ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻧﺪاﺧﺖ
ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﭼﭗ
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺒﺎر روز ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در ﺑﺎره اوﺿﺎع اﯾﺮان
• وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﭗ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣّﺎ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﯿﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪ و از ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ از دﻫﺎن ﺧﻮد ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را از واﺳﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺑﺎﻻ و
از ﺑﯿﺮون ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﭼﭗ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ …
اﺧﺒﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٨اﺳﻔﻨﺪ  ۲۷ – ۱٣۹۷ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۱۹

اخبار روز -علی مختاری :در ایران چه خبر است؟ می گوید پاسخ در
قالب جواب کوتاه نمی گنجد ،در ایران بحران عمیقی وجود دارد با
وجوه گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و… در ادامه ی
گفتگو به اقتضای پرسش های ما به تحلیل رویدادها و تصویر صحنه ی

مبارزه ی طبقاتی جاری در کشور و نقش آکتورها می پردازد .ناصر
زرافشان حقوقدان ،نویسنده ،مترجم ،فعال سیاسی و از چهره های
تحلیل گر چپ ایران است .او در طول چهار دهه حکومت جمهوری اسللامی
به اعتبار هر یک از این نقش ها سرگذشتی را تجربه کرده که عموم
ایرانیان با تلاش های شجاعانه او به عنوان وکیل خانواده های
قربانیان قتل های زنجیره ای و تاکید وی بر آمریت و عاملیت حکومت
در این پرونده بیشتر آشنا هستند .ناصر زرافشان در باره تحول نگاه
مردم به حکومت و تبدیل هر گونه حرکت اعتراضی صنفی در ایران به
مطالبه ی سیاسی می گوید :منشاء عمده ی فشارهای اقتصادی وارده به
مردم ،سیاست های کلان اتخاذی است و مردم هم این را می فهمند و به
همین دلیل هم در همه ی حرکات اعتراضی و اعتصابات که انگیزه ی
فوری و مستقیم آنها مسائل صنفی و اقتصادی است شعارهای مطالباتی و
اقتصادی به سرعت سیاسی می شوند .زرافشان ضمن تاکید بر اهمیت تشکل
یابی ،یادآوری می کند که در »همکاری و ائتلاف« با هرکس و تحت هر
شرایطی باید تأمل کرد .وی بر ضرورت حفظ هویت مستقل در هر گونه
همکاری تاکید می کند و بر این نظر است که هر نیروی اجتماعی بدون
چنین هویت و نیروی مستقلّی به زائده ی بی مزد و منّت دیگران
تبدیل خواهد شد.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎ
و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﭼﭗ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺧﺒﺎر روز :در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟
زراﻓﺸﺎن :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﻮاب
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺼﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .در اﯾﺮان
ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﮐﻪ دارای وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و … اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی
ﻣﺸﺨﺼﺘﺮ ﺑﻌﺪی در ﺑﺎره ی ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ.
اﺧﺒﺎر روز :در ﻃﻮل دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﻨﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻗﺸﺎر و
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﯿﺮ  ،۷٨ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ی
»رای ﻣﻦ ﮐﻮ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺧﯿﺰﺷﯽ در دی ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ روی داده
ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺟﺎری

ﮔﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ای از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
زراﻓﺸﺎن :ﻗﻄﻌﺎً در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﻟﯿﻞ روﺷﻦ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺪﻓﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎه اﺻﻼ ً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ،
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ،٨٨ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮده و در ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻣﺮدم ﮐﻪ دوره ای از ﻧﯿﻤﻪ ی دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دل
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺧﻮد رژﯾﻢ اﻣﮑﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﯿﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﻠﺰ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺪر آﻣﺪﻧﺪ .اﻣّﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ از
اﺑﺘﺪا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺠﺰه ای را از اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ از آﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً در
ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ »رأی ﻣﻦ ﮐﻮ« در ﺳﺎل  ،٨٨اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣّﺎ
ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻗﺸﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺎ در
اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣّﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎدّﯾﺘﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ دو ﺗﻦ از ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد رژﯾﻢ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض و ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدن »ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻮرده ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ«
ﺧﻮد دارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻃﯽ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﻫﻢ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد .اﻣّﺎ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ آن ﺗﺮس و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و واﮔﺮاﺋﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ و ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻻّ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﻗﺪرت ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻼق ﺧﻮرده
و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮاران ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﮐﻮﻟﺒﺮان و ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در
اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی

ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻏﺎرت
ﺛﺮوت ﻣﻠّﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری و اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﻐﺎء اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی
اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮری ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ در اﯾﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و »اﻋﺘﺪال ﮔﺮاﯾﺎن« ﻫﻢ
ﭘﯿﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﺷﻤﺎ »در ﻧﺼﻒ
دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد« ﻧﻪ ذاﺗﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ و
ﻫﻤﺴﺎزی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ آﻣﺪه و از
آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن رﻫﺒﺮی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺪﻣﯽ
ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿّﺖ و ﺑﯿﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﯾﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺣﻨﺎی آﻧﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮّل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر روز :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ را ﺟﺎ
ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻮدﺟﻮش و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان،
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻓﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻮﻗﻪ،
اﻣﻨﯿﺘﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎ ﻧﻔﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
زراﻓﺸﺎن :ﻣﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪا از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت ﻃﺮ ّاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت در ﻫﻤﯿﺸﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻨﺎن در ﻋﻨﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣّﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ در آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت ﻣﯿﺂورد ،اﯾﻨﺠﺎ در
اﯾﺮان اﯾﻦ راﺑﻄﻪ واروﻧﻪ اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺛﺮوت ﻣﯿﺂورد :ﻗﺪرت ﺑﺎد آورده
و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺛﺮوت ﺑﺎد آورده .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﺮدم ﺑﻄﻮر
ﻋﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺎد آورده آﻣﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻣﻠّﯽ از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی
ﻗﺪرت و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،و ﺣﺘّﯽ ﺑﯿﺮون از
ﻣﺤﺪوده ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر در
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط و ﺗﺒﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ دم

ﮔﺎوی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻗﺪرت ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﺑﺎدآورده
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺎدآورده و ﺛﺮوت اﻧﺪوزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠّﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ در
اﯾﺮان ﻫﻤﻪ ﺑﺎ وﺿﻮح وﯾﮋه ای دﯾﺪه اﻧﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎﻟﻪ ﺳﻮدا ﮐﻨﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎری ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ارﻗﺎم آن را درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ؛ اﻣّﺎ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی
آن اﺳﺖ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﻘﺮ و ﺣﺮﻣﺎن و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺛﺮوت ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮏ دﯾﮕﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت
ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ارز و ﻃﻼ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﮐﻼن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﻮزه ی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و از اﯾﻨﺮو ﻣﻨﺸﺎء ﻓﻘﺮ و ﮔﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺧﻮد را
ﻫﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻫﺎ
اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ای ﻧﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد و ﻓﺸﺎر و
ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ
ﮐﻤﺒﻮد و ﻓﺸﺎر ﺑﻬﺮه ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮدم ،از ﺟﻨﮓ و
زﻟﺰﻟﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزار ،اﯾﺠﺎد ﻗﺤﻄﯽ
ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﮔﺮان ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺮدم و ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮ
ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت را ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ﻗﺪرت
و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﭙﺎش و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﭘﻮﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﻤﺪه ی
ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وارده ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻼن اﺗﺨﺎذی اﺳﺖ و ﻣﺮدم
ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ ی ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ی ﻓﻮری و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻼن ﮐﺸﻮری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای
ﻏﺎرت ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا:
اوﻻ ً – در اﺻﻞ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﻫﺎ ﺣﺮف و ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .داراﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﻮال و

داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎع و ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ-ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و اﻣﯿﻦ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﮔﺬاری
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺮو را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ :از زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮق
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﯿﮕﺬرد .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ،
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو و ﺳﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و داﺋﻤﺎً ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و
ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاری و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻓﻌﻠﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺮدم
ﺗﻬﯿّﻪ و ﺑﺮﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﻮال ﻣﺸﺎع ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﻮد و اﯾﻦ داراﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ
ﺑﺨﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﯿﺎن ﺑﯽ ﻧﻘﺎب و ﺑﯽ دروغ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ،ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻣﻠّﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ
و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪارد.
ﻫﻤﻪ ی دوﻟﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رواج ﺳﯿﺎﺳﺖ-
ﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ً آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ
اﺳﺖ اﻓﺰار و واﺳﻄﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻠﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً – ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎ ،اﺳﺘﺜﻤﺎری و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﭙﺮدن اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و … ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻓﺪای ﺳﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺻﻞ ﻣﺤﻮری و اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ؛
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف و اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً در اﻣﺮ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
آﯾﻨﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی وﺟﻮدی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺿﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ذاﺗﺎً و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺟﺒﺘﺮ از ﻧﺎن ﺷﺐ اﺳﺖ .ﺣﺘّﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻ ِﺮف ﻫﻢ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪی از
ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ راﯾﮕﺎن ،اﺟﺒﺎری
و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .واﮔﺬاری ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎ را در
ﺣﻮزه ی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻃﯽ دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ دﯾﺪه اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺎﻟﻢ »اﻟﻐﺎء ﺑﺎج ﺗﺤﺼﯿﻞ« ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﺋﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻪ ﻧﺪارد ،ﻓﮑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ و درﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً – در ﻋﻤﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺮاء
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﯾﺎ اﻓﺮادی واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت را
ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻗﺒﻼ ً در دﺳﺘﮕﺎه واﮔﺬارﻧﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﺖ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن
ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ارزﺷﮕﺬاری ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
واﮔﺬار ﺷﻮد .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎ ارزش
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم و اﯾﻦ
ﺑﻬﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ واﻣﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ-ای ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و در زﻣﺮه ی ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪت ﻫﺎ ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه و آﻧﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺮون از ﻧﻈﺎرت ﺑﻔﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم دﯾﮕﺮ داراﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ در
ﻋﻤﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯾﻬﺎ ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در زﻣﺎن اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ واﮔﺬاری از ﻃﺮف دوﻟﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻨﻬﺎی وﺳﯿﻌﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮده ،ﻣﺎﺷﯿﻦ-آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات را
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ
ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن واﺣﺪ ﺑﻮده دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻓﺮوش
واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاﺛﯽ زده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ دﻧﺎ ،ﯾﺎ … ده ﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺧﺒﺎر روز :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و روش اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﻓﺮم دارد ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪی ﮔﻔﺘﻤﺎن رادﯾﮑﺎل ﻓﺮودﺳﺘﺎن
در ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در اﯾﺮان
دارد؟ آﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻤﺖ دﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد؟
زراﻓﺸﺎن :اﺻﻄﻼح »ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ« ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﯾﺪ ﮐﻠّﯽ و
ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺑﺎره ی آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ »اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن« ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺎ
آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ روز و روزﮔﺎری ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎح دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﺟﻨﺎح  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی دادﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ،
و آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
درک ﮐﺮد .داﻣﻨﻪ ی ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم – ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺟﺪ ّی و اﺳﺘﺨﻮاﻧﺪار در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد – ﭘﺪﯾﺪه ای ﺳﯿّﺎل و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﯽ – ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ – از ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺎﻻ و از درون ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و از
ﺳﻮی ﺟﻨﺎﺣﯽ از آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣّﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺼ ّﻮر
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺧﻮد رژﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻊ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺪﺳـﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒـﺎن وﺟـﻮد دارد ،اﻣّـﺎ اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﺑﯿﺮﻧـﮓ ﺷـﺪن آن
اﻧﺘﻈﺎرات ،ﮔﺴﺘﺮه ی ﻧﻔﻮذ و ﻧﻘﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد
آﻧﺎن و ﯾﮑﯽ دو رﺳﺎﻧﻪ ی ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ در ﺳﻤﺖ دﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮی ﻧﺪارد .اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ،اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎی ﭘﯽ
در ﭘﯽ در ﺻﻔﻮف اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ اﻓﻮل اﺳﺖ .اﻣّﺎ ﭼﺮا اوﺿﺎع
در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮّل ﯾﺎﻓﺖ؟ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
رأی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،در دﯾﮕﺮی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺟﺴﺖ؟ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣّﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻗﺪرت و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن در اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﮔﺎرﺗﻮن اش – ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﻣﺨﻤﻠﯽ – »ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﺑﺎﻻ« ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اول
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺸﺎر آوردن از ﭘﺎﺋﯿﻦ ،از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘُﺮﺗﺮ ،ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ روی آوردﻧﺪ ،آﻧﺎن رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ،رو ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم را درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را و ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣّﺎ آﻧﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را
از ﻗﺪرت در »ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﺑﺎﻻ« ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﺪف
ﺑﻮد ،ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺮدم وﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺠﺎی ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم،
دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺐ و ﺣﻔﻆ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ .در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻧﻈﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ واردات و ﭘﺨﺶ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ دوم
ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﭘﺮدازاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،ﭘﻮﭘﺮ و
ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ
اﻟﺬﻫﻦ دﻫﻪ ﻫﺎی  ۷۰و  ٨۰از اﯾﻨﺎن و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
رادﯾﮑﺎل و ﻣﺮدﻣﯽ و روش ﻫﺎی ﺟﺪ ّی ﻣﺒﺎرزه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻈﺮات وازده ی اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دروﻏﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ از داﻻﺋﯽ ﻻﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دورﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن »ﻓﯿﻠﺴﻮف« و ﻓﻠﺴﻔﻪ وارد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻟﺐ ّ ﻟﺒﺎب آﻧﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮﯾﺰی و آرﻣﺎن ﺳﺘﯿﺰی
اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﺒﺎﺷﺪ و آرﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رأی ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻫﺮ
ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪی دﯾﮕﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ اﻧﻬﺪام و ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻮق ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ را از ﻣﺠﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی »ﻣﺪﻧﯽ« ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺮای اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آﻧﺎن را
از ﻣﺒﺎرزه ی ﺟﺪی ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ .آن روﺷﻨﻔﮑﺮان واداده و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
و ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ و رﻗﺎﺻﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ
دادﻧﺪ و از ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻓﻮﻻد
اﻫﻮاز ﻣﯿﺸﻮد ﺳﺎﮐﺖ و ﻏﺎﯾﺐ اﻧﺪ؟ اﻣّﺎ ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و
دﯾﺪه اﻧﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ اداﻣﻪ دارد،
اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼ ً و ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .و اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ی از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﮑﺮاری و ﮐﺴﺎﻟﺖ آور ﺑﯿﺴﺖ

ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ و ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺒﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﮔﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح ﻗﺪرت در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣّﺎ در
واﻗﻊ داﺷﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﻫﯽ را رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ و ذات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻬﺮﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﯾﮏ
ﺟﻨﺎح ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺮدم
ﻓﺎﺻﻠﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﻫﻢ
ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن را ﺳﻤﺖ دﻫﯽ ﮐﺮد از اﯾﻨﺮو ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر و ﺑﻨﺪﺑﺎزی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮕﺘﺮ
ﺷﺪ.
اﺧﺒﺎر روز :ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﺮﺧﺶ در رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎع از
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﺼﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
آﻧﺎن ﺧﯿﺰش ﻓﺮودﺳﺘﺎن را ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن
راﺳﺖ و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺮوی رادﯾﮑﺎل ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دوام ﯾﺎﺑﺪ؟
زراﻓﺸﺎن:

اﯾﻦ

ﭼﺮﺧﺶ

ﻫﺎ

ﻓﺮﺻﺖ

ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ،

ﺳﻄﺤﯽ

و

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

اﺳﺖ

و

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﺎدره و
از ﻧﯿﺮوی آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣّﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻓﺎع ﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺜﻼ ً از اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﺗﺤﺼ ّﻦ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺎس ﺟﺪ ّی و واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﺑﺎ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ – ﺑﻮﯾﮋه در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮر ّم ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ – از اﺳﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار دارد.
»در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﭘﺸﺖ
ﻋﺒﺎرات ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﯿﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن
ﺳﺎده ﻟﻮح دﯾﮕﺮان و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻨﺎﺳﺐ و ارﺗﺒﺎط ذاﺗﯽ
دارﻧﺪ .روش ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﺷﻤﺎ »ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﻓﺮم

دارد« ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺪف ﻫﺎی آن ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺪف ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،روش ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﻧﺠﺎم ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ،اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ
ﻫﺪف را ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ .اﻣّﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
روش ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺒـﺎرزه را ﻧﻤـﯽ ﭘﺴـﻨﺪﻧﺪ و ﺗﺤﻤّـﻞ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ اﻣﯿﺪش ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺸﺎر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم را از ﺑﺎﻻ و از درون
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﺮدم رأی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ
ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭘﺲ از ﻋﺮاق ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .در روز و روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و
ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز از اﻣﺎﻣﺰاده ی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﻣﯿﺪ ﻣﻌﺠﺰه
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ ﺟﻨﺎح  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی دادﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ رأی ﮔﻢ
ﺷﺪه ﺧﻮد در دوره ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و آن را
ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣّﺎ
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮّﻫﻤﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﮕﺮه ی اﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
در ﻗﺪرت ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی آﻧﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ( ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣّﺎ اﻣﺮوز
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ
و ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ در آن دﺧﯿﻞ و ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .اﻣّﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﺮدم
دﻧﺒﺎﻟﻪ رو آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﻔﻮذ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده
اﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ ی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ
ﺷﻮد زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﺗّﺤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﻪ ی اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﻌﺎر ﻣﺘﺮ ّﻗﯽ و ﻣﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ از ﻣﺮدم

ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺗّﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴ ّﻠﻂ
آﻧﻬﺎ و آﻣﻮزه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ّ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘّﻞ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘّﻞ،
ﻃﺮح ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و رادﯾﮑﺎل ﻏﯿﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن و
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮف زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن
زاﺋﺪ و ﺣﺘّﯽ ﻣﻀ ّﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻻّ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻏﻠﻄﯿﺪه و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺮدم ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ و اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر روز :اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻗﺸﺎر
ﮐﻢدر آﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﮑﺎف اﺗﻨﯿﮑﯽ ،ﺷﮑﺎف ﻣﺪرن
و ﺳﻨﺘﯽ ،ﺷﮑﺎف ﻧﺴﻠﯽ ،ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و … اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺾ را دارﯾﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
اﺳﺖ؟ ﭼﭗ ﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪای دارﻧﺪ؟
زراﻓﺸﺎن :ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺎف اﺗﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرداری اﻗﻮام از ﺣﻘﻮق ﻣﻠّﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﮑ ّﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دو رو دارد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو روی آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ:
از ﯾﮑﺴﻮ ،در اﺻﻮل و در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﻤﺖ ﮐﻠّﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻬ ی ﺑﺸﺮی ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ و وﺣﺪت و ادﻏﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻮﺗﺎه و ﺣﺎل ،اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادی و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﺸﺎر و ﺳﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ زﺧﻢ ﻫﺎی
ﺣﺴ ّﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﮕﺬارد ،دﺷﻤﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﺸﺎر و ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﯾﮏ دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮﻫﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ اﻗﻮام ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .از
اﯾﻨﺮو ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠّﯽ ،ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،داﻣﻦ
زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادی و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﻫﺮ

ﺣﺎل ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ ی ﺷﮑﺎف ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ … و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً
ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و از ﻟﺤﺎظ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺮا و ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .زﯾﺮا رﯾﺸﻪ
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی،
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﻠﺐ آزادﯾﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮا ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﻠﺐ آزادی از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ .ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻏﺎرت
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،آﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ آزادی و اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و
اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻔّﺮق
و ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺖ.
رﯾﺸﻪ ی ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠّﯽ در ﺗﻌﺪ ّد و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺧﺒﺎر روز :ﺑﺨﺸﯽ ازﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺷﻌﺎر ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻗﯿﺎم دی ﻣﺎه ﻃﺮح ﺷﺪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اداﻣﻪ ی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در دی ﻣﺎه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوری از اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ اﺳﺖ؟
زراﻓﺸﺎن :ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی
ﺟﺎری اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮی
ﻏﯿﺮ از رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﺳﺎده ﭼﻮن
در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ در رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر آﻧﻬﺎ
ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اراده ای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ و دﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﻬﻘﺮاﺋﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣّﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮاﺋﯽ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رود در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ ﭼﻢ و ﺧﻢ دارد و ﮔﺎه ﻫﻢ ﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮ ﮐ ّﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ ،زﯾﺮا ﺷﯿﺐ
ﺑﺴﺘﺮش در آن ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺪ ،ﭼﻪ ﻗﻬﻘﺮاﺋﯽ و ﭼﻪ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ،اداﻣﻪ ی ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﮔﺴﺴﺖ از آن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻄ ّﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن رو ﺑﻪ
رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺎم ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﻮرﯾﻪ
دﺷﻮار ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﮕﻔﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ رﻓﺖ و ﻗﻬﻘﺮا ﻫﻢ
دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ذﻫﻦ او را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی »دور« را در
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮود و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎی ﻓﻮرﯾﻪ را ﻫﮕﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ی ذﻫﻦ و
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺸﮑﻞ زﯾﮕﺰاگ ﻫﺎﺋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣّﺎ داﯾﺮه ی ﻓﻮرﯾﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻪ ی آن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ وﺿﻊ ﺗﺎزه ای ﺑﺎ ﻧﻔﯽ
وﺿﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺂﯾﺪ ،اﻣّﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ – ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد – ﻧﻔﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣّﺎ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﻌﺘﯽ ﻫﻤﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺠﺎرب آن در ﺧﻮد
دارد .از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ ی
ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯿﮕﺮدد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود.
اﺧﺒﺎر روز :ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ و ﭼﻨﺪ ﺣﺰب
ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ
ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ؟
زراﻓﺸﺎن :اﯾﻦ »ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ
ﮔﺮوه واﺣﺪی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻤﻪ ی
ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﺟﺬب
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ زاﺋﯿﺪه روش ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺪون
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﺧﻮد از ﮔﺮده ی آﻧﻬﺎ ﺑﺎر ﮐﺸﯿﺪ .ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻌﺎر وﺣﺪت ﻣﯿﺪﻫﺪ
اﻣّﺎ اﯾﻦ وﺣﺪت ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﭘﯿﺮوی ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ از ﺧﻂ ّ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣّﺎ در ﺣﻮزه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ در ﺑﺮﺧﯽ دوره ﻫﺎی
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺧﻼء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﮑ ّﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻘﺪان رﻫﺒﺮی
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮی اوﻻ ً اﻣﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درک ﻧﺸﻮد،
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﻢ ﺣﻞ و ﻫﻀﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً
ﭘﺪﯾﺪه ای ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
آﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﻄﻊ-ﻫﺎﺋﯽ و ﻃﯽ
دوره ﻫﺎﺋﯽ – ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻘﻄﻌﯽ – در
ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ،اﻣّﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎﻫﯽ اﺻﻼ ً ﻣﺘﻀﺎد ﻃﯿﻘﺎت
و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺎوت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﯽ ﻫﺎی
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﺻﻼ ً ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دوﺳﺘﯽ ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ .وﺟﻮد
ﻃﺒﻘﺎت واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ اﻣّﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎت را از
اﺳﺎس اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ﺣﺮف
ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ دو اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ
ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادی،
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮرﺷﺘﻪ ی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﻧﺪ و اﻣﻮر ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮده ی
ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ-ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ داده و ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ دارﻧﺪ،
ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرم ﺑﺮای
اﯾﻔﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ را دارﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﺟﺪ ّی و
ﻫﺸﯿﺎرﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪﻧﯽ و ﻓﺮوﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
و ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ ،ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ،
ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻄﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻌﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن
ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ،ﻃﯽ زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻫﺒﺮی از ﻣﺠﺮای ﺗﺸﮑ ّﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﺗﺸﮑ ّﻞ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و در ﻫﺮ
ﺣﺎل ﻣﻬﺎر ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑ ّﻞ و دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﺒﺎر

روز:

ﻧﺤﻠﻪ

ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ

در

ﺑﺎره

ی

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮردی ،اﺗﺤﺎد و اﺋﺘﻼف ﮐﻢ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﺞ ﮐﺪام از
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،ﭼﻪ ﭼﭗ و ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن راﺳﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﻤﻊ
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در
اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف و اﺗﺤﺎد ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ دور ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
زراﻓﺸﺎن :اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﺒﻬﻢ »ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻠّﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮء
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻫﻢ در رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﺰﺋﯽ از »ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« آن رژﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن رژﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
»ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« آن روز ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﻼﺷﺮط وﺣﺪت ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن را ﻫﻢ ﻫﻤﮕﯽ دﯾﺪﯾﻢ .ﭘﺲ در
»ﻫﻤﮑﺎری و اﺋﺘﻼف« ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮط ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ »ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮردی،

اﺗّﺤﺎد و اﺋﺘﻼف« ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﯿﺮوی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻘﻠّﯽ ﺑﻪ زاﺋﺪه ی ﺑﯽ ﻣﺰد و
ﻣﻨّﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﮔﺮده ی آن ﺑﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ.
اﻣّﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای اﺋﺘﻼف و اﺗّﺤﺎد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ-ﮔﻮﺋﯿﻢ
»ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ« ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮوﯾﺪه
اﻧﺪ .ﭘﺲ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮده ی ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﺗّﺤﺎدﻫﺎ و اﺋﺘﻼف ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی »ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪان و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮوﻧﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً
ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ-اﻧﺪاز ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ از
ﺳﻮی دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ – اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽ
اﺳﺎس و ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮد – اﻣّﺎ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ :راﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وارث ﺧﺎﻃﺮه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲٨ﻣﺮداد و ﺷﯿﻔﺘﻪ ی ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی »ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ« و ﻧﻘﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ )و ﺑﻪ زﺑﺎن راﯾﺞ ﺧﻮد آﻧﺎن »ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺟﻬﺎﻧﯽ«( اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﻨّﺎ از آﻧﺎن
و ﺑﻘﻮل ﺧﻮد »ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن« ﻧﺰد آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻋﺮاق ﻧﻮﺑﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و …  ،ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻃﯽ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت را از ﺑﺎﻻ و از درون آن
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻮال اﺷﺎره ﮐﺮده
اﯾﺪ ﺣﺘّﯽ »ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﺠﺎد ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ« ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و در
ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آن ﻫﻢ رأی دادﻧﺪ .اﻣّﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
ﻣﺮدم از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﯾﺎس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺑﯽ
ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و واﮐﻨﺸﯽ ﻣﻮردی اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣّﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ »ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪان
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ و
ﺑﯿﺮون ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻘﺎء اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻣﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎذب ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺖ
ﺟﺪ ّی در آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻗ ّﻊ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و زﯾﺎﻧﺒﺎر در
آﻧﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮّﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای

ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻣّﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ در اروﭘﺎ )ﻫﺎﻧﻮور(
دور ﺗﺎزه ای از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﮑﺮاری را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣّﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و دﺧﺎﻟﺖ
آﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻧﺪاﺧﺖ« .ﺿﻤﻨﺎً وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﭼﭗ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣّﺎ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﯿﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ
اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪ و از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ از دﻫﺎن ﺧﻮد
ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را از
واﺳﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺑﺎﻻ و از ﺑﯿﺮون ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم،
روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﭼﭗ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻦ روش ﻣﯿﺖ واﻧﺴﺖ اﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺛﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

