﻧﺎه و ﻓرﯾب
ﺧورده در ﻣﻘﺎم ﻣظﻠوﻣﯾت ﺳرﺑراﻓراﺷت .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ و ﺧﺎﺻﮫ
روﺷﻧﻔﮑران رﯾﺎﮐﺎر اﯾراﻧﯽ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﭘذﯾرﻧد و ﺑﮑوﺷﻧد ﻣﺷروﻋﯾت واﮔذارﺷده را ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ اﻋﺗراض در دو ﺳطﺢ ﻓردی و ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻋﻧوان
ﺷود ﺗﺎ ﻗﺎدر ﮔردد ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ ﻧوﯾن را در ﻣﺳﯾری ﺑرﺧوردار از آﮔﺎھﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧد.

.١۶ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺧﺼﻠﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪھﺮﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ وھﺮ ﺧﯿﺰش اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ای ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ
از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﮏ ﺑُﻌﺪی درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﮫ
ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﺑﮫ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ وﺟﮭﮫ ای ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم طﺒﻘﮫ از ﻧﻈﺮ »ﭘﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ« ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
»ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻓﻮﮐﺲ« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در زﻣﯿﻨﮫ ی »ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ طﺒﻘﺎﺗﯽ« ﻣﻔﮭﻮم ﺳﮫ ﺑﻌﺪی
اﻟﮕﻮی طﺒﻘﺎﺗﯽ »ﭘﯿﺮﺑﻮردﯾﻮ« را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ ﺳﮫ وﺟﮫ اﺷﺎره دارد :ﯾﮑﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ» .ﻓﻮﮐﺲ«
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ِ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه از طﺒﻘﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮش
را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ٣٢.
ﺑﮫ ﺑﺎور اواﻟﮕﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٨١و  ١٩٩٠و ١٩٩٧/١٩٩۵ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮرﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽ ﭘﺮدازد
و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﯽ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﯾﺎ از ﺑﺴﯿﺞ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ آرام ﺳﺎزی اﻋﺘﺮاض .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪات
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی )=طﺒﻘﮫ ی( ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ داﻧﺶ و ﺣﻮزه ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی
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ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از اﻟﮕﻮی ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ ی »طﺒﻘﮫ«
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﮫ آن در وﺟﮭﮫ ای ﺳﮫ ﺑﻌﺪی ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
»ﺑﻮردﯾﻮ« طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻔﮭﻮم طﺒﻘﮫ درﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﮭﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .طﺒﻘﮫ ی اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺪه در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺣﺴﺎس از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ دارد و ﻧﺎﺣﺸﻨﻮد اﺳﺖ و ﻣﺤﺮوم .از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ
آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد .در دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﺄﺧﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺮه وری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻓﻨﯽ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
اﺳﺖ .اﻧﺒﺎﺷﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ )= ﻓﻨﺂوری(اﺗﮑﺎ دارد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی
ﺛﺎﺑﺖ )اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮭﺎ( در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺪن )اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن( ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺪام ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﺑﺸﻮد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎ
ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ دارد از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﺪی ﺑﮑﺎھﺪ و ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی و ارﺗﺒﺎطﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ در
واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎر و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب آورد .ﺣﺎل از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﻮدﮐﺎر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ
رﻓﺎه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ رﺷﺪ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﻓﻮل اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ در طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ .در ﺿﻤﻦ در
ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﮔﺮاﯾﺸﯽ وﺟﻮددارد ﮐﮫ ﻓﻘﺮﻓﺰاﯾﻨﺪه،ﺑﯿﮑﺎری و رﮐﻮد دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﻮدﮐﺎر اﻣﻮاج اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﺗﻮده ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد» .ھﺮﺑﺮت
ﻣﺎرﮐﻮزه« در ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺗﮏ ﺑُﻌﺪی« ) (١٩۶۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی راﯾﺞ در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﺘﺄﺧﺮ آﮔﺎھﯽ ﺗﮏ ﺑُﻌﺪی و ﺧﺮ ِد اﺑﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﺪان ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ
ھﻤﮫ در ﺟﻤﻊ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ اﯾﻔﺎﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاض .ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﮋاد ﺑﺎوری،
ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﯽ و دﺳﺖ آﻣﻮزﮐﺮدن ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی اﻋﺘﺮاض را ﺑﺎز ﻣﯽ
دارﻧﺪ و از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ آوردﯾﻢ روﯾﮑﺮی اﻧﺘﻘﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم طﺒﻘﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻨﺘﯽ ِﻣﺎدی ِطﺒﻘﮫ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻨﻮز ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮ و ﺳﻠﻄﮫ
ﺷﻮﻧﺪه،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم طﺒﻘﮫ را ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻧﮫ آﻧﮑﮫ آن
را ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ .در ﺳﺮﻣﺎﯾﺪاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اطﻼﻋﺎت ،ﺗﻀﺎدھﺎ ﻓﻘﻂ از ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﺎﺷﯿﻨﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮﺑﺮﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺗﻀﺎدھﺎی ﻣﯿﺎن
ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ وﮐﺎﻻھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ،ارزﺷﮭﺎ،اطﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮏ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،طﺒﯿﻌﺖ ھﻤﭽﻮن
ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺧﻮر ﺣﻔﻆ و ارزﺷﻤﻨﺪ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح و ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ »ﻓﻮﮐﺲ« ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﮭﻮم طﺒﻘﮫ و ﺣﻮزه ی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺗﻀﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ھﺴﺘﻨﺪ
روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺳﺎزد .
»روﻧﺎﻟﺪ اﯾﻨﮕﻠﮭﺎرت« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٧٧ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺛﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ارزﺷﮭﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار از ارزﺷﮭﺎی ﻣﺎدی ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﭘﺴﺎﻣﺎدی .او اﯾﻦ ﺗﺤﻮل و ﮔﺬار آرام را »اﻧﻘﻼب
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ﺧﺎﻣﻮش« ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .از آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای آرام و ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎی ارزﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﮭﻢ »ﭘﺴﺎﻣﺎدﯾﮕﺮاﯾﺎن« در ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ »ﻣﺎدﯾﮕﺮاﯾﺎن« اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻤﺎر »ﻣﺎدﯾﮕﺮاﯾﺎن« ﻣﺪام در ﻣﻌﺮض ﮐﺎھﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﮫ در ﯾﮏ دوره از ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ٣٣.
»ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻓﻮﮐﺲ« در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »اﯾﻨﮕﻠﮭﺎرت« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﮔﺬار از ارزﺷﮭﺎی ﻣﺎدی ﺑﮫ
ارزﺷﮭﺎی ﭘﺴﺎﻣﺎدی در اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﺄﺧﺮ ھﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺳﺘﺜﻤﺎر،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و
ﻗﺸﺮ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮداداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ارزﺷﮭﺎ ﻋﻠﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎدی دارﻧﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻓﻘﺮ،ﻗﺪرت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻣﻮزش .ﮔﺬار ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﭘﺴﺎﻣﺎدی ﺟﻠﻮه ای اﺳﺖ از
ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اطﻼﻋﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اطﻼﻋﺎﺗﯽ٣٤.
اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آوردم .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﻧﻄﺮﯾﮫ ی طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﭼﮫ ﺳﻨﺖ ﮔﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ وﭼﮫ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ وآﻧﺎﻧﮑﮫ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮاﺛﺮ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ارزﺷﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﺘﯽ روﯾﮑﺮدھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺑﺪھﻨﺪ .ﻣﮭﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻏﺮب ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدی و ﭘﺴﺎﻣﺎدی ﯾﻌﻨﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ارزﺷﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﮭﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ؟
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ﺗﺤﻮل ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺮﺑﮫ و
ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ را درﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻣﻌﻘﻮل و ﺳﻨﺠﯿﺪه ای ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﮑﺘﮫ ﯾﺎ ﻧﮑﺘﮫ
ھﺎﯾﯽ درﺳﺖ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ در ﺑﺮدارد .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﮫ درد ﺧﻮر ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﻮر اﯾﺮاد ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﮫ ﯾﺎ ﭼﮫ ﺟﻨﺒﮫ ای از ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮب ھﻤﮫ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﮔﺮﻓﺖ
ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ »ﻓﺮم« اﻋﺘﺮاض ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻏﺮب ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﺮان دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﺷﮑﻠﮭﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .از
ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و ﺳﻨﺠﺸﮭﺎﯾﯽ را آورده ام .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺳﻌﯽ دارم ﺟﻠﻮه ھﺎ
و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ را در ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ طﺮح ﮐﻨﻢ.
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آﻧﭽﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان
ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ای ﻣﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺴﺮی و ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ طﻐﯿﺎﻧﮭﺎی ﺟﻮاﻧﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ طﻠﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و طﺮد ظﻠﻢ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﺳﺎن
ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ درﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﮫ ی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاض اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﮫ ای ﺣﺴﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و آﺳﺎن درھﻢ ﻣﯽ
ﺟﻮﺷﻨﺪ و ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ظﻠﻢ را ﮐﻨﺎر ﺑﻨﮭﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮزﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ-ﺻﻨﻔﯽ-طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮان ﻣﻠﯽ ﺷﺪن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ درﺗﻮﻧﺲ دراﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﮭﺮداری
ﺧﻮد را ﺑﮫ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻮﻧﺲ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﺎم
رو ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺎز اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده
و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه وﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدرﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای را ﺑﮫ ﺷﻮرش و ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض در اﺳﺎس ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﺣﻮزه ی ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ اﺟﺮاﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪه ای ﭘﺪﯾﺪه ی اﻋﺘﺮاض را ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
ﻣﺪرن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  .روﯾﺪادھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ
درﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر روزاﻧﮫ ی ﻣﺮدم
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻋﺘﺮاض
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺗﻮﺟﮫ ﻻزم ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را اھﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻣﺎ ھﺮدوی اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ را داﺷﺘﮫ اﯾﻢ و دارﯾﻢ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ در اﺳﺎس از ﻋﮭﺪ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﮭﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺣﻮزه ی ادب و ھﻨﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ
ﮐﻠﻤﮫ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان در داد وﺳﺘﺪ ﺧﻼق ﻓﮑﺮی ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ و روﯾﮑﺮدھﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﺷﮑﻮﻓﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان ھﻤﮫ را ﺑﮫ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ داﺷﺘﮫ و ﻣﺤﻮری ﺳﺮزﻧﺪه و طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﮫ
در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر اوج اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﻧﻮآراﯾﯽ و ﻧﻮزاﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .از ھﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎطﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﮑﺘﻮب و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه وﺳﺮاﺳﺮی
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺛﻤﺮه و ﻣﯿﻮه ی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ
ﺑﺮ دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﺪرن
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .در ﺗﻤﺎم دوره ی ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و از آن ﭘﺲ ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺳﺮو
ﮐﻠﮫ زده اﯾﻢ .ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻖ و ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻒ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن ھﻤﻮاره اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪه اﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻓﺮاط اﻧﺪﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﺧﺮده ﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ھﻤﻮاره ﺑﮫ
ﻋﯿﺒﮕﯿﺮی از ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ در ﺧﻔﺎ و در ﻋﻠﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﺤﺎی ﺟﺪی ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
و ﺣﺬف آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ.در
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دوران »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ « ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﮑﺮﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ«ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم.
از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﻮﻧﺪزاده و ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن و ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن
ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺰ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ رﺿﺎﺷﺎه ،در ﺗﻤﺎم دوره
ھﺎی ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﮭﺎ و ﻣﺤﻠﻔﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﻠﻂ زده اﻧﺪ و ﭼﺮﺧﯿﺪه اﻧﺪ
و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺑﮫ وﺟﮭﮫ آراﯾﯽ ﻓﺮدی و اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﻤﮫ ی اﻣﻮر وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ
دﺷﻮارﯾﮭﺎ و ﻣﻌﻀﻼت ﻓﮑﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ.ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در واﻗﻊ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﭘﺲ از
ﻣﺸﻮرت وﺳﺘﯿﺰھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و وﻻﯾﺘﯽ -اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ھﺮﭼﮫ
داﺷﺘﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دﯾﻮاﻧﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮع ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ
آن ﯾﮑﺴﺮه در دﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ »ﻋﻠﻤﺎ« و »روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎردﯾﮕﺮ،ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام،ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ در
اﺳﺎس در دو ھﯿﺄت ﯾﺎ ﺟﻠﻮه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﺼﻮب و ﺑﺮآﻣﺪه ازاﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻧﻘﺶ
ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ آن را درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎردردو رﺳﺎﻟﮫ ی » ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن«
و »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« و اﻟﺒﺘﮫ در ﯾﮑﯽ دو ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﮫ داده ام.
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮن ﺑﮫ
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺣﺪاﻗﻞ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻟﮭﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن و ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاھﺎن .از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺛﻤﺮه ی ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ی ﻣﯿﺎن
دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه ی آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺘﮕﺮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ و ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ طﻠﺐ .اﯾﻦ
دوﮔﺮاﯾﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﺳﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .درھﺮ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﻮاع ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻨﺦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در اﯾﺮان رواج داده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎﺳﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻣﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻠﺴﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را ﺳﻠﺴﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی »ﺗﺤﻤﯿﻞ« ﮐﺮده
اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ در ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ذﯾﻘﻌﺪة اﻟﺤﺮام  ١٣٢۴ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن و ھﺪﻓﮭﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اداﻣﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻦ »ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ« را ﻣﻮرخ  ٢٩ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٢۵ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﻘﺶ »ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ« ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻣﺘﻤﻢ« ﮐﺎرش را »ﺗﮑﻤﯿﻞ« ﮐﺮد .در
ﻣﻘﺪﻣﮫ ی »ﻣﺘﻤﻢ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی »اﺻﻮﻟﯽ)اﺳﺖ( ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯿﮫ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ...اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
اﯾﻦ »ﻣﺘﻤﻢ « ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺮﻓﯽ دارد و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮردی ﮐﮫ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ »اﺻﻞ دوم « ﺑﻮد ﮐﮫ»ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﯿﮫ )را( ﺑﺮﻋﮭﺪه ی »ھﯿﺄﺗﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه ازﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم« ﮔﺬاﺷﺖ.
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در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد »ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ آﮐﻨﺪه از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻧﺪار و ﺧﻼق ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎی درﺑﺎر وﻗﺖ
و روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺠﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ وﺿﻊ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ آن اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر روﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ
و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر .در اﯾﻦ دوران ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل
رھﺒﺮی ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را از آﻏﺘﺸﺎش و آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﺮھﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ در وﺟﻮد رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺳﺮﺑﺮآورد .ھﻤﮕﺎن ﭼﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﭼﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺳﺮدار
ﺳﭙﮫ در ﺟﮭﺖ ﻧﺠﺎت اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮداﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪدارم ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازی در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﺮﺑﺮﻧﯿﺎورد .ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﻣﺮی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ و در ﻣﺠﻤﻮع در
آﺳﯿﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد اﻣﺮی ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در دوران ﺧﻮد
ﭼﻨﺎن از دﺳﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻘﺪم ﺑﺮھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﺼﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻣﺘﻤﻢ آن را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ از ﻏﺮب ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﺼﻮر
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻏﺮب و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﻼط دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری ﮐﺮد و راه
ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان اﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﻻزم ﺑﻮد ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد واﻋﺘﺒﺎردر ﺧﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ دوران ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ارزﺷﯽ ﺧﺎص
دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ ﮐﺘﺎب »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دول اﺳﺖ« ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻣﻨﺼﻮراﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻘﻮق ﭘﺎرﯾﺲ ٣٥ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ھﻤﺎن دوران ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ھﻢ دارﯾﻢ از ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٢۵ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﻌﻨﯽ آداب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دول ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﻦ ذﮐﺎء اﻟﻤﻠﮏ ﻧﺎظﻢ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﻠﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ٣٦.رﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﻓﺮوﻏﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص دارد ﭼﻮن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺣﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ھﻢ دارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ
ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای »دوران ﭘﺴﺎاﺳﻼﻣﯽ«ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﮭﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آوردﻧﺪ در ﭼﮫ ﺳﻄﺤﯽ از داﻧﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد .ﮐﺎر ﺗﮭﯿﮫ ی اﻧﻮاع ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ اﺑﺘﺬال ﮐﺸﯿﺪه
. ٣٥ﻧﮏ .ﻣﯾرزا ﻣﺻطﻔﯽ ﺧﺎن ﻣﻧﺻوراﻟﺳﻠطﻧﮫ)ﻋدل( .ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺻول ﻣﺷروطﯾت .طﺑﻊ .١٣٢٧ﺗﮭران۴٠١.
ﺻﻔﺣﮫ.
.٣٦اﯾن رﺳﺎﻟﮫ را ﺗﺎ ﺣﺎل ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧده ام .ﯾﮑﺑﺎر در ﻣﺣﻣوﻋﮫ ی زﻣﯾﻧﮫ ی اﯾران ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻠددوم ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺳﺧﮫ
ی ﻋﮑﺳﯽ .ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﺣروﻓﭼﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻼطﯽ در آن راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد در ﻧﺷر ﻗطره ﺑﮫ ﻧﺎم ءرﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد« و
ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﻘﺢ در ھﯾﺄت ﭼﺎپ دوم ھﻣﯾن رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد ﮐﮫ ارﺷﺎد اﺟﺎزه ی ﭼﺎپ ﻧداد.ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ﻣدرﺳﮫ ی ﻋﻠوم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗم در اﯾن ﭼﺎﭘﮭﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد  .ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﺎپ ھﻣﺎن ﭼﺎپ دوم ﺣروﻓﭼﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت.اﯾن ﭼﺎپ در
ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ھﻣﭼﻧﺎن در ﮔردش اﺳت .ﻋده ای ﮐﮫ در ﮐﺳوت ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری و ﺳرﻗت ادﺑﯽ ﺣرﻓﮫ ای اﻧد ﺑﺎ روﻧوﯾﺳﯽ از
ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از اﯾن ﭼﺎﭘﮭﺎ ﺣرﻓﮫ ی ﺧود را اداﻣﮫ داده اﻧد.ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭼﺎپ دوم از اﯾن ﻗرار اﺳت:رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد.ﻧﻣوﻧﮫ ی
ﻣدرﺳﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ اﺛر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻓروﻏﯽ و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺳﻧﺎد ﻣدرﺳﮫ.ﻣﻘدﻣﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٣٨٩رادارد ﮐﮫ در ﺷﮭر اﻧدﯾﺷﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐردم.ﺻﻔﺣﺎت ﻧﺎﺷر را ﺣﻔظ ﮐردم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھم ﮐﺗﺎب ﺑﮫ وزارت ارﺷﺎد
ﺳﭘرده ﺷد اﻣﺎ اﺟﺎزه ی ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر ﻧﯾﺎﻓت.
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اﺳﺖ .ﻋﺪه ای اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ آﺷﻔﺘﮫ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر آﻧﮑﮫ
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﺮات اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎ را ﯾﺎ ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ وﺟﮭﮫ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﮫ ﺧﻮد و آن
داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺸﺮدھﻨﺪه اش ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﮫ ای ﻣﯽ آﻧﺪازﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﻣﯽ آزارد و ﻓﺮﯾﺐ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ »ﺑﻨﮕﺎه ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﻔﻮرد« اﺳﺖ.
ﺑﺎزﮔﺮدم ﺑﮫ ﺳﺨﻦ اﺻﻠﯽ .ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ ﺑﮫ ﺻﺮف ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺿﺮورت ﻗﺒﻮل و
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاھﯽ را رواج داد و ﺗﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاھﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺮف ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺘﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ آراﺳﺘﮫ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺮدازﯾﮭﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و وﺟﮭﮫ ای دروﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رھﺒﺮان ﮔﺮوه ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ھﺮﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ از ﻗﺎﻧﻮن رواج دھﻨﺪ و ﺗﺎزه ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران ﺑﺎ ﻧﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎت از
ﻧﯿﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻘﮭﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮ
ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﻓﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو ﻗﺎﻧﻮن روزﮔﺎر
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوطﮫ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮع .اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﺳﺮی ﮔﺬراﻧﺪ و
ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻓﺎﻗﺪ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرم ﭼﻨﺪان اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺬﯾﺮش وﺿﻌﯿﺖ
»ﭘﺴﺎﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﺳﻮق دھﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎزه ای را در ﻧﻈﺎم ﻧﺤﯿﻒ و ﻧﻮﭘﺎی آﻣﻮزش
ﺟﺎﺑﯿﻨﺪازد .در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از
ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻣﯿﺎل آن را در ھﯿﺄﺗﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎزه ﯾﮏ
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﻨﺎﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻨﻮﻧﮭﺎ را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ای از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺿﺮورت دارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻠﻤﻮس و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و درﺳﺖ ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﮭﺎرا ﺑﭙﺬﯾﺮد و دروﻧﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻟﺒﺘﮫ رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ دارﯾﻢ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮاھﻢ
آﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﯾﮏ ھﯿﺄت ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺻﻼح ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺳﺨﺖ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﮔﺮم »ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی« ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺪﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ آﺷﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ در ﮐﻮره ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی
راﯾﺞ ،آن اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .دو ﮔﺮوه ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ و ﻗﺎﺟﺎری از آﻏﺎز ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﯾﺎری دھﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺧﻠﻊ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻧﻮﭘﺎ دل ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را از درون ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﮫ را ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان وارد ﺳﺎﺧﺖ .در ﻣﻘﻄﻊ روی ﮐﺎرآﻣﺪن
رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ
ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﺘﺤﺪﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد،ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺪه ای ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻋﺪه
ای ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آرزوی اﻧﺤﻼل اﯾﺮان ﯾﺎ ادﻏﺎم در ﮐﺸﻮر »ﺷﻮراھﺎ«
را رواج ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﺎﺟﺎری ﮐﮫ ﺳﭙﺲ وﺟﮭﮫ ای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮددﺳﺖ و ﭘﺎﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﺪ ﺗﺮ از ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺬف ﺳﻠﺴﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن
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ﻓﺮوﻏﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮﺑﺘﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ از ﺛﺒﺎت و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ درﻓﺎﺻﻠﮫ ی
ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻢ ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻧﮕﺸﺖ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﺑﻮﺗﮫ ی ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﭼﭗ
ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﻗﺎﺟﺎری-ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دوره ی )ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد  (٣٢را دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
در اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻋﺎرﯾﺘﯽ را ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻮان و ﻧﮫ ﺑﻨﯿﺎدھﺎ و ﻧﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ای ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن روﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان ﻗﺎﺟﺎری در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ و ﺟﮫ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ :اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ
روﺳﯿﮫ ی ﺗﺰاری ،ﺣﺘﯽ در دوران اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،در ﺗﺪاوم ﺳﻠﺴﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر.
ھﻢ در ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ رﺿﺎﺷﺎه را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از او
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻨﺪ و ھﻢ آﻧﮑﮫ در ﻓﮑﺮ اﻧﺤﻼل ﺳﻠﺴﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺮان را از ھﻢ ﺑﮕﺴﻼﻧﺪ و ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺗﻤﺪن دﯾﺮﭘﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ دھﺪ.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﭽﮫ در اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوطﯿﺖ رﺷﺪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﺑﻮد در ﺟﮭﺖ ژرﻓﺎﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﭘﺮوراﻧﺪن اﻧﺪﯾﺸﮫ
ھﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان آن روزﮔﺎر و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر اﻧﺪک اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﺗﺠﺪد ﺧﻮاه .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻧﺎﻗﺺ و اﺑﺘﺮ و ﮐﻢ ﻣﺎﯾﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ آن ﺳﻨﺪ ارزﺷﯽ ﯾﮑﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮددارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ازاھﻤﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﮫ ﻣﺎده ی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ
»اﻧﺠﻤﻨﮭﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت« را در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ آزاد اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .ﺣﺘﯽ دراﯾﻦ ﻣﺎده »اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در
ﺷﻮارع و ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ« آزادﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﻤﯿﮫ « ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از زﻣﺎن
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ »ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان« در ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺒﮭﮫ ای ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ »اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان« ﯾﺎ »ﻣﺮدم
اﯾﺮان« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪ و »ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺤﻘﻮق« ھﺴﺘﻨﺪ .در اﺻﻞ ﭼﮭﺎردھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ »ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﯽ ﺑﻠﺪ «...ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان« ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »اﯾﺮاﻧﯿﺎن « و »ﻣﻤﻠﮑﺖ«آﻧﺎن »ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و در اﺻﻞ ﭼﮭﺎرم
ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان طﮭﺮان اﺳﺖ« .اﺻﻞ ﺷﺸﻢ از »ﺧﺎک اﯾﺮان« ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ »ﺣﺪود « آن ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﺳﯿﻢ »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﮔﺮ اﺻﻞ »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ« ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻼح اﻣﺮوزﯾﻦ اﺻﻞ »دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ« را اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﺸﻮرﻣﻠﯽ«
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ھﻤﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﮫ وﺿﻮح ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﻣﺘﻨﮭﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻓﺮاواﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺪﯾﺪار ﻧﮕﺸﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﻣﯽ از ﻏﻨﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﻮد و دودﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ازطﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد اھﻤﯿﺘﯽ دوراﻧﺴﺎز را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ در ﺣﺪﻻزم
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺸﺖ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ روآورد .در اﺳﺎس ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪوﯾﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ وﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮع ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ آراﺳﺖ وﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮﺣﻮزه ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻨﺎی ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﺎﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ،ﺑﮫ ﺗﺼﻮرم ﺑﺪﯾﮭﯽ،ﻓﺮض
ﮐﺮد .رﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ھﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﮫ ﺿﺮورت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺠﺪد و ھﻢ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد در ﺟﮭﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺿﺮورت ھﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮل و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ .ﻓﺮوﻏﯽ در رﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻌﺒﮫ ای از ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .
»اﺳﺎس دوﻟﺖ ) ( constitutionﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد«٣٧ﻓﺮوﻏﯽ ﺳﭙﺲ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»:ھﺮ دوﻟﺖ ﮐﮫ دارای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﺷﺪآن را دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺎس  gouvernement constitutionalﮔﻮﯾﻨﺪ وإﻻ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن دوﻟﺖ اﺳﺎس ﻧﺪارد و در
آن ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﮫ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد«٣٨
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎﯾﯽ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮫ
ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﻨﺪی ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ آن را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ و
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮآن اﻓﺰود و از اﯾﻦ راه ﺣﻘﻮق ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ را ﺑﮫ ﻣﻠﺖ واﮔﺬارﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل ﺑﮫ واﻗﻊ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﺰاداﺷﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ دوران ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮ رأی ﻣﻠﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ھﺎی ﻧﻈﺮی ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﺗﺎزه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﺮان را در ﺑﺤﺮان در درون اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﮕﺮد و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﻠﻮه ای
ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﻧﮭﺎد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻓﻮل ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در
ﮐﺸﻮرش ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ در ﻓﺮﻧﮓ ﺗﻦ دھﺪ،
اﻧﺘﻈﺎرات از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ را ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ او را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺠﯽ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﻗﺮار داد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ ژرﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن وﻗﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ
اﺣﻮال ھﻤﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ،اﯾﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزﯾﮭﺎی ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺴﻠﮑﺎن ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﯾﺮان را در ھﺎﻟﮫ ای از اﺑﮭﺎم رﻗﻢ ﻣﯽ زدﻧﺪ،ﻧﺠﺎت داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ راه ﺣﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ از طﺮﯾﻖ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻞ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ.
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﻦ دوره در ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫ ﺳﺮﺑﺮآورده ﺑﻮد :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ،ﻗﺎﺟﺎردوﺳﺘﺎن،دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻران ﻣﺘﺮﻗﯽ
و اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﺮد راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺴﻠﮑﺎن
رو ﺑﮫ رو ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﺎره ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎزه ﮐﮫ ھﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
او را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ اﻣﺎ او ﺑﮫ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺗﻦ ﻧﺪاد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را
ﺧﻮاﺳﺘﺎرﺷﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﻤﮫ ی ﮔﺮوه ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ در ﺑﺎره ی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺖ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪ طﯿﻨﺘﯽ ﺑﻮد .در
آن زﻣﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺿﺮور ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﻧﺪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن و
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ﭘﺨﺘﮫ ﺧﻮاران ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ راھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺸﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﯽ و
ﺷﺶ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺿﺎﺷﺎه را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺸﺮوطﮫ ی اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و اﻋﻘﺎب او»ﻧﺴﻼً ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ« واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﺮار ورزﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه را
ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد وطﺒﻖ اﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ » :ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ ی اﯾﺮان از طﺮف ﻣﻠﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﺷﺨﺺ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺷﺎھﻨﺸﺎه رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪ«...
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮد .ﺣﺘﯽ رﺟﺎل
ﻣﮭﻢ ﻗﺎﺟﺎری و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﺲ ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﺆﺳﺴﺎن از اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر و
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ
اﺟﻤﺎل آن را ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و ﻗﺪرﺗﻤﺪاران و رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم وﻓﺎداری ﮐﻨﻨﺪ؟
در ھﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﺮدﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﮕﺬارد .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﮫ و ﺷﻤﺎری از ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺘﺂورد
ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﺧﻮاھﯽ اﯾﺮان از ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎری ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و در ﻋﺼﺮ
ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺮﺟﺪﻟﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮐﺴﻮت ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ
را ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎده و ﺑﺮ»ﺣﻖ ﻣﻠﺖ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮭﺎده ﺑﻮد .ﮔﺬار از ﺳﻠﺴﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ای دﯾﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ای ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﮭﻢ از »ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ « و ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آراﺳﺘﮫ ﻧﺒﻮد و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎزی را
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺛﺮ
ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ آن ﮐﺸﻮرﻧﺸﺄت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در
آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ،ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺨﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ
روآورد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺬرا ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را
ادا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ وﺟﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﭘﺮداﺧﺘﮫ و
ﺗﻮﺟﮫ داده ام .اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای در اﺳﺎس ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و اﻧﻘﻼب و
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی آن را اﺑﺘﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه را دﺷﻮار و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﺮ رو
ﺧﺮد راﯾﺞ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﺳﻮق داد و ﺑﺮای ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺑﺴﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و از
ﻏﻨﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺷﺎه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان و داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ آن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد و از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن اوﻟﻮﯾﺖ
ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺮون و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﮕﺸﺖ.
آﻧﭽﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﮑﺮی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی داﻧﺶ اﻧﺪوﺧﺘﮫ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻞ ھﺠﻮم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان .در اﯾﻦ دوران ﺳﺘﯿﺰ
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﯾﺮان-ﺧﻮاھﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﻮر و ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی رواج
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داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﺮان وﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران وﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻓﮑﺮی اھﻤﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ھﯿﭻ رو از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻈﺮی ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ در ﭼﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﺤﺪ و ھﻤﺒﺴﺘﮫ ای دﺳﺖ در ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﮭﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﮫ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ وﺟﮭﮫ ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻢ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻮروی ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳﯽ .اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
اﯾﺮا ﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺪار را از ﺑﻦ و رﯾﺸﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﭘﯿﺮواﻧﺶ در اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ادﻏﺎم اﯾﺮان در اﺗﺤﺎدﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن.
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از روی ﮐﺎرآﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه در اﯾﺮان ھﻢ رواج ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺪون و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوطﯿﺖ درﺳﺖ
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ »دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ« ٣٩ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺷﻮروی از رﺿﺎﺷﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ و
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺳﯿﺎن ِ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﺮان روآوردﻧﺪ و
از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی دﺧﺎﻟﺘﺠﻮﯾﺎﻧﮫ ی روﺳﯿﮫ ی ﺗﺰاری در ﮐﺴﻮت اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ٤٠.اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ
در دوران و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ھﯿﺄت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﮑﺮی اﺳﺘﻮار و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﺠﺪد رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ
ی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی اﯾﺮان-دوﺳﺘﺎﻧﮫ اﻓﺘﺎد ﺑﮫ دوش رﺿﺎﺷﺎه و ﭘﯿﺮوان و
ﺣﻮارﯾﻮﻧﺶ  .طﺮﺣﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮان-ﺧﻮاھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮫ ی اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ
وھﺮ ﯾﮏ راھﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ درﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮ و ﭘﯿﺸﺮو.
در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻓﻘﺪان اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻠﻤﻮس
ﻣﺸﮭﻮد ﮔﺸﺖ .در ﺳﺖ در ھﻤﺎن ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﮫ ی ﺷﻮروی ﺑﺮ ﺧﻠﻊ رﺿﺎﺷﺎه و ﺣﺘﯽ
ﺧﺮوج او از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭘﻮچ و ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزان از دﻓﺎع
از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ راﺳﺘﯿﻨﺶ رﺿﺎﺷﺎه روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ و دوراﻧﺴﺎز در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮه ای درﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ﮐﮫ در ﻋﮭﺪ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻓﮑﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،در ھﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ داد ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
رﺳﯿﺪ و ﺗﺪوام و اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺎﻣﺎن ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﭘﺎس ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از ﺗﺪاوم ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در دوره ی ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎزھﻢ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮرد .ﻓﻠﺴﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺟﺎن ﺗﺎزه ای در ﮐﺎﻟﺒﺪ آن ﺑﺪﻣﺪ .ھﻤﮫ
ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزی و وﻟﻨﮕﺎری و ﻋﺮﺑﺪه ﺟﻮﯾﯽ روآوردﻧﺪ و ﺳﺎﻟﮭﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ را از درون ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﻮا و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺮآﻣﺪه در دوره ی ﭘﺲ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ اﻧﺪوه و اﻓﺴﻮس ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻗﺪرت
طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن و ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺪﯾﺖ ﭼﺸﻢ
ﺑﺴﺘﮫ ای ﺑﺎ ﺷﺎه ﺟﻮان وﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ در ھﺮ ﺳﻮ داﻣﻦ زده ﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاﺛﺮ
ﺧﻮدرأﯾﯽ و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ رﻓﺖ .در ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻘﺪان
ﻧﮕﺮش ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮی اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ﺷﺮح آن دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور
.٣٩ﻓروﻏﯽ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ی رﺳﺎﻟﮫ اش ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد»:ﮐﻠﻣﮫ ی دوﻟت ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﻘﺻود از
دوﻟت ﻣﺟﻣوع دو ھﯾﺋت ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻣﺟرﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎه و وزرا و ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳت و ﻣﻌﻧﯽ اﺻﻠﯽ آن ھﻣﯾن اﺳت.ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﮐﻠﻣﮫ ی دوﻟت در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھﯾﺋت ﻣﺟرﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﯾزاﯾن دو ﻣﻌﻧﯽ از ﻗراﺋن
و ﺳﯾﺎق ﻋﺑﺎرت ﻣﻣﮑن اﺳت«.ﻧﮏ .ص  .١٢۴ﮐﺗﺎب رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد .در اﯾن ﺑﺎره ﭘﯾﺷﺗر ﻣطﺎﻟﺑﯽ ھم ﻧوﺷﺗﮫ ام  .در
ﺿﻣن ﻧﮏ .ﻧظرﯾﮫ ی دوﻟت در اﯾران.از ﻟﻣﺗون ﺗرﺟﻣﮫ و ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﭘﮭﻠوان.
.٤٠ﯾﮏ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻗﺎﯾف ادﻋﺎی ﻣﺳﺎﻋدت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه را ردﮐرده اﺳت .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ازدﮐﺗر آﺟوداﻧﯽ
دارم.ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﮐﺎﻣﺑﺧش او را ﺳﺧت ﻧﮑوھش ﮐرده اﺳت .ﻧﮏ .ﻣﺟﻠﮫ دﻧﯾﺎ.ﺳﺎل ١٢ﺷﻣﺎره .٢
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اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻋﺎم و ﺑﺎور ﺑﮫ اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﺳﺖ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ
طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آوﯾﺨﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺪﻣﺸﺮوطﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ.
ﻧﻔﺲ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﻄﺎھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ و اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از
اﻋﺘﺮاض را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻧﮑﻮھﺶ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان .اﻋﺘﺮاض
اﻧﺘﻘﺎدی داﻣﻨﮫ ای ﮔﺴﺘﺮده دارد .ﺣﻖ اﺳﺖ در ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن آن ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﺴﻮت ﻓﻠﺴﻔﮫ ای در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﺑﮑﺸﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ درک
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻏﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺎزه ﺳﻮق دھﺪ .درﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ،ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ  ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﻠﺴﻔﮫ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﺟﻠﻮه ای ﻧﻮ
و آراﺳﺘﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .ﻣﻔﮭﻮم اﯾﺮان و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و ﺑﺮھﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺑﺤﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﯾﺎ دﺳﺖ ِ
ﮐﻢ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺑﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ و ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺪان داد .ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﺨﺸﯽ از
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻤﻞ ﺿﺪ اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آن ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﺳﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻣﯽ ﺳﺘﻮدﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﯽ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮرﺷﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺰ ﺑﮫ راه اﻧﺪازﻧﺪ .ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در واﻗﻊ ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﯿﺮوی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﮫ طﺒﯿﻌﺘﺶ ،ﭘﯿﺮوﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ،و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﮫ
ﻣﻠﮭﻢ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ آن واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻮد،ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﺮان و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن آن را از دل وﺟﺎن
ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد.
ﯾﻮرﺷﮭﺎی ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه در دوران ﺷﮭﺮﯾﻮرﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﯾﮏ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ داﺷﺖ
ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﻧﮕﯿﺮد؟ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﮔﺬرا ﺑﮫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭘﺎدﺷﺎه از رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،ﮐﺸﻮر
و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻗﺘﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﮐﺴﺮوی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
رزم آرا و ﺣﺘﯽ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﮫ ﺟﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ھﻤﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﻧﺪاز داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﮭﺎﻣﺖ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ دو را ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده و داروﺳﺘﮫ اش در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﮫ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻧﻤﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
ﮐﮫ ھﯿﭻ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﺗﻮطﺌﮫ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی از
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی.
ﯾﮑﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ دارد و دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری آﮔﺎھﯽ دھﻨﺪه و ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﮫ .ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯿﮭﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
روﯾﮑﺮد ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮدو اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﮔﺎھﯿﮭﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﮐﺎذب اﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردی ﺳﻨﺠﯿﺪه و اﻧﺘﻘﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد وﺳﭙﺲ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد.
روش ﻣﺘﻌﺎرف ھﻤﻮاره ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮی/دﯾﮕﺮان را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﻮاره
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎرﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ای را ﺑﮫ دوش
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و در ﺟﮭﺎن ذھﻨﯽ ﺑﺴﺘﮫ و آﻟﻮده ای ﻣﯽ زﯾﯿﻢ.
٧٩

ﺟﮭﺎن ذھﻨﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺰ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد را ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدد .ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ طﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻋﻤﻞ
ﺧﺼﻠﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ دارد و ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش راه ﮔﻔﺘﮕﻮ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮫ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻀﻮرو ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را ﺳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﺳﺖ ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ راه
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺳﻨﺠﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺘﯽ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﮫ ی ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻓﮑﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﺮاﻧﺪ و از اﻧﺼﺎف در داوری ﺑﺮﺧﻮدار ﺳﺎزد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﻋﻮض
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮫ ﺣﺬف دﯾﮕﺮی ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و اﻋﻼﻣﯿﮫ
ﺗﺼﻮرﮐﺮد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﮔﺬﺷﺖ و ﺷﮑﯿﺐ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎھﻨﺪ.

واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺨﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺘﺮاض ھﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ طﺮح و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮاﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎرم ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎﭼﺎر در زﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ﺑﮫ اﺷﺎره ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺷﺮح ﮐﻨﻢ .در ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺠﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﺑﺎدﻗﺖ از
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ.
.١ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام اﻣﺎ ھﻨﻮز در وادی
ﺑﯽ ﻣﮭﺮی و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری در ھﺎﻟﮫ ای از »ﺳﺎﻧﺴﻮر«) ﺳﮑﻮت ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ،ﻣﻤﯿﺰی،ﻣﻮﺟﮭﺎی
ﺧﻮد ﻣﺤﻮری،از آن ِ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی،ﮔﻔﺘﺎرﺑﺮداری،اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮداری،ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی( ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ.
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ارﺟﺎع دادن .ﮔﻔﺘﺎرھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ و از ﻏﻨﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آﻧﮭﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ودر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻔﺎف ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﻨﺪ.ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫ ی ﻓﮑﺮ ش را درﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﻧﻮ ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﮫ اش را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن وﺟﮭﮫ ای درﺧﻮر و ﺳﺰاوار ﺗﺄﻣﻞ و
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎری ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ و ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﺘﺸﺎش و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
در ﻋﺮف اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺮوری راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ھﺮﻓﮑﺮی ازﮐﺠﺎ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ
ﭼﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای ﺗﮑﯿﮫ ی ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﭼﮫ ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .در ﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ« ) ﮐﭙﯽ راﯾﺖ( ﻧﯿﺰ طﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪی ﺗﺠﺎری
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺠﺎری اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء آن ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﻮزه ی ﮐﺘﺎب و آﺛﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ وھﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﮑﺮ
دﯾﮕﺮی و از آن ِ ﺧﻮدﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻌﺮی ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﮑﻮھﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺧﻼف ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺻﻨﻌﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﯿﻢ ﺣﺰب ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﺻﺪو ھﺸﺘﺎد درﺟﮫ ای از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد روﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ دﯾﮕﺮی را از آن ِ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﺟﺬب ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﺗﺎزه ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ھﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻓﺎﻗﺪ اﺻﺎﻟﺖ و
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﺎذب اﺳﺖ وﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﻣﯽ آورم .ﭼﭗ اﯾﺮان ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮاﯾﺸﯽ را
ﺑﮫ ﺣﻘﻮ ق ﺑﺸﺮ دارای ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ در ﺑﮭﺘﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫ واﻣﯽ ﻧﻤﻮد
و طﺮدﻣﯽ ﮐﺮد .اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ روا ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺳﺘﻮدﻧﺪ.
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ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎدﺷﻮروی ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ﮐﺮدارھﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺎزه ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎن روش ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ طﺮد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺮداب ﺳﮑﻮت از ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ رﻓﺘﺎر ھﻤﯿﻦ ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎن را در
ﻗﺒﺎل ﮐﺸﺘﺎرھﺎی آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اداری و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﮫ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﻮﺷﺸﯽ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی« ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎزه را رواج دھﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﺎزه را ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺎزه ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮد و رﯾﺸﮫ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﻔﺘﺎر و اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺎزه ای ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ زد و ﮔﺬار از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﻮاﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ
ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮﺧﻮدار از ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﻘﺪ رﻓﺘﺎرھﺎ و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﺪان
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ  ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ
ﻓﻮران ھﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ داد و ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ در ھﯿﺂﺗﯽ ﺗﺎزه و ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬارﻧﺪه.
ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ از ﻗﻮل »روزاﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ« آورده ﺑﻮدم ﮐﮫ آزادی را ،آزادی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯾﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺑﺮﯾﺪه از ﭼﭗ ﻟﻨﯿﻨﯽ ،ھﺮﮐﮫ را ﮐﮫ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و ظﻠﻢ دﯾﺪه ﺑﻮد
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎد ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﯽ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﮫ را ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ آزﻣﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﻤﺎن ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ اﻋﺪاﻣﮭﺎی آﻏﺎز اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان و ﺑﺎزﺗﺎب آﻧﮭﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد
و ﻧﺎآزاد ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﭼﭗ در اﯾﺮان و در ﺧﺎرج اﯾﺮان .ھﯿﭻ رﺳﺎﻟﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ از
ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﺪردی ﭼﭗ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام و ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮﭼﭙﯿﮭﺎ
را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد» .ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن در اﺳﺎس ﯾﮏ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﺎن ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﮫ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ.
ﻓﮑﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮدد درھﺮ ﻟﺤﻈﮫ در ﻣﻌﺮض ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻟﺨﻮاه و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻓﻀﺎﯾﯽ آﺷﻔﺘﮫ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ اﺻﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
رﯾﺸﮫ ھﺎ و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮش ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھﺮ از آن ھﻮاﺧﻮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺒﺎﻟﺪ و اﺳﺘﻮار
ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد از ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﺧﻮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﺮآﻣﺪه اش
روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ اﻓﻘﯽ ﺗﺎزه ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﺑﻮده ارﺟﺎع دھﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای را از
دﯾﮕﺮی وام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ وام دھﻨﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ درﮐﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮﺟﻊ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ھﻤﯿﻦ درک اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﭼﺮﺧﺶ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺟﮭﺖ
اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ وﺟﮭﯽ و دارای اھﻤﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺑﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ اﺻﻞ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮﻗﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ھﻢ ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﺪ و از
آن ِ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی راھﻢ ﻧﺎروا ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﻣﮭﻢ ھﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎری و داورﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ وﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ ﮔﻔﺘﺎری ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮد و ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﺎرھﺎ را در ﺟﮭﺘﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻮق دھﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮاﮔﺮد ﮔﻔﺘﺎرھﺎ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن طﺮح ﺷﺪه در ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮھﯿﺰ از
اﻏﺘﺸﺎش و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺟﮭﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ و دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای
ﺧﻼق در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻔﮑﺮﮐﮫ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺮ ﮐﺲ را ﺷﻔﺎف ﺳﺎزد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ در اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ﻧﺪارﯾﻢ  ،در واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮی را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﻧﻮ از آن ﺑﮫ دﺳﺖ دھﯿﺪ .در اداﻣﮫ ﮔﻔﺘﻢ آﻧﭽﮫ در اﺳﻼم دارﯾﻢ »داراﻻﺳﻼم« اﺳﺖ و »داراﻟﺤﺮب« .در
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اﺳﺎس ﻣﺪﻋﯿﺎن »ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﮫ روش اﺳﻼﻣﯽ« را دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﺪادن ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن،
ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ را در ﺣﺪ ﺷﺎﺧﮫ ای از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮوﺑﮑﺎھﻨﺪ و آن را در ﻧﮭﺎﯾﺖ از ﺻﺤﻨﮫ
ﺑﺮاﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ھﺮﻧﻮع ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﻮد را درﺳﺖ ﺑﯿﺎراﯾﺪ ﻧﮫ آﻧﮑﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از آن دﻟﺨﺴﺘﮫ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﮕﺬرد و ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺑﺰاری ﺑﮫ آن اﻋﻄﺎء ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎزی
ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﭘﻨﮭﺎن  ،و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﺎذب در آﺷﮑﺎر .از اﯾﻦ
رو اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی ﺳﺮآﺧﺮ ﻋﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ھﯿﺞ وﺟﮫ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎﻧﮕﺬاﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﺶ ﻣﺒﮭﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎروﺷﻦ.
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺮح دادم و ﺟﮫ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ .ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﭼﭗ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﮫ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮود،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﺻﺪاﻗﺖ
ﺑﮑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
در »ﮐﺘﺎﺑﻨﻤﺎی اﯾﺮان« ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﯽ از دﺷﻮاری »ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ« را ﺑﺎزﻧﻤﻮده ام .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
آن در ﺿﻤﻦ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در اﺳﺎس ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر در
ﺟﮭﺖ ﭼﯿﺮه آﻣﺪن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ».ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽ
 . Vergangenheitsbewaeltigungاﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم رواج ﯾﺎﻓﺖ
و در ادﺑﯿﺎت،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﺮھﻨﮓ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎرﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ
ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل روﯾﺪادھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در آﻟﻤﺎن و در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
دوران »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺰاوار ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد؟ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎی رواﻧﯽ و روﺣﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺣﺴﺎس را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ واز »ﮔﻨﺎه ﺟﻤﻌﯽ« ﺳﺨﻦ راﻧﺪ؟ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ از
ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺮم ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن »،ھﻠﻮﮐﺎﺳﺖ« ،و
روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم را ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﻤﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ؟ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ و »ﻧﺎزی زداﯾﯽ« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮوه
ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮدم را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ را در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ دﻧﺒﺎﻟﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ی »راﯾﺶ ﺳﻮم« ﺑﺮﺷﻤﺮد
و ﻓﺮاﮔﺮد ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ »ﻧﺎزی ﺳﺎزی « را رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر دو دوﻟﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎ و داورﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ؟ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و
ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻌﮭﺪات »راﯾﺶ ﺳﻮم« و ﻣﺮدﻣﺎن آﻟﻤﺎن را دوران »ھﯿﺘﻠﺮ« ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اھﻤﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﻮروی ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را در ﺗﺼﺮف داﺷﺖ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻟﻤﺎن ﺑﺸﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ دوش ﺑﮑﺸﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﮔﺸﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن )ﮔﺌﻮرگ ﺳﺎﻧﺘﺎﯾﺎﻧﺎ( ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﮫ ﺗﮑﺮار آن ھﺴﺘﻨﺪ ٤١.از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻧﺎزی زداﯾﯽ« ﮔﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻌﺪی در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﺮاد
آدﻧﺎور ﺑﺮﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﻄﺎھﺎ و ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻼﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﭙﺮھﯿﺰد و ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل از آن ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﺷﺘﺒﺎھﺎت را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ و
و ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﯿﮑﯿﮭﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد و از اﯾﻦ راه از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ و دوران ﺣﺘﯽ
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ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ »راﯾﺶ ﺳﻮم« اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد در ﻓﺮاﮔﺮد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ و ﻧﻮﻋﯽ
اﻻھﯿﺎت ﻧﺪاﻣﺖ ﺗﺮوﯾﺞ داد .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری روزی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﺎﻟﺮوز ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﮭﺎ« ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻧﺪاﻣﺖ را ھﻤﭽﻮن ﺷﻌﺎری ھﺸﺪار دھﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺮوﯾﺞ داد .در ﻣﺪارس
ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
در ﺣﻮزه ی ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از آدورﻧﻮ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﻣﺸﮭﻮر دارد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟« ٤٢اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺴﯿﻨﯽ او ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺲ
از آﺷﻮوﯾﺘﺲ« .در آن روزھﺎ ﻣﻮﺟﯽ از »آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺰم« و ﺣﻤﻼت ﺑﮫ »ﮐﻨﯿﺴﮫ ھﺎی« ﯾﮭﻮدﯾﺎن در
آﻟﻤﺎن رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .آدورﻧﻮ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﮫ ورد زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮد  .در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :از ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .او اﯾﻦ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼم را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد در ﺟﮭﺖ اﻧﮑﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺗﺄﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎدی.
آدورﻧﻮ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩۵٩ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در وﯾﺴﺒﺎدن آﻟﻤﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او
در ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ای اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺻﻮری و رﺳﻤﯽ اش ﺑﺎ ﺣﺰب ﻧﺎزی
ﺑﺮھﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎرﺑﻮد .ﺟﺪا از اﯾﻨﮭﺎ ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﺟﺮﻣﺎﻧﯿﺎ« ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻤﺎن )ﺟﺮﻣﻦ( و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ .ﺑﻌﺪ ھﺎ ﺑﻮد
ﮐﮫ از »ﻏﺮب« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوت آدورﻧﻮ و ھﺎﯾﺪﮔﺮ و ارزش ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺎن را روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮ »آﺷﻮﯾﺘﺲ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ »ﺟﺮﻣﺎﻧﯿﺎ«).(Germania
ﻣﻔﮭﻮم ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﺟﺪی داﺷﺖ .در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﭼﻮن »ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔﺮاس« و دﯾﮕﺮان ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﻨﺎھﺎی ﯾﺎدﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ آز آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﻨﺎھﺎ ی ھﺸﺪار« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﺑﮫ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ؟ ﺑﺮﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺬار ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺪام رﺳﺎﻟﮫ و ﮐﺪام ﻧﻮﺷﺘﮫ ای از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن از »اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد« اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن
و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن ھﻤﺎن روﺷﮭﺎ را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﮭﻤﺖ و اﻓﺘﺮا ﺣﺬف
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از راه ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ھﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ھﻤﺎن اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮔﺬﺷﺘﮫ را در
ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﺟﻠﻮی ﺻﻮرﺗﺸﺎن
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﮫ اﺻﺎﻟﺘﯽ دارد .ﺳﺨﻨﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﺸﺎن
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ را در ﮔﺮوه ھﺎ و اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﯿﻼت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﯿﺎن ﻧﮭﻀﺖ
آزادﯾﮭﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﻠﯿﻮن و ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻧﻤﺎ و ...اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را
از اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺮی ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ی رﻓﺎه را درﺳﺖ ﺷﺮح ﻣﯽ
دھﻨﺪ ،ﻧﮫ از ﮐﺸﺘﺎر ارﺗﺸﯿﺎن در ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻧﻮژه ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﮫ از ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
اﺑﺮاز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز را ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﻨﺪ و ﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ
ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻧﮫ ﮐﺸﺘﺎر  ۶٧را درﺳﺖ رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﻣﺮدم را از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
و ارج ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ ؟
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ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ واژه ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺼﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از »ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺬف« ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و آن را از راه ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ در ﭘﻮﺷﺶ
»ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺑﮭﺎم آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ھﺪﻓﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺸﺎن را در ﮐﺴﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ
آب ورﻧﮓ ظﺎھﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺎرﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ در دراز ﻣﺪت راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی آﻟﻮده و آﺷﻔﺘﮫ ی اﻧﻮاع ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی دارﻧﺪ .ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ روﯾﮑﺮدی رﯾﺸﮫ ای ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﭘﺮوراﻧﺪه اﻧﺪ .آن ﻗﺪر در اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ
درﺟﺎزده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﺗﻔﮑﺮی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوﯾﺸﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺼﺪﻗﯽ
ﮔﺮی و ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب .اﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ »رادﯾﮑﺎل«
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رادﯾﮑﺎل ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ رﻓﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﻤﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﻮن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وظﯿﻔﮫ و رﺳﺎﻟﺖ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺒﺪل اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ
ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﭙﯿﺮاﯾﺪ و از آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ،ﺑﺮھﺎﻧﺪ.
.٢اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان وظﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫ ای را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
و ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ وظﺎﯾﻒ و ﻧﺤﻮه ی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﮫ اﯾﻦ
ﻗﻠﻢ آﻏﺎزﯾﺪه اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ درک اھﻤﯿﺖ اﻋﺘﺮاض و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض،ﺧﺎﺻﮫ اﻋﺘﺮاض
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺪاد ﻓﮑﺮی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ درھﻢ
ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد و راه ﻧﻮﯾﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو روش ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی
ﻓﮑﺮی وظﯿﻔﮫ ای ﺑﺲ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب  ۵٧ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﻧﺪوھﻨﺎک ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺑﮫ ﻋﻠﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪﺷﮫ دار ﺷﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ .از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﻣﻮج ﻣﯽ زد اﻣﺎ از ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻮاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺸﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﮫ »ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ و
اﻋﺘﺒﺎری در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب ۵٧
ﺿﺮورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را دور زدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﺒﺪل ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و آن را »ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن« ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﺳﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل و ھﻮای آن روزﮔﺎر اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد و ﻧﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﺪﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در اﺳﺎس ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه
اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﻮآراﯾﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدم و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب ۵٧
زﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺮان وارد ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را در ﭼﻨﺒﺮه ی اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت
ﻓﺮوﺑﺒﻠﻌﺪ .ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺧﻄﺎھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮدی
ﺧﻼق داﺷﺖ و از درون ﮔﺮداب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﮐﺎذب،آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دروﻏﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﻣﺒﺪل ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺟﻠﻮه ﮔﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ ﺗﺎزه ﮔﺸﻮد .ﻣﺤﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ راه ﺗﺎزه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﺮان و ﺑﻘﺎی ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ .آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و اﻓﮑﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ﭼﺎره
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرآورد و ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﻓﺮاز ﯾﺎ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﺳﺎزد.
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ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ از راه ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﻟﯽ و در ﮐﻤﺎل ﺗﻔﺎھﻢ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ
روﺷﮭﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و ھﻤﮫ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎزده و اﺳﻨﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ی آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﯽ
دﯾﮕﺮی ھﻤﭙﺎی ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺿﺮورت ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ی
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ھﻤﮫ را ﺳﺮﮔﺮم ﺗﮭﯿﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد و اﺧﺘﻼف ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎﯾﯽ
ﻣﺠﻌﻮل و ﻣﻐﺸﻮش و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ رواج داد و ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ و ﻣﺒﺘﺬﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺷﺠﺮﯾﺎن« !
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﮭﺎﯾﯽ را وﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ھﻤﮫ ی ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺴﮭﺎ ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .ھﺮ ﮐﺲ ھﻢ اﻟﺒﺘﮫ ﺣﻖ دارد ﻣﺸﻖ ﺷﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﺮان ﺑﮫ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ،ﯾﮏ رأی .روﯾﮑﺮد اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
را ھﻤﻮاره زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و روﺷﮭﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﺳﮭﻤﯽ ﺧﻼق ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ دﻗﺖ در طﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻋﺮﺿﮫ ی
طﺮﺣﮭﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ھﺮ دﺳﺘﮫ و ﮔﺮوه و ﻣﺤﻔﻞ و ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان در راه ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺟﻼس ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮاﻧﯽ آزاد،ﭘﯿﺸﺮو،ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﯾﺎری
داده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺎس ﮐﺸﻮری ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و دﻣﻮﮐﺮات را ﭘﯽ ﻣﯽ رﯾﺰد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﺴﻠﮭﺎی ﺑﻌﺪ.
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ آﺷﮑﺎرا ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺻﻮری رژﯾﻢ آﯾﻨﺪه و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد را »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ھﻢ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ھﻤﻮار ﺑﮫ ﻣﺪد دوﮔﺎﻧﮫ ای ﮐﺎذب ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ-ﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ راه را ﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﺮک
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮫ ی ﮐﺎذب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در واﻗﻊ ھﻤﺎن
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ در ﯾﮑﯽ دورﺳﺎﻟﮫ آﻧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ام .در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻢ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای« در واﻗﻊ آﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮدن را ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از
اﯾﻦ راه روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ
راﻧﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ در ﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ در راه
ﺗﺸﮑﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﻢ ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎن
درﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪام از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮھﻮم ﺳﺨﻦ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ
راﻧﻨﺪ .ﺗﮭﯿﮫ ی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﯾﻦ »ﺣﺮﻓﮫ اﯾﮭﺎ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ھﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﺪ و ﺑﺤﺜﯽ ﮐﺎذب را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار
و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺻﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ
اﯾﺮان ﻧﮫ داﻧﺸﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﻧﮫ ﺳﻮادی ﭼﻮن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺒﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ
اﺷﺎره ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻖ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮی ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ای را ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورد
و ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﭙﺮدازد و ﺑﮫ داوری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﭙﺎرد.
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ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎآن ﺑﮫ رﺟﺤﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮫ ی
ﺷﮑﻠﯽ آن اﺷﺎره داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای ھﻤﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ را دور ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
ﻗﻀﯿﮫ را در دو واژه ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ –ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﮫ اﺑﺘﺬال ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
.٣ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺳﺮ راه ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از
اﯾﺮان اﺳﺖ .از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ دﯾﺪاری ،ﺷﻨﯿﺪاری و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزوی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و وظﯿﻔﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺳﺘﻮاﻧﮫ ھﺎی ﻟﺮزان ﻗﺪرت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺷﺎن ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﺎﻧﮫ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎزوی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزو و
ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻣﻤﯿﺰی و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ
ارﻋﺎب و ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ردﯾﻒ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮارداد .ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﭽﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺪﻓﮕﯿﺮاﻧﮫ و ﮐﺮدارھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﮫ
اﻏﺘﺸﺎش ذھﻨﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺻﻔﮭﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ی ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﯾﮏ دﺳﺘﮫ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ،رادﯾﻮﻓﺮدا،رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﮫ و ...ﮐﮫ
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ در ﺑﻮدﺟﮫ ی دوﻟﺘﮭﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ،ﺧﻮاه از ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آژاﻧﺴﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺧﻮاه از راه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﯿﻦ و
ﮔﺎھﯽ ھﻢ از راه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ.
دﺳﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ آﺷﮑﺎرا
واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ در اﯾﻦ رده ی ﺳﻮم ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
رﺳﺎﻧﮫ ی »اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺎﺷﻨﺎل« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮫ ای ﻋﻈﯿﻢ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻟﺨﺮﺟﯿﮭﺎﯾﺶ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺮج و
دﺧﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،.ﭼﮫ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎرآﻧﭽﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و روﯾﮑﺮدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﻧﻮاع ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎ
)ﺳﺎﯾﺘﮭﺎ( را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻔﻠﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ و ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ
ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﮭﮑﺸﺎن رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ھﺎﻟﮫ
ای از راﺳﺖ و دروغ  ،ﭘﺮﯾﺸﺎ ﻧﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺤﻔﻠﭙﺮوری ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .اﻓﺮادی را ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ
و اﻓﺮادی را ﻓﺮوﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ﺑﮫ اﺟﺮاﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺷﻤﺎر اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮری و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮاھﻢ
آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ در داﺧﻞ و در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﺮ رﺳﺎﻧﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪه ای از راه اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺷﮭﺮﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪه ای ھﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ »ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺑﻮدن«
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪد »ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺬف« ﮐﮫ ﻧﻮع ﺧﻈﺮﻧﺎﮐﯽ از »ﺳﺎﻧﺴﻮر« ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن
از اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﮭﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن در اﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
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از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  ۵٧در ﭼﻨﺪ ﻣﻮج ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ از ﺑﯿﻢ
ﺟﺎﻧﺸﺎن ﯾﺎ از ﻓﺮط ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺧﺎرج ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎری ھﻢ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮی
اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ طﺒﯿﻌﯽ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ
از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن ﯾﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﮫ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺳﺎزی
ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام دوﺳﺘﺎن
»اﺻﻼح طﻠﺒﺶ« و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺴﺎزد در ﺟﮭﺖ اﺧﺘﻔﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی ﺗﻮده ای زده اش .ﯾﮑﯽ
دوﺗﻦ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ را اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﯿﺮون و ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪش را در ﻻﺑﻼی ﺑﺪﻧﮫ ی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اش ﭼﻨﺎن
ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از او ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ از اﻧﺘﻘﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﺪد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ
ﺟﺰﯾﯽ ﺗﻦ داد .آﻧﭽﮫ از ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪﻧﮫ ی »رﻓﻘﺎﯾﯽ« و» اﺻﻼح طﻠﺒﯽ« و از
ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی »ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی« ﺑﻮد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺳﺮآﻣﺪ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮ ﭘﺮاﮐﻨﯽ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮھﻨﮓ
اﺳﺖ در ﺟﮭﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﺷﺎن  .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮچ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﯾﺎ »ﭼﮭﺮه ھﺎ«ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ آﺷﮑﺎرا اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺰاز اﯾﺮان ﺑﮑﻨﻨﺪ .ھﺮ ﮐﮫ ﺑﺮود ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و ھﺮﮐﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺎﮐﺎم
اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد اﻣﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود ﻓﺎﻗﺪ ارزش و ﺑﯿﮭﻮده .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺒﺎرزه در راه ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺴﺎد و
اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﮫ ﺳﻮدی دارد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎذب ﺑﮫ ﺳﻮد اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ دﺳﺘﺂوردھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﯿﻨﮕﺎرد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺪان دھﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ و آراﻣﺘﺮی .ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮک
اﯾﺮان ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داده اﻧﺪ وﺧﻄﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺟﺎن آزﻣﻮده اﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ را
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺖ و ھﻤﮫ را ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮد در ﯾﮏ ﺷﻌﺎر »ﮐﻮچ«! ﺷﻤﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ راﺣﺖ
طﻠﺒﯽ ودﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی ﮐﺸﻮرﺷﺎن راﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮردی وﻓﺮدی و
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮدﺑﮫ ﯾﮏ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﺮک ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮭﺖ
ﺑﮭﺒﻮد آن اﻣﺮی ﺳﺘﻮدﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ داﻧﺴﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ را ﻣﯽ آورم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ و و درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﮑﯿﮭﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در ﻣﻘﻄﻊ  ١٩٧۶ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻔﺘﮫ و واﻟﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ درون
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻄﻊ  ۵٧ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد
را ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺳﺮﺑﺮآوردن آﻧﮭﺎ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد دﺷﻤﻨﯿﮭﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ .ھﻤﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از »ﮔﺮﯾﺰه
ھﺎی اﺻﻼح طﻠﺐ« در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات
روآوردﻧﺪ .در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و »ﻣﻠﯽ«
و ﺟﺰآن .اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﺘﮫ ی
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن را روی آب رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدم،از ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﻮاﻟﯽ ھﻢ
ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﮫ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﮫ »ﮐﻮﭼﯽ« اﺳﺖ؟ ﺧﻮب اﮔﺮ
اﯾﻨﮭﻤﮫ ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن دﻟﺒﺴﺘﮫ اﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ آﯾﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮب ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻋﻤﺮی
را در اﺑﺮان ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وطﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻓﺎع از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ
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واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻏﺮب در »راﻧﺖ ﺧﻮاری« ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﯾﺪ ﭼﺮا از ﮐﺸﻮر »ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن« ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﯾﺪ
و ﺑﮫ آﻏﻮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ؟ از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺸﻒ
ﺣﺠﺎب ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﻧﺎزل ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻮر ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺪ؟ از ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺬف را ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آورﻧﺪ! ﻋﺪه ای دورھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﯾﺎک« ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻟﺴﻮزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
دﻟﺴﻮزان ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﺪام ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺣﻀﺮاﺗﯽ ﮐﮫ و ﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺪام »ﺑﺮای
ﺑﻘﺎی اﯾﺮان« رﻓﺘﺎری دﻟﺴﻮزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ رﯾﺎﮐﺎری اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮان ھﻤﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری را ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﻢ ﯾﺎ ﻧﺠﻒ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای اداﻣﮫ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج .ﭼﺮا ﺣﻀﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺷﻤﺎر اﯾﻨﺎن ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﺪرﯾﺲ و ﮐﺎر در اﯾﺮان »ھﻤﺪﺳﺖ«
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺳﺖ در ﺻﻔﮭﺎ و اﻧﺠﻤﻨﮭﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه رﺧﻨﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ درﮐﻨﮕﺮه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ .ﭼﺮا اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ؟ از ﯾﮑﯽ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺮاج ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ
درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺑﻮدﺟﮫ و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﺸﺎن
را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺸﻮد .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮭﺎ ﻋﺪه ای از راه ﻧﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و اﻏﻠﺐ
ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی ھﺎ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ دوﮔﺎﻧﮫ ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ – ﺟﻤﮭﻮری
ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ھﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ درﺳﺖ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻧﻘﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺴﺎد در اﯾﺮان از ﺳﺮ وروی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺪﯾﺮ »ﺑﻨﮕﺎه ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ﯾﺎدش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ »رﺿﺎﺷﺎه ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮه اﺳﺖ«! اﯾﻦ
دﺳﺖ از اظﮭﺎرات ﺷﺮم آور اﺳﺖ .رﺿﺎﺷﺎه در ھﻤﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮدش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اوﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪ،و
رأی ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدرﺷﺪ ،ﺳﺮ اطﺎﻋﺖ ﻓﺮودآورد و ﮔﻔﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ رأی ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .اآﯾﺎ اﯾﻦ
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ؟ اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ؟
ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮاط ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ھﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﻣﻨﺘﮭﯽ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و ﭘﻮﺷﯿﺪه راه ﺧﻮد را ﭘﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺮھﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ای و ﻓﺮوش آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮض ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎزل از ھﺮ ﮔﻮﺷﮫ ای ﺳﻮدی ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ اش ھﻤﯿﻦ »اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺎﺷﻨﺎل« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻏﺎزﯾﻦ
ﺧﻮد دوراﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در »ﮐﮋراھﮫ ی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ« ﺑﮫ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎذب« اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ
ﻧﮫ وزارﺗﺨﺎرﺟﮫ ی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻧﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ ھﻢ
ﭘﻨﮭﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ »ووﻻﻧﺖ ﻣﯿﺪﯾﺎ« ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﮫ آوردم ﮔﻮﺷﮫ ای از ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ رﺳﺎﻧﮫ ای در ﺧﺎرج اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻗﺼﺪﻧﺪارم در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
زواﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮازم .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﯿﻮه ی اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ را
از دﯾﺪه و از ﺳﻨﺠﺶ و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ دورﻧﮕﺎه دارد .اﮔﺮ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻢ درﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ
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ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﭘﻨﮭﺎ ن و ﻓﺎﺳﺪ را آﺷﮑﺎرﺳﺎزد و ﺟﯿﺮه ﺧﻮاران ﺳﻔﺮه ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ »روﺷﻨﻔﮑﺮان« ﺣﻘﯿﺮ و ﺑﺎﺟﺨﻮاه دھﮫ ی ﭼﮭﻞ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺪ و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه
ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ودر ﻧﺒﻮد »ﺳﮭﻢ اﻟﻨﻔﺖ« ﺑﺠﺎﯾﺶ »ﺳﮭﻢ اﻟﻌﺮب« را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﺗﺎزه در
ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﺪف اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺟﻤﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دروﻏﯿﻦ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟
 .۴ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺒﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه ازﺧﺎرج ﮐﺸﻮرﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﯽ
ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺑﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در اﺻﻞ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« راﯾﺞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان و اﺷﺎﻋﮫ ی دﯾﺪﮔﺎه ھﺎﯾﯽ
ﺷﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﯽ آﻧﮑﮫ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ظﺮﯾﻒ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ،
ھﻤﺎﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در دھﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ رﺳﺎﻧﮫ ای آﻧﮭﺎ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺰﻧﺪ و ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻧﮫ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم« اﻧﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ھﻤﮫ ی زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ  :از ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ازﺗﺮﮐﯿﮫ و ﻗﻔﻘﺎز ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی،از ﺗﺠﺪد و ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ،از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮔﺬار از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻗﺲ ﻋﻠﯽ ھﺬا .
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط آﺷﻔﺘﮫ ی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ-ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻏﺘﺸﺎش اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺑﺎزدھﯽ
ﻧﺪارد ﺟﺰ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ رواﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﻓﺎﻗﺖ ﭘﺮوری در ھﻤﮫ ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ آورم .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺘﺎدداﻧﺸﮕﺎه در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﯽ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮد اﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﻮآﻣﻮزان ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺘﮭﺎﯾﯽ را
ازدﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ آدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ و
زﺑﺎن ﻣﺎدری را ﻧﻤﯽ آﻣﻮزﯾﻢ  ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ و ﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﺑﺎﯾﺪ از آﻏﺎز زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﺧﻮب ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯽ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮاردارد؟ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ دوزﺑﺎﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﻣﯽ زﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ
از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮫ زﺑﺎﻧﮕﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اش ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دھﺪ؟ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری و آﻣﻮرزش ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ذھﻦ ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و او
را ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮏ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی
روز ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر
در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان از ﻣﻘﻄﻊ  ٨٨ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ
 ٨٨ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ واز ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮد ﺧﺼﻠﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ.
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ رأی ﻣﻦ ﮐﻮ! طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ دی
 ٩۶ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی  ٩٧و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻨﺒﺶ اﺑﺎن  ٩٨ﺧﺼﻠﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ
آﻧﮭﺎ را راه ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ .ﻣﺮدم در اﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﭼﮕﻮﻧﮫ از زﺑﺎن اﯾﻦ ﺣﻀﺮات اﺳﺘﺎدان ﻣﻘﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮﺟﺎ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻀﻮر دارد ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮﺟﺎ
ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻧﺎن و آب ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
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ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ از ﮐﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ در
 ٨٨طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ی ﺟﻮاﻧﺎن از  ٧۶ﺑﮫ ﺑﻌﺪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
اﯾﺮان را ﺟﻮاﻧﮕﺮا ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی زﺷﺖ از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮑﻮھﯿﺪه ﺑﻮد.ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎرﻣﻘﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﯽ دھﻨﺪ و طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ
را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﻦ طﺒﻘﮫ را ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﮔﻮﯾﯽ
ھﺮ طﺒﻘﮫ ای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺛﺎﺑﺖ دارد و ھﻤﻮاره ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻤﺮاھﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .آﯾﺎ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮآﻣﺪن ھﯿﺘﻠﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رواج ﻣﯽ داد؟ آﯾﺎ
طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎھﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﮫ دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ؟ ﻣﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی اش ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﭼﮫ ﮐﺮد؟ رﻓﺖ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن و
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺮداد.
ﺳﺨﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ی رﺳﺎﻟﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ و
دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺻﯿﻞ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﮫ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ از ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﮫ و اﻧﺘﻘﺎدی اﻧﺪ
ورﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﻣﯽ روﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﺧﻼق و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻧﭽﮫ اھﻤﯿﺖ دارد آﮔﺎھﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ھﺮﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﮔﺎھﯽ ﺟﻨﺒﺸﮕﺮان.

٩٠

PROTEST
An Essay On The Concept and its Manifestations
By
Changiz Pahlavan
Winter 1399
Faraz Publications
Andisheh /Iran

٩١

٩٢

