.۱
ِ
در ﻋﴫ ﻣﺎ رﺷﺪ ﴎﯾﻊ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮔﺴﱰش ﺷﺘﺎﺑﺎنِ » ِ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ،در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ
ﻣﴫف« ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﴍاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽِ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖزداﯾﯽﺷﺪه ،ﻣﻌﺠﻮنﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮری ،ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﻦاﺳﱰﯾﻢ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت »ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺑﻪازای ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ -ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -در ﻣﺠﺮاﻫﺎی
ِ
ْ
دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺴﻠﻂ ﭘﺎرﳌﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ( ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،رﺷﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ) ١ﻧﻈﯿﺮ روالﻫﺎی
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪی »ﺟﺎﻣﻌﻪی �ﺎﯾﺶ« را ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺷﯿﻮهی
ﺳﯿﺎﺳﺖورزی آﺷﮑﺎرا �ﺎﯾﺸﯽ او ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ و �ﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﻇﻬﻮر
ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺮاﻣﭗ -دﺳﺖﮐﻢ ﺷﮑﻞ اﺟﺮای آن -در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻرو ﭘﺪﯾﺪهی ﺑﯽرﯾﺸﻪ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰآﯾﻨﺪهای در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎکﺷﻮ
)(talk showﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و در ﺑﺴﱰ �ﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .(٢اﻣﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺧﻔﻘﺎنزدهای ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻮری ﻫﻢ روﯾﺎﯾﯽ دور از دﺳﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﮔﺴﱰدﮔﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب )ﯾﺎ ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽِ آن( ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖورزیِ ﺟﻤﻌﯽ را -ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ -در
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ،ﭼﱰﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﺰهﺷﺪه و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ،و ﻧﻬﺎدﻫﺎی »ﻣﺘﻌﺎرف« ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺪﻧﯽ.
 -٢ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ �ﻮدﻫﺎی اﻣﺮوزی آن ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪی آن را در
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری )ﺑﻪوﯾﮋه  ۱۳۹۲و  (۱۳۹۶ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪی �ﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ
ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .از �ﻮﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻢ -ﺟﺪا از ﺷﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ -ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﮐﻨﺶﮔﺮی« ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺴﱰش ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و درﻣﺠﻤﻮ ْع اﺳﻒﺑﺎرﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آنﻫﺎ در ﺟﱪان ﺧﻼءﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آزاد ،ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ،
ﺧﻮدآﻣﻮزی و ﻏﯿﺮه را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ( .از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ آن ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ �ﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ ٤ ،و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
٥
ﻣﺜﺎل ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ( ﮐ�ﺑﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎریِ ﻣﺠﺎ ِز ﺑﯿﺎنﮔﺮیِ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

٣

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﻏﺮﯾﺐ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺠﺎزی )ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
ﺗﻮﯾﯿﱰ( �ﻮد ﻫﺮﭼﻪ آﺷﮑﺎرﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ از ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺜﺎلﻫﺎ،
ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺪﯾﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪ ﻋﺮوج ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﻣﺠﺮی ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪاوﺳﯿ�( ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
»اﺳﻄﻮره«ای ﺳﯿﺎﺳﯽ و »ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺲ ﺟﺮﯾﺎن »ریاﺳﺘﺎرت« ،در ﻣﺪﯾﻮم ﺳﯿﻨ� ﺑﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﻣﺪراﺗﻮری رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن )ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﯿﻨ�( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﴍﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ،و در ﻣﺪﯾﻮم ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖآﺑﺎدی )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی رﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮر
ِ
دوﻟﺖ »اﻋﺘﺪال« و ﭘﺮوژهی آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ
ﮐﻠﯿﺪر( در ﺣ�ﯾﺖ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﻓﻪایِ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﻧﺴﺒﯽِ ﺧﻮد را )ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﭼﺸﻢداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺷﻖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ﴍاﯾﻂ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖورزیِ
ادی ﺣﺪی از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ﯾﺎ »ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺳﺎز« ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮوج
اﻧﻔﺮ ْ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺪﯾﻮم ﺑﯽ .ﺑﯽ .ﺳﯽ.(٦ .
ﺑﺎز اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺪﯾﺪهی ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺮآﻣﺪه از
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ� ٧ :ﻮﻧﻪی ﺑﺎرز آن ورود ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ورزﺷﮑﺎران
ﻧﺎﻣﺪار ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ و رﻗﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪی ﻣﺘﺎﺧﺮ آن ﺣﻀﻮر »ﻣﻮﺛﺮ« ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی
در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ورود ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎری آنﻫﺎ در
ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪی ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽِ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪاوم
ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺮار دﯾﺮﭘﺎیِ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﻠﻄﻪ ،از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﴎﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن و
ِ
ِ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖورزیِ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺴﱰ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد؛ و از
 -٣اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﮐﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪرﻏﻢ ﺻﻮریﺑﻮدن و از رﯾﺨﺖاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺳﻨﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﺎنﮔﺮی ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﻣﺮدﻣﯽ وﺟﻮد دارد.
 -٤در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﱰ ِ
اض اﺣﺘ�ﻟﯽ ﮐﻪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﯿﺶوﮐﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﯿﱪالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد« ،ﻣﯽﺗﻮان دو ﻧﮑﺘﻪ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺳﻄﺤﯽﺗﺮ و ﺻﻮریﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺸﱰ و
»ﻣﻮﺛﺮ«ﺗﺮ اﺳﺖ )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﯾﺪ �ﻮﻧﻪی ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ(؛ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در اﮐﺮﺜ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺠﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺷﮑﺎل ﻓﺮد ِی »ﮐﻨﺶﮔﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ(.
»ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و
 -٥داﻣﻨﻪی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎص و اﮐﺴﱰﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻣﯿﺮ ﺗﺘﻠﻮ« و ﻧﻈﺎﯾﺮ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ دﺳﺖﭘﺮوردهی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -٦از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﯿﻒﺗﺮ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬ�نﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺪاوﺳﯿ� ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ درﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ.
 -٧در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﻨﻢ ﮐﻪ »ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺷﺪن ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖورزی« ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن ﻣﺪﯾﻮمﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﻮارهای ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺠﺎزی دارد )در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺛﯿﻖاش ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﺧﺎص ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی(.

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐ� ْن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺴﻂ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ]در ﻣﻌﻨﺎی �ﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ[ ﻣﯽﺷﻮد .از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی ،ﮔﺴﱰش ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﴏﻓﺎً ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ و
ﺗﺸﺪﯾﺪﮔﺮ روﯾﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ.
.۲
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﻀ�ﻣﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻣﻨﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺧﯽ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎدر ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ
درﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﴏاﻓﺖ ﻧﻮﺷﻦﺘ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن
روﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﭼﭗ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ )ﮔﯿﺮﯾﻢ در اﺑﻌﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿ ِﺮ »ﻣﻠﯽ«( ﺑﺪل ﺷﺪ؛ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎز ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﭼﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶوﮐﻢ از ﮔﺴﱰهی ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و ﻫ�نﻫﺎ را دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ -در ﻏﯿﺎب اﺟﺒﺎریِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗ در ﺟﺎﻣﻌﻪ -در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای »ﻋﺮوج« ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺣﺎﴐ،
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻤﻮدهاش آﻣﻮزهﻫﺎ و داﻋﯿﻪﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻮده ،در آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ �ﻮﻧﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﺪرتﻣﻨﺪی ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮانِ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﯿﻌﺪن و
ادﻏﺎمﺳﺎزی و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪدادن دارد )ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﭽﻪایِ »در ﻣﻐﺎک ﺧﯿﺮه ﻧﺸﻮ!«(؛ ﻃﻮریﮐﻪ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﭼﭗ
را ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﮐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﻐﺎک ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎدی ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ
ْ
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺷﺪن ﻓﺘﻮرهﭼﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶاﻧﮕﯿﺰ وی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎی دﺳﺖآﻣﻮز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،و آن داﻣﻨﻪی ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت
و اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﻣﻨﻈﺮ ﯾﮏ »ﻣﻨﺘﻘﺪ دﻟﺴﻮز و ﺑﯽﭘﺮوا و ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی �ﺎدﯾﻦ ﭼﭗ )از ﺟﻤﻠﻪ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ )در ﻟﻮای ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ »ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻨﺎن«( و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ) ٨رﺿﺎ ﺷﻬﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎناش در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ اروﭘﺎ( روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺪرت اﺛﺮﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮔﺴﱰهی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن وی ،ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل از ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ٩ :ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫ�ن ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻣﻨﺘﻘﺪ دﻟﺴﻮز و ﺑﯽﭘﺮوا و ﻣﺴﺘﻘﻞ« ،ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺑﺮای او ﻗﺎﯾﻞاﻧﺪ؛ و ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽایﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺳﺎرت ﭼﭗ اﯾﺮان در ﺑﺮزخ دﯾﺮﭘﺎی اﻓﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭼﭗ )ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻓﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ آن( را ،ﺑﻪﺳﺎنِ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﴫ
اﺻﻼﺣﺎت و اﻋﺘﺪال ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ژاﻧﺮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺪل ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻرو دﻓﺎع ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ
از ﻋﻤﻞﮐﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐ� اﯾﻦﮐﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﭼﭗ )در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺟﻤﻌﯽ( و ﻧﻘﺪ
 -٨در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﺶ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ واﮐﻨﺶﻫﺎی اﺑﺮاز ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ ﺣﺬف ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻟﺤﻦ و ﻣﻀﻤﻮن
ﻣﺪﻋﺎﯾﺶ را ﻗﺪری ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺧﻮد وی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﺟﻬﺎت اﺧﯿﺮش در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٩اﻣﺮوزه اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺗﺤﺮﯾﻒآﻣﯿﺰ آن روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ آنﻫﺎ را ﭘﺲ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻤﻮدهاش ،ﯾﮑﯽ از ﴍوط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺑﺎزﺳﺎزی آن اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﴎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻮل ﭼﭗ را از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻀﺎی ﭼﭗﺳﺘﯿﺰیِ ﺣﺎﮐﻢ و
ﻏﯿﺎب اﺟﺒﺎریِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻣﺸﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ١٠ﺑﻪﺑﺎور ﻣﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ُزداﯾﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﴎﮐﻮب در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﴏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺸﻪﻫﺎی آن را
در اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺎﺗﺢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻗﻢ اﯾﻦ
ﺳﻄﻮر ﺳﺨﻦﮔﻮ ﯾﺎ �ﺎﯾﻨﺪهی ﻫﯿﭻ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻈﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮدی از ﭘﯿﮑﺮ از ﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪی اﯾﻦ ﭼﭗ( در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﮔ�ن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »�ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« از ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل و ﯾﺎ  -ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮﯾﺶ -در ﺣ�ﯾﺖ از ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ ،ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ و ﺣﺮﻣﺖﺷﮑﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﴐﺑﻪﻫﺎی ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود و
ﺷﮑﻨﻨﺪهی ﺑﺎزﺳﺎزی ﭼﭗ اﯾﺮان وارد آورده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ آﺷﮑﺎرﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب آن )از ﺟﻤﻠﻪ از
ﻣﯿﺎنﺑﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ/ﺗﻌﺎﻣﻞِ اﻧﺘﻘﺎدی در درون ﭼﭗ ﯾﺎ رو ﺑﻪ »ﺑﯿﺮون«( ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ )و ﻇﺎﻫﺮا ً »رادﯾﮑﺎل«( ﮐﺎرﺑﺮانِ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی دارد ،ﻃﻮریﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع
ﺳﺒﮏ رﻓﺘﺎر
ْ
دﯾﮕﺮی از ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺳﺎزی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ اﺧﯿﺮ �ﯽﭘﺮدازد ،ﭼﯿﺰی از اﻫﻤﯿﺖ و ﴐورت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻢ �ﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﻣﻀﻤﻮن داﻋﯿﻪﻫﺎی ﻓﺘﻮرهﭼﯽ )ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺎرات ﻣﺤﺪود( �ﯽﭘﺮدازد :ﻧﻪﻓﻘﻂ
ﺑﺪﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻣﻘﺎرن اﻧﺘﺸﺎر آن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯿﺸﱰ از آنرو ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ و اﻏﺮاقآﻣﯿ ْﺰ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ
درﺧﻮر ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﺳﻨﺦ�ﺎی ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎمﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦاﺳﺎس ،در ﻧﯿﻤﻪی دوم اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎمﺗﺮی
ارﺟﺎع ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدزﻧﯽِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  ١١ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ داﻣﻨﻪی ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻرو ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮرد ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﻪی
آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﯿﺮﯾﻢ در ا َﺷﮑﺎ ِل ﻣﺘﻨﻮ ِع و اﺑﻌﺎدی دﯾﮕﺮ.
ارﻋﺎب ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ
 -١٠از ﳌﭙﻨﯿﺴﻢ آﺷﮑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮا ً اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭼﭗ درﻣﯽﮔﺬرم ،ﭼﻮن آنﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ِ
ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺧﯿﺮ وی ،ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ و اﯾﻨﺠﺎ.
 -١١ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی �ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از راﻧﺖﺧﻮاریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺣﱰام ﻣﯽﮔﺬارم ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﺳﺎﺑﻘﻪای �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﮔﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و دﯾﺪﯾﻢ .ﮔﻮاﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮی ﻓﺮدی ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖﺧﻮاری
ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ »آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ درون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺬب و ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﴫ »رﺳﺎﻧﻪزدﮔﯽ«
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻋﺎدیﺳﺎزیِ )ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻋﺎدیﺷﺪنِ ( رﺳﺎﻧﻪایِ ﻣﻌﻀﻼت و ﻓﺠﺎﯾﻊ اﺟﺘ�ﻋﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونﻓﮑﻨﯽ ﻣﻌﻀﻼت و ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه و ﺧﻄﺮﺳﺎز اﯾﻦدﺳﺖ اﺧﺒﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﮐ�ن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪهی اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ روﯾﻪای ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ در اﻇﻬﺎراتﺷﺎن در ﺣﺎل اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻫﺸﺪاردادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات راﻧﺖﺧﻮاری و ﻓﺴﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
و �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺗﺎ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪای .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖﺧﻮاری
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﻦﺘ »اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ« و ﻟﻮثﺳﺎزی ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﮐﻨﺶﮔﺮی
ﻋﻤﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﻣﻬﺎر
ﻓﺮدیِ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻤﺗﯽ و ﻋﴫ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ْ
ﮔﻔﺘ�ن آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ« -دﯾﺮ ﯾﺎ زود -ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد
دﻏﺪﻏﻪی آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺑﻮدن و ﻣﻠﺰوﻣﺎت دروﻧﯽ آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی،
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ -در ﺑﺴﱰ ﴍاﯾﻂ اﻧﻀ�ﻣﯽ ﺣﺎﴐ -ﺑﺮ
ﮐﻨﺶ وی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ارﺟﺎﻋﺎت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ.
.۳
اﻟﻒ( ﻃﯽﮐﺮدن ﻫﺮ ﭘﺮوﺳﻪی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺣﺪی از ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺮم آن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و آﻣﺎج ﺧﺎص اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از دﮔﺮدﯾﺴﯽای ﮐﻪ در ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﺷﺪ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و �ﻮدﻫﺎی ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
ِ
ﻣﻔﺮط ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ
ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺖوارهی ﻧﻮع ﺑﯿ�رﮔﻮﻧﻪی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ؛
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
در ﺗﺮﮐﯿﺐاش ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ )آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺰد اﮐﺮﺜ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ( ،ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪاوم و ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ ﻓﺮدﯾﺖ
ﺧﻮد از ﺳﻮی ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺎز دارد .از ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮژهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ
وزن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﺎ ﻧﻮع ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎ و »ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ«ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ وامدار ﺳﻨﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻗﻀﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﻫﻢ از درون اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهی ﭼﭗ را
ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد .از ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﻇﺎﻫﺮا ً در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﭗ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺖ
ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽِ درﺧﻮر و ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺤﻂ و ﻋﺒﺚ و ﺑﯽاﺛﺮ
ﺑﻮد؛ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از �ﺎدﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﭼﭗ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺨﺘﺎری و ﭘﻮﯾﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻪ »ﮐﺎﻧﻮن آﺷﻐﺎلﻧﻮﯾﺴﺎن« ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد ١٢ .درﻋﻮض ،ﺑﺴﯿﺎری از روﯾﻪﻫﺎی درﺳﺖ و ﴐوری ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وی ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ،اﻓﺸﺎی ﻓﺴﺎد و راﻧﺖﺧﻮاری
واﺑﺴﺘﮕﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و زﯾﺎنﺑﺎر اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،و ﻏﯿﺮه .ﭘﺲ ،ﺟﺎی
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦﺘ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ او
 -١٢ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن و ﺗﴫﯾﺢ »ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در دهﺳﺎل اﺧﯿﺮ« ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﺎج ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻠﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ ،و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﮐﻪ از ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧُﺮدﮐﻨﻨﺪهی دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﴎﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .او در ﻣﻘﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭼﭗ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ� ،ﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻌﻨﺎ و ﴐورت »ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻌﯿﻦ« ﺑﯽﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ او ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ.

از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺳﭙﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و ﭘﺎی در راه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺬارد؛ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻨﺎﯾﻪآﻣﯿﺰ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻀﻤﻮن ﴏﯾﺢ ﻣﻦﺘ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ب( ﻋﺮﺻﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯽاﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎصﺗﺮ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪهﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﯽ و و رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ .ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮای رﻓﺘﺎر در درﺟﺎت ﺑﻌﺪی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد« .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪرﻏﻢ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﻪای ،ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮔﺎهوﺑﯽﮔﺎه اﺛﺮ آن ﴏاﺣﺖ
ﮐﻼم ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﯽﭘﺮوا را دهﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮ
وﺟﻬﻪی ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ درﮔﯿﺮ آن اﺳﺖ ،ﴏﻓﺎ ً رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
»دﯾﮕﺮان« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮﯾﻪی ﻣﻬﻢﺗﺮ آ ْن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ :ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﱰش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ »ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ « ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﺳﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﻧﻮﺳﺎزیِ
ﻣﺪاوم ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام از
ِ
ﺧﻮدش ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﮑﺮاری و ﻣﻼلاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ .در اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ داوریﻫﺎ و ﻧﻘﺎدیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﴎوﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﻮﯾﻪی »�ﺎﯾﺶ« در اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز�ﺎﯾﯽِ ﮐﻨﺶﮔﺮیِ ﻓﺮدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر »ﺗﻘﺎﺿﺎ« ﺑﺮای ﻧﻮﺑﻮدﮔﯽ و
ﺧﺎصﺑﻮدﮔﯽ ﻣﻀﻤﻮنِ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖﺳﺎزی ﯾﺎ اﮐﺴﱰﯾﻢﺳﺎزی از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .در اﯾﻦ روﯾﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
واﻗﻌﯿﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻢ داده
�ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ از ﭘﻬﻨﻪی
ْ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻧﮕﺎرهی ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮروار ﮐﻪ ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻨﺎنِ »ﺳﻮﺳﯿﺎلﺑﮕﯿﺮ« ،ﴎﺧﻮش از ﻋﺎﯾﺪات درﯾﺎﻓﺘﯽ از
دوﻟﺖﻫﺎ ،در ﺣﯿﻦ ﮐﺎﻓﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻔﻞﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﺪور ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ(.
اﻓﺰونﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﴏاﺣﺖ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ در ﺑﯿﺎن داوریﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺤﺖ روﯾﻪی ﻓﮑﺮی ﭘﺲ
ِ
ﭘﺸﺖ آن داوریﻫﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ ،ﮐﻠﯿﺸﻪﭘﺮدازی و ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ درﺑﺎرهی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد
ﻧﻘﺪ ،ﻻزﻣﻪی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی ﺟﻮﯾﺪهﺷﺪه ﺑﺮای داوریﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیِ
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽﺷﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﻗﻮت اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻟﺤﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ِ
ﺑﺨﺶ
راوی ﯾﺎ »راﻫﻨ�« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺪ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺪار او ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دارد( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﴐورت اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻘﺘﺪاراﻧﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﺤﻮهی
ِ
ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺑﺎرزی ﮐﻪ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪانﺷﺎن �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼم و ﮐﻠﯿﺸﻪﭘﺮدازی و
اﯾﻨﺠﺎ �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻻزﻣﻪی ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺪار ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﻧﺒﻮه ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﻨﻪی �ﺎﯾﺶ اﺳﺖ :درﺳﺖ
ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖاش را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ �ﯽﮐﻨﺪ :ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺳﻮﯾﻪی ﺗﺮاژﯾﮏ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻊ اﻗﺘﺪار ﺧﺸ�ﮔﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪاناش )ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮﯾﻘﯽ اﻗﺘﺪار وی
را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،در رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖﻫﺎی ﮐﻼم ،ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ
ِ
ﴐورت ﻋﻘﺐﻧﻨﺸﺴﻦﺘ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و داﻋﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦاش )ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻧﻘﺎدی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ(
ﺑﻪ
ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﻣﺪام ﺑﺮ ﭼﺎﺷﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻄﺎ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﺪ؛ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﴎﺣﺪات
رﻗﺖآوری ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺿﺎ ﺷﻬﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﺨﻄﺌﻪی ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎی آنﻫﺎ )و ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪهی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎ ْن ُﻣﻬﺮ
»ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ« ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪﻫﯿﭻ رو ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر،

ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺷﻨﻪی آﺷﯿﻞ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻮزهی ﻓﺮدی-رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ�ﻋﯽ وﯾﮋهای ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎ رﻓﺘﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج( ﺳﯿﺎﺳﺖورزی در ﻣﻘﺎم ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺷﺪن در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺟﺘ�ﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮانِ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺧﻮد
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﴍاﯾﻂ و ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪي ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ اﻗﺒﺎ ِل ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺪاوم ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
اﺷﺎره ﺷﺪ :ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖزدودهای ﮐﻪ در ﻣﻦﺘ آنْ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﴎﮐﻮب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮژهﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﴐورتﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﴍاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی زواﯾﺎی آن ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻌﺎ رﺷﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽِ ﻣﺠﺎزی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﱰش
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎ )ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺧﻮاﻫﯽ و ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺳﺎزی( را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،و در
ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪی ﭘﯿﺶ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻤﺛﺮات رﺷﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﻔﺘ�ن
ِ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآﻣﺪه از
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ را ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋهای از ﻋﻨﺎﴏ و ارزشﻫﺎی
ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ :ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮرژوازیِ ﻓﺎﺗ ِﺢ ﭘﺴﺎ-ﺷﻮروی و
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻓﺮدی ،ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻔﺮط ،ﻣﴫفﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﻘﺪان ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺪﯾﻞِ ،
ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺮاﺳﯽ و ﻏﯿﺮه( ،ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و روﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ در
ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ١٣ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮنِ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽِ ﻣﺴﻠﻂ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﺣﺎﴐ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،اﳌﺎنﻫﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ،اﻧﮕﺎرهی ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنﻫﺮاﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻦ اﳌﺎنﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖورزی آﻧﺎن ،ﻏﯿﺎب ﻣﻄﻠﻖِ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻘﺪان ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗ و ﻏﯿﺎب ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽِ ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﭼﯿﺮﮔﯽِ ﻓﻀﺎی ﴎﮐﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺎز�ﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ
درﺧﺼﻮص ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪی آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎنِ ﻧﻮﻟﯿﱪال ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻘﻼبﻫﺮاﺳﯽ ،ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺮاﺳﯽ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنﻫﺮاﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪنِ ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﮑﺎفﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ از ِ
ﺟﻨﺲ ﮐﻨﺶﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻼش ﻧﺴﻠﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان
ﭘﺮورشﯾﺎﻓﺘﻪ )ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ( در ﻋﴫ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﻬﺎدﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﻠﻢزدن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت »اﺻﻼحﻃﻠﺐ«( ،ﻣﻌﺮف ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻻﯾﻪی
ﺟﺪﯾﺪی از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ رادﯾﮑﺎل و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رﯾﺸﻪای ،در ﺑﻬﱰﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ راه ﻣﺒﺎرزهی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽِ »ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد« را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﮔﻮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در »ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد« ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻓﺎرغ از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴏﻓﺎ ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻘﺎی ﻣﺎدی و ﯾﺎ
 -١٣اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ ﺑﺤﺚ دﻗﯿﻖﺗﺮی درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﮔﺴﱰش ﴎﯾﻊ آﻣﻮزهﻫﺎی ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﻮانﺗﺮ روﺷﻦﻓﮑﺮان اﯾﺮان و ﻫﻢﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﳌﺎنﻫﺎی ﻓﻮق را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦﯾﮏ ﺧﻮد
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﺑﺴﱰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﱰش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رواج ﮐﻨﺶﮔﺮیِ ﻓﺮدﻣﺤﻮر ،ﻇﻬﻮر ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .و ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﮔﺴﱰش ﻓﻼﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و رﺷﺪ ﻣﻬﯿﺐ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،دﻓﺎع از ﺗﻮدهﻫﺎ و �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﻧﺞ آﻧﺎن ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ادﺑﯿﺎت و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﴎﮐﻮبﺷﺪه و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪه،
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ )ﺟﺪا از ﺗﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽاش( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽِ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻋﴫی ﮐﻪ ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنﻫﺮاﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﭘﺮﻫﯿﺰی ﯾﮑﯽ از اﳌﺎنﻫﺎی ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ
ﺗﻌﯿﻦ ِ
ﭼﭗ ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺨﺶ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ْ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ادﺑﯿﺎت و آﻣﻮزهﻫﺎی ﭼﭗ در ﻣﻘﺎم ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘ�ن ﭼﭗ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه از ﺗﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ :اوﻻً در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖورزیِ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽِ ﻣﻨﺘﻘﺪ وﺿﻌﯿﺖ ،اﻣﺘﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻨﺶﮔﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻓﺮدی اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﭼﭗ را ﺑﺮای ﻧﻘﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮانزدهی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﭙﯽ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﭙﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای آن در ﮐﻨﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﴏﻓﺎ ً از آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،اﮔﺮ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮی وﯾﮋهی
ﻓﺘﻮرهﭼﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺴﻠﻄﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ او ﺷﺨﺼﺎً ﮔ�ن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻤﺗﺎﻣﯽ از آن
ﮔﺴﺴﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﯾﺴﻦﺘ در ﭼﻨﯿﻦ ﻋﴫی و ﻧﻔﺲﮐﺸﯿﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ،
ﺑﻪﻃﻮر ﺟﱪی ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﮑﺮار اﳌﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦِ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺖ از ارزشﻫﺎی
ِ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺪن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﺪیﺗﺮ و ژرفﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ﻫﺮﭼﻪ
دروﻧﯽﺷﺪهي آن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت دروﻧﯽِ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﺷﺪن ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺸﺨﺼﺎً اﯾﻦ داﻋﯿﻪی ﻓﺘﻮرهﭼﯽ
ﮐﻪ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻓﺮازﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻠﯽ وی ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد :ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺴﺎب ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﴎآﻏﺎز اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ( در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﻮع
دوران »اﺻﻼﺣﺎت« ،ﻧﻔﺮت و ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ و ﮐﻠﯿﺸﻪﺳﺎزی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﻮاره ﻋﻨﺎﴏ ﺛﺎﺑﺘﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و واﺑﺴﺘﮕﺎن دور و ﻧﺰدﯾﮏ آنﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺮاژدی
ﻣﻮرد ﻓﺘﻮرهﭼﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻮش ﺑﺎﻻ و ﺟﺴﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺖﻣﻨﺪی اﻧﺘﻘﺎدیاش ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮی را
ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻃﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﴎﮐﻮﺑﮕﺮان را در ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز�ﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻓﺮدی
ﺟﺎن ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ :دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻨﺶﮔﺮی
ْ
ﺑﯿﺶوﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﴐورت ﻋﺒﻮر از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪي ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری و دروﻧﯽ ،ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ.

