ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری

ﺗﺮک ﻣﻴﺪان
هﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،هﻢ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ
»ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری« دﺑﻴﺮﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت و ﻋﻀﻮ رهﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﻴﻒ "ﻋﻼﻣﻪ"
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ ،در هﻤﺎﻳﺶ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ
دورﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺁن از ﺣﺎﻝﺖ
ً
در ﺵﺮاﻳﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻪ در هﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻢ ﻳﻚ
ﺟﻨﻴﻨﯽ ﺥﺎرج ﺵﺪ و آﻤﺎآﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻘﺮاول ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻳﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌ ًﻪ ﻣﺪﻧﯽ در آﺸﻮر ﺑﺴﻂ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻩ و آﻤﺎآﺎن اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎدهﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺆﺛﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﺁن را ﺑﻪ دوش ﺑﻜﺸﺪ و
زﺑﺎن ﮔﻮﻳﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪﻩی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت در آﺸﻮر ﺑﺎﺵﺪ
ﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ آﻪ در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺸﻮر ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﺁﻳ ً
ﭼﻪ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ؟
) اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺥﻮاﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﺥﻨﺪﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازی هﺎ و ﻝﻔﺎﻇﯽ هﺎی
ﭘﻮچ ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﮐﻪ او در هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺥﻂ از ﮔﺬﺵﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ -ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﻣﺜﺎل
اﻓﺸﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮح رﻓﺮاﻧﺪوم در ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن ﺁن ﮐﺘﻤﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ -ﭘﻴﺸﻘﺮﺁول ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا هﻢ
ﺑﺎﻳﺪ وﻇﻴﻔﻪ اﺣﺰاب را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮد) ﺗﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ هﺎی
ﺽﺮورت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ از اﺣﺰاب و در واﻗﻊ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد( .در ﭘﺎﻳﺎن هﻤﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻴﺮت ﺁور ،ﺗﺎزﻩ ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ درﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ) ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺘﺎدن ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻝﺒﺎس ﺵﺨﺼﯽ هﺎ و ﺑﺴﻴﺞ و
ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺥﻮد ﻣﺤﻔﻮظ!( " ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﭼﻪ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ؟"(
ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺥﻮد ،ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎﺵﯽ از ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ او از ﺗﺎرﻳﺦ 8
دهﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
دهﻪ هﻔﺘﺎد در اﻳﺮان ﺵﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،در دهﻪً ﺵﺼﺖ ﭘﺲ از ﺣﻮادث
»ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در اواﻳﻞ ً
دهﻪ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﻣﺎهﻴﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﺪاﺵﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از اواﻳﻞ ً
هﻔﺘﺎد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ را ﻗﺎﺋﻞ ﺵﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺸﻮر وﺟﻮد داﺵﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻣﯽ آﻨﺪ ﺗﺎ
دوم ﺥﺮداد  76آﻪ در اﻳﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎد اﺻﻠﯽ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺥﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﺮای
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد اﺻﻼح از درون ﺗﻼش ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺵﻜﻞ
ﮔﻴﺮی دوم ﺥﺮداد و ﭘﻴﺮوزی ﺥﺎﺗﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ آﻨﺪ .اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  79ﻳﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ و ﻋﻤﻠﮕﺮی ﺁن در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺮوژﻩً اﺻﻼح از درون ﻳﺎ اﺻﻼﺣﺎت دوم ﺥﺮدادی
اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ آﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر آﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﻧﻬﺎدهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﻋﻤﺎل
ﭘﺮوژﻩ ﺗﺤﻮل ﻃﻠﺒﯽ در
ً
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺵﻮد ﺑﻪ اهﺪاﻓﯽ رﺳﻴﺪ و
اﻳﺮان را از ﻃﺮﻳﻖ هﻤﻴﻦ ﺳﺎزوآﺎرهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﺎآﻤﻴﺖ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮد.
اﻓﺸﺎری ﮔﻔﺖ :ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ را ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺮوهﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ آﺮدﻳﻢ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﭘﺲ از
ﺥﺮوج ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﺑﺘﺪای دورﻩی ﻣﺠﻠﺲ ﺵﺸﻢ رخ داد و ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ آﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺵﺸﻢ در ﺁن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،هﻴﭻ آﺪام ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﺪ ﻳﺎ دوﻝﺖ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
اﺻﻼﺣﯽ ﺥﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد ،ﻝﺬا دورﻩً ﺟﺪﻳﺪی در ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺎ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺵﺮوع ﻣﯽ ﺵﻮد .ﺑﻌﺪ

از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻝﺐ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺻﻼح از درون
ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻗﺪرت ﻳﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎرﻝﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺴﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺵﻮد آﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ
ً
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار دارد .در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در
ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺵﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺵﻨﺎﺥﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺵﺪ ).ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮرد اﺵﺎرﻩ ﺁﻗﺎی اﻓﺸﺎری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮐﺮد و
ﺣﺴﺎﺑﺶ را از اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪا!( ﺵﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻦ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﺻﻼح از ﺑﻴﺮون ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻗﺪرت وارد اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻮﺽﻊ ﻣﻨﻔﯽ در ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺵﺎﺥﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪً اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺵﺖ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﻮد ).ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺪال از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺵﺎهﺪ ﺟﺪال هﺎی ﺟﺪی ﺥﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد .ﻳﻌﻨﯽ ﺥﻴﻠﯽ هﺎ ﺣﺎﺽﺮ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ اﻳﻦ ﻣﺪال را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .هﻤﺎن هﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﻝﮕﺮد  16ﺁذر ﻓﺮﻳﺎدهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺥﺎﺗﻤﯽ ﺳﺮ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻴﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوﻝﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ هﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ!(
در اداﻣﻪً اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﺵﺪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼح از درون ﻣﻔﻴﺪ هﺴﺖ ﻳﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد زد آﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا
آﻪ ﻻزﻣﻪی اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼح از درون اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
آﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺗﺤﻮل ﺥﻮاﻩ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوآﺎرهﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ).ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﻓﺸﺎری،
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻳﮏ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﺠﺎﺳﺖ؟( ﻝﺬا ﺑﺎز در
هﻤﺎن دوﮔﺎﻧﻪای آﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺁراﻳﺶ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد
دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد
ً
ﻳﻌﻨﯽ
اﻳﻦ دوﮔﺎﻧﻪای اﺳﺖ آﻪ ﺣﺮف اول ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺁراﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ).
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ زورﻣﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪ وزﻧﻪ  40ﮐﻴﻠﻮﺋﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎﺥﺘﺎری ﮐﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزﻩ را ﻧﺪاد ،ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻢ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،دل را ﻣﯽ
زﻧﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﻣﯽ روﻳﻢ رﮐﻮرد  400ﮐﻴﻠﻮ را ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻴﻢ!(
اﻳﻦ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺵﺎهﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺵﻴﻢ آﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎران ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد آﻪ هﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻳﻌﻨﯽ از
ﻋﻤﻖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت راﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادی ﺥﺘﻢ ﺵﻮد ،آﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﺎ هﻤﻪً ﺗﻔﺎوتهﺎﻳﯽ آﻪ دارﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ آﻨﻨﺪ و
اﻳﻦ روش را اداﻣﻪ دهﻨﺪ .در آﻨﺎرش ﮔﺮوﻩهﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ
آﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻮآﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻨﯽ در ﺳﺎﺥﺘﺎر
ﻗﺪرت اﻳﺠﺎد ﺵﻮد و ﺳﺎﺥﺘﺎر و روﻳﻪ هﺎی ﺁن ﻣﻌﻘﻮل ﺵﻮد ،اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺴﺎﻧﯽ هﻢ از ﺣﻮزﻩً
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب دﻓﺎع از ﺟﺎﻣﻌﻪً ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﭼﻮن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺟﺎزﻩای اﻳﻦ را ﻧﻤﯽ دهﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮآﺖ هﺎی ﺳﺎﺥﺘﺎرﺵﻜﻦ ﺑﺮوﻳﻢ روش اﺻﻼﺣﺎت
ﺗﺪرﻳﺠﯽ و اﺻﻼﺣﺎت از درون را اداﻣﻪ دهﻴﻢ آﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻝﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﺁن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺪارد ).هﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻮﺵﺘﻴﻢ ،ﺑﺎﺽﺎﻓﻪ
رد هﻤﮕﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺥﻄﺎب ﮐﺮدن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ زرﻧﮕﯽ .ﻳﻌﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻦ راﻩ
ﮐﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی .اﻳﻦ ﺳﺎﺥﺘﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺵﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺥﻮد وی ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺒﻮدن ﺵﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺵﮑﺴﺖ؟ اﺳﻒ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ و در واﻗﻊ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻳﺮان در ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮﻳﻦ دوران ﺥﻮد ،ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ هﺎی
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری ﺵﺒﻴﻪ اﻓﺸﺎری و ﻣﻮﻣﻨﯽ و دﻳﮕﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﻝﻔﺎظ ﻗﻠﻨﺒﻪ ﻗﻠﻨﺒﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺵﺪﻧﺪ
و در واﻗﻊ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻣﻮزش ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﺒﺶ هﺎ را ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ را ﻧﻴﺰ ﻣﺮور ﻧﮑﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ؟(

ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﻝﻔﺎﻇﯽ هﺎ و ﭘﻨﻬﺎن ﺵﺪن اﻓﺸﺎری ﭘﺸﺖ ﺟﻤﻼت ﺑﯽ ﺳﺮوﺗﻪ را در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ:
» ...ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در اﻳﻦ دورﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮ و ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژﻩی اﺻﻼح از
ﺑﻴﺮون ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻗﺪرت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .ﻧﺘﻴ ً
ﺠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻬﻢ اﻳﻦ اﻳﺪﻩ را در آﺸﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ آﺮدﻩ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺁن را
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﯽ آﻨﺪ« .
) ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻇﻬﺎرات اﻓﺸﺎری در اﺑﺘﺪای هﻤﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎت از درون
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺥﺘﺎرﺵﮑﻦ از ﺑﻴﺮون هﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻨﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺥﻮدش را ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻨﺎر و دﻳﮕﺮان را ﺑﺪهﺪ دم
ﺗﻮپ(
اﻓﺸﺎری در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺥﻮد از ﺵﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ )ﺑﻪ ﻃﺮح رﻓﺮاﻧﺪوم و
ﺽﺮورت ﺳﺎﺥﺘﺎرﺵﮑﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ( اﻳﻦ اوﻝﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ واآﻨﺶ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ]ﺑﺨﺸﯽ از[ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺥﻮردهﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺵﺪﻳﺪﺗﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺥﻮردهﺎ ﺑﺎ ادوار ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺥﻮاهﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ از ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درس ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﭼﻴﺰی آﻪ ﺥﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و
اﻳﺮاد ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ هﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﻪً ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺤﻜﻴﻢ ،روﺵﻨﻔﻜﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزﻩً ﻗﺪرت در ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﺣﻮزﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دهﻨﺪ.
ً
آﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎﻳﺸﺎن را ﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ رواﺑﻂ در
ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﯽ آﺎری ،ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد ،زﻧﺎن ﺥﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﺼﺮف روزاﻓﺰون ﻗﺮصهﺎی
ﺵﺎدی ﺁور ﻣﺠﺎزی ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪﻩً ﺣﻮزﻩً اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺵﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪً
اﻳﺮان ﺵﺮاﻳﻂ ﺁﻧﻮﻣﻴﻚ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری را ﭘﻴﺪا آﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ در هﻤﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺵﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ،ﻝﺬا اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋﻩای ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ آﻨﻢ در ﻓﻀﺎی ﺁﻳ ً
ﻨﺪﻩ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ ،هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون
داﻧﺸﮕﺎﻩ.
)اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی اﻓﺸﺎری ﺽﻌﻒ ﺑﺰرگ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی) اﻝﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺎزﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ هﻢ
اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﺪ( را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺁورد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻳﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺳﺖ و اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ ،اﻣﺎ از
اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺎت ﭼﺮا ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﻩ
ﮔﻴﺮی از ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺥﺘﺎر ﺵﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺥﻮب ،هﻤﻴﻦ ﺵﻌﺎرهﺎ و
ﺥﻮاﺳﺖ هﺎ را ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺵﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ .هﻤﻴﻦ ﺵﻌﺎرهﺎ ﺑﺴﻴﺞ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺪان را
ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﺮای اﻣﺜﺎل دﻩ ﻧﻤﮑﯽ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺥﺎﻝﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻳﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺮدﻳﺪ .ﮔﺬﺵﺘﻪ را
ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺑﺮای ﮔﺬﺵﺘﻪ و ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ .ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻓﺮدا دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﻧﺴﺨﻪ هﺎی ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ
ﭘﻴﭽﻴﺪ؟ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺵﻌﺎر ﺁب و ﻧﺎن و ﮐﺎر و ﺑﻴﻤﻪ و ...ﺑﻪ ﻣﻴﺪان در ﺁﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻮرش دوﻝﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم و ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﻤﺮاﻩ ﺵﻮد .ﻓﺮاﺗﺮ از ﺁن،
دوﻝﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺵﻌﺎرهﺎ از ﻣﺮدم رای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺵﺎﻧﻪ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺵﻌﺎرهﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دادﻩ ﺥﺎﻝﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ و ﺑﻨﻴﺎدهﺎی ﻣﺎﻝﯽ و ﻣﺎﻓﻴﺎی ﺵﮑﺮ ،ﻳﻮرش ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﺣﺎﺵﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺵﻬﺮهﺎ را در
اوﻝﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺥﻮد ﻗﺮار دهﺪ! ﺁن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻠﻮی ﺥﻮد را در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻝﻴﻦ و ﭘﺲ
از ﺁن ﭘﺎرﻩ ﮐﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ "ﻣﺎﻓﻴﺎی اﻗﺘﺼﺎدی" را اﻓﺸﺎء ﮐﻨﻴﺪ ،از "ﻋﺎﻝﻴﺠﻨﺎﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎدی" ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ،ﻣﻄﺎﻝﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم را در ﮐﻨﺎر ﺁزادی هﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ ،ﮔﻮﺵﯽ ﺵﻨﻮا وﺟﻮد
ﻧﺪاﺵﺖ .ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮب .ﺣﺎﻻ ﭼﺮا؟(

اﻓﺸﺎری اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ :داﻧﺸﺠﻮی ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار و زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻧﺴﻞ هﺎی ﻗﺒﻞ ﺥﻮد
دارد .در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺣﻮزﻩی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﯽ ﺵﻮد و ﺣﻮزﻩی ﺥﺼﻮﺻﯽ ﺥﻴﻠﯽ
آﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺵﻮد ،ﻣﺜﻼ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در دهﻪً  40 ،30ﻳﺎ  50ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد آﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎن،
ﺁﻳﻨﺪﻩ ،داراﻳﯽ و ﺥﺎﻧﻮادﻩً ﺥﻮد را ﺑﺮای ﺁرﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺥﻮد ﻓﺪا آﻨﺪ وﻝﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور آﻪ
ﺗﺎ اﻳﻦ دورﻩ ﻣﯽ رﺳﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ آﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺵﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺥﺼﻮﺻﯽ
ﭘﺮرﻧﮓ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻻن وﻳﮋﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺣﻮزﻩ ﺥﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد در آﻨﺎر
ً
ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ و اﻝﺒﺘﻪ ﺵﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ
ﺣﻮزﻩی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻓﺪاآﺎری و اﻳﺜﺎرﮔﺮی در ﺣﻮزﻩً ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺵﺪت
ﺣﻮزﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ً
ﺣﻮزﻩ ﺥﺼﻮﺻﯽ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻬﻤﺘﺮ از
ً
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
) ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل و ﺵﻨﺎﺥﺖ اﻓﺸﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ و از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و از ﮔﺬﺵﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ
اﺵﺎرﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﻳﺪ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻴﺪ ﺳﺎﺥﺘﺎر ﺵﮑﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟(

