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ایﺮان و ﺑﻪ ﺻﻮرت هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮیﺮی
ﻧﻬﺎیﯽ را از ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ ﺑﺪﺱﺖ ﺁورد.
ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺗﺼﻮیﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻧﺨﺴﺘیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﻨیﺎن ﺁزادی
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺱﺖ.
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ﺗﻮﺱﻂ  :رﺿﺎ ﮐﻼ ﻧﯽ

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ هﺎ:
] : [1ﺑﺎیﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨیﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ هﺎی ﮐﻤﻮﻧیﺰم از
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﮑیﺖ و اﻗﺘﺼﺎد  ,یﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد) .در ﺑﺨﺶ دوم
در ایﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿیﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ(
] : [2در ﻋیﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق را ﻧیﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺁﻣﺪی از ﻓﺮایﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن داﻧﺴﺖ.

ﻧﺸیﻦ ﺷﻬﺮهﺎ و ﺗﻘﺮیﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺱﺘﺎهﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد  ,ﺑﺮ اﺱﺎس ﮔﻮﻧﻪ ای از
اﺡﮑﺎم ﺱﻔﺖ و ﺱﺨﺖ ﻣﺬهﺒﯽ و اﺥﻼﻗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ .ایﻦ اﺡﮑﺎم اﺥﻼﻗﯽ ﺁﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺎ روﺡیﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات ایﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺁﻣیﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﺘﻘیﻢ و ﺑﯽ ﭘﺮدﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻋیﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺥﻮد ایﻦ ﻣﺮدم اﺱﺖ  ,و اﮔﺮ ﺗﺎریﺦ ﻣﺒﺎرزات رادیﮑﺎﻟﯽ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دهیﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺱﺖ درﺥﻮاهیﺪ یﺎﻓﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ایﻦ
ﻣﺮدم دﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﺘﻘیﻢ و رو در رو زدﻩ  ,ﻧﺘیﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎیﺪش
ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ .هﻤﭽﻨیﻦ از دیﺪﮔﺎهﯽ دیﮕﺮ ﭼﻨیﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺡﮑﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﺁزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺱﻪ ﻧﺴﻞ ﺡﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روش زﻧﺪﮔﯽ و ﺁیﻨﺪﻩ ﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ  ,ﮐﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺁزادیﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح در ﺁﻧﺎرﺷﯽ در ﺗﻀﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺥﻮاهﺎن زایﻞ ﺷﺪن ﻓﺮهﻨﮓ اﮐﺜﺮیﺖ و هﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﺁن ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ اﻗﻠیﺖ هﺴﺘیﺪ
 ,ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺟﺮیﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺱﺎزی اﺡﺴﺎس هﻤﺪﻟﯽ ﮐﻨیﺪ و ﺗﻼش هﺎیﺘﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨیﻦ
ﺟﻬﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف داریﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدیﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ ﺑﻪ یﮑﺪیﮕﺮ ﭼﻨیﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ رخ
دهﺪ .ایﻦ اﻣﺮ واﻓﻌیﺘﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺡﺎل ﺷﮑﻞ ﮔیﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و یﮑﯽ از
هﺰاران ﭘیﺎﻣﺪهﺎی ﺁن ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎیﯽ از ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎیﯽ ﻣﺜﻞ ایﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺥﻮد را از دﺱﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺱﺮ اﮐﻨﻮن اﺱﺖ  ,ایﻨﮑﻪ روﺷﯽ را ﮐﻪ در ایﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘیﺖ از ﺁن ﺡﺎﺻﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺸﺨیﺺ دادﻩ و ﺱﻌﯽ در اﺟﺮای ﺁن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷیﻢ .ﻣﺎ ﺥﻮد ﺗﻌییﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ روش
هﺴﺘیﻢ و ﻧﻪ ایﻨﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ از روش هﺎی رایﺞ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﮐﻨیﻢ .اﺱﺎﺱﺎ ﻣﺮدم در ایﻨﺠﺎ
)ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ( ﺗﺤﻤﻠﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرهﺎی ﺥﻼف ﻋﺮف اﺥﻼﻗﯽ ﮐﻢ اﺱﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﻨیﻦ رﻓﺘﺎرهﺎیﯽ واﮐﻨﺶ هﺎی ﺗﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ  ,ایﻨﺠﺎ ﺟﺎیﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣیﺪن دیﮕﺮان
ﺑﻪ ﺑﺮادر و ﺥﻮاهﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮ اﺱﺖ ﺗﺎ رﻓیﻖ .ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ روش در ﺟﺰﺋیﺎت ﭼﻪ ﺑﺮ اﺱﺎس
ﻣﻘﺘﻀیﺎت زﻣﺎن و ﭼﻪ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎی ﺗﺎریﺨﯽ  ,ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺁن روش هﺎیﯽ
ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در دیﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓیﺎیﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح هﺴﺘﻨﺪ.
ﺥﺎﻧﻮادﻩ رﮐﻨﯽ اﺱﺎﺱﯽ در ﻧﻮع ﺷﮑﻞ ﮔیﺮی ﻓﺮهﻨﮓ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺡﺴﺎب ﻣﯽ ﺁیﺪ  ,ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در ﻣﻌیﺎرهﺎی اﺥﻼﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺁن ﺗﻐییﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ایﺠﺎد
ﮐﺮد  ,دیﮕﺮ ﺑﺎیﺪ ﻧیﻤﯽ از ﻣﺴیﺮ را ﭘیﻤﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺡﺴﺎب ﺁورد .ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﺎ در ﺷﮑﻞ -
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎن ﭼﻪ در ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در دیﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑیﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﺮﺑیﺖ اﻧﺴﺎن ﺁزاد  ,و ایﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎدرﺱﺖ ﻣﻌیﺎرهﺎی اﺥﻼﻗﯽ رایﺞ در
ﻣیﺎن ﺁﻧﻬﺎﺱﺖ)ایﻦ وﺿﻌیﺖ ﺑﻪ ﺥﺼﻮص در ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺱﺖ( .ﺑﻪ ﻋﻘیﺪﻩ ﻣﺎ
ایﻦ وﻇیﻔﻪ ﺁﻧﺎرﺷﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ روش ﺻﺤیﺢ اﺥﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ یﺎدﺁور ﺷﻮد
و ﻧﻪ ایﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺥﯽ از ﺟﺮیﺎﻧﺎت رایﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺑیﻬﻮدﻩ ای را ﺑﺮ ﻋﻠیﻪ ﺁﻧﻬﺎ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ هﺎی ﺗﺎریﺨیﺸﺎن  ,ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺸﺪ .ﻧﺒﺎیﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ هﺪف ﺗﺮﺑیﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی
ﺁزاد اﺱﺖ و ﭼﻨﺪان اهﻤیﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺱیﻠﻪ دﻗیﻘﺎ ﭼﻪ ﭼیﺰی ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎیﺎن :
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺼﻮیﺮی ﮐﻠﯽ از ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺁن را ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣیﻢ  ,اراﺋﻪ دهﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﻪ هیﭻ رو ﻧﻤﺎیﺎﻧﮕﺮ روﺷﻬﺎی
ﻣﻄﺮح در ایﻦ ﻧﻮع از ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﻧیﺴﺖ .ایﻦ روش هﺎ در دیﮕﺮ ﺁﺛﺎر ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎی -

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاهیﻢ از ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ  ,از ﺑﻨیﺎن ﺑﺮاﻧﺪازﺗﺮیﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺱیﺎﺱﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ ﺑﺸﺮیﺖ  ,ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨیﻢ .ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺁن هﺮﮔﺰ در ﺗﺎریﺦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪﻩ ,ﻣﮑﺘﺒﯽ اﺱﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ از واﻻ ﺗﺮیﻦ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑیﻞ یﺎﻓﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺱﺮﻟﻮﺡﻪ ﺁرﻣﺎن ﺥﻮد ﻗﺮار دادﻩ.
در دوراﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨیﻢ ﮐﻪ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری دیﮑﺘﺎﺗﻮری را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪیﺪی
ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧیﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ,ﻧﺎم ایﻦ دیﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻮیﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
اﺱﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ژرف ﺗﺮ ﺑﻪ ﺁن ﺑﻨﮕﺮیﻢ ﭼیﺰی ﻧﻤﯽ ﺑیﻨیﻢ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﮐﺜیﻒ از ریﺎﮐﺎری و ﺗﺒﻌیﺾ و دﺱیﺴﻪ .دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﮐﻪ -
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻌﻨﺎ ﭘیﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺁن ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺪرت و
ﺱﺮﻣﺎیﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺥﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت -
ﻓﺰوﻧﯽ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﺑیﺶ از دیﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺁزاد ﺑﻮدن ﺥﻮد را در -
ﺟﺎﻣﻪ اﺡﺴﺎس ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن  ,ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ هیﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧیﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و یﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺁن
را ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﻨﺪ و یﺎ اﮔﺮ هﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺁیﺎ اﺻﻼ ﺷﺎیﺴﺘﮕﯽ ایﻦ ﮐﺎر را دارﻧﺪ
یﺎﻧﻪ .روﺷﻨﺘﺮ ﺑﮕﻮییﻢ  :ﺁیﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﺥﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎیﺴﺘﻪ اﺱﺖ؟
ﭼیﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ وﺿﻮح درﺑﺎرﻩ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨیﻢ ﻋﺒﺎرت اﺱﺖ
از یﮏ ﺗﻘﺴیﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ اﺱﺎس ﻣﻌیﺎرهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ- .
ﻣﻌیﺎرهﺎیﯽ ﮐﻪ ﺱﻌﯽ در ﺁن دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺥﻮد را ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮیﻖ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮ
ﺁزادی اﻓﺮاد ﺗﺤﻤیﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﭼیﺰی ﻧیﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺱﮕﯽ وﺡﺸﯽ
و درﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺥﻮاﺱﺖ ﺻﺎﺡﺒﺎن ﺥﻮد یﻌﻨﯽ ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرت  ,ﺑﻪ روی اﻓﺮاد
اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺡﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ را از هﻢ ﻣﯽ درد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺗﺎ

هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ هﺴﺖ ﭘﺎی ﻣﺰدوران ﺥﻮد را ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻠیﺲ هﺎی
وﺡﺸﯽ( در ﻣیﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ایﻦ وﺱیﻠﻪ دﺱﺖ هﺎی اهﺮیﻤﻨﯽ ﻣﻌﺎﻓیﺎی
ﻗﺪرت را ﺑیﺶ از ﭘیﺶ در ﺑﺪﺱﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  ,ﻧیﺮوﻣﻨﺪ ﺱﺎزد.
هﻤیﻦ اﻣﺮ در ﺱﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﺱیﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن هﺎیﯽ ﻓﺮاﮔیﺮﺗﺮ ﻣﺎﻓیﺎی ﻗﺪرت
ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﺑیﺶ از ﭘیﺶ ﻧیﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺱﺎزد و ﺁﻧﺮا ﺑﺮای ﺑیﺎن ﻣﻔﺎهیﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﻬیﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺡیﺜیﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻟﮑﻪ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...
و اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در ایﻦ ﻣیﺎن ﭼیﺴﺖ؟ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ یﮏ ﺟﻨﮓ اﺱﺖ,ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﺮ ﺱﺮ ﺁزادی ﺑﯽ ﻗیﺪ و ﺷﺮط اﻓﺮاد .و ﺟﻨﮕﺠﻮیﺎن ایﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧیﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎ .ﺟﻨﮕﺠﻮیﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎریﺦ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﺷﺎن هیﭽﮕﺎﻩ -
ﺡﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻓﺎﺱﺪ و اﻧﺴﺎن ﺱﺘیﺰ ﺱﺮ ﺗﻌﻈیﻢ ﻓﺮود
ﺁورﻧﺪ .ﺟﻨﮕﺠﻮیﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﻓﻘﻂ یﮏ هﺪف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
ﺁزادی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗیﺪ و ﺑﻨﺪ هﺎ.
هﻤیﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زدﻩ اﻧﺪ  ,ﻋﺪﻩ ای ﻣﺎ را
ﺑﯽ ﻓﺮهﻨﮓ و ﮔﺮیﺰان از ﺗﻤﺪن ﺥﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ  ,ﻋﺪﻩ ای دیﮕﺮ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑیﺸﺘﺮ ﺷﺎیﺴﺘﻪ ذات ﭘﻠیﺪ ﺥﻮدﺷﺎن اﺱﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ.هﺮ
ﮐﺲ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺡﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻩ اﺱﺖ  ,اﻣﺎ هیﭻ ﮐﺪام از-
ایﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻧیﺴﺖ! هیﭻ ﭼیﺰ و هیﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از راهﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ایﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ  ,ﺑﮕﺬاریﺪ ﻣﺎ را دیﻮاﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ایﻦ ﻓﻘﻂ دیﻮاﻧﻪ اﺱﺖ ﮐﻪ از
روی ﺁزادی ﻣﯽ ایﺴﺘﺪ .هﺮ ﺟﺎ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻩ  ,ﻓﺮیﺎد ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ ﻧیﺰ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮدﻩ .ﻓﺮیﺎدی ﮐﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ هﻮا ﺑﺮﺥﺎﺱﺘﻪ ﻟﺮزﻩ ﺑﺮ اﻧﺪام ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺱﺘﻤﮕﺮان
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﻧﺪاﺥﺘﻪ اﺱﺖ  ,ﻓﺮیﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﻋیﻦ ﺡﻘیﻘﺖ و ﺡﻘیﻘﺖ -
ﺟﻮیﯽ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ.ﺁری! ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﭘﻨﺎهﯽ اﺱﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺥﺴﺘﮕﺎن و ﺁزردﮔﺎن
از ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ.
***
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺡﺎﺿﺮدارای دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﺑﺨﺶ اول ﮐﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در
ﮐﻠیﺎت ﻧﺎم دارد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮیﻔﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎیﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ یﮏ ﻧﻔﺮ
ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮوز دادن ﺁﻧﻬﺎ در اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ و ﻋﻤﻞ ﺥﻮد ﺑﻪ ﭼﻨیﻦ
ﻧﺎﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺡﻘیﻘﺖ در ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺱﻌﯽ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ -
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اهﺪاف ﻣﺤﻮری ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺸﺮدﻩ و ﻣﺨﺘﺼﺮ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود  ,اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در ﺟﺰﺋیﺎت ﻧﺎﻣیﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ,ﺗﻼش ﺥﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮﺿیﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠیﺖ  -ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺱﺖ .ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺱیﺎﺱﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد )ﺑﻪ ﺥﺼﻮص
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ(.
ﺁﻧﭽیﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ دوم ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ,ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘیﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درک ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎی ایﺮان از وﺿﻌیﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرهﺎیﯽ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﻈیﺮ ﮐﻪ درﺥﺎرج ازایﻦ ﺡﻮزﻩ ﺟﻐﺮاﻓیﺎیﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ  ,ﺑﺎ ایﺠﺎد ﺗﻐییﺮاﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ در ایﻦ روش )ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ( ﺑﺮای
اﺡﻘﺎق ﺁﻧﺎرﺷﯽ در ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺱﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
وﺿﻌیﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ایﺮان  ,ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ,اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ,ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ -

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در ﺁن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد وﺿﻌیﺖ ﺑﻪ
ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺁن ﭼیﺰهﺎیﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ در ﺑﻘیﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﺎﺑیﺶ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮی ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ایﻨﺠﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺱﺮ اﻗﺘﺼﺎد و روش
ﺁن ﭘیﺶ ﻣﯽ ﺁیﺪ دو ﺡﺎﻟﺖ ﭘﺪیﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد  ,اول ﻧﻔﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺡﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁن
ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد وﭘﺲ از ﺁن و در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻗﺘﺼﺎد ﺥﺮدﻩ ﺑﻮرژوازی و
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم دﮐﺎن داری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﻃیﻒ وﺱیﻌﯽ از ﻣﺮدم در ﺁن ﻣﻌﻨﺎ
ﭘیﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣیﺎن ایﻦ دو ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻔﺎوت هﺎی ﻋﻈیﻤﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ هﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﺴﺖ )اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ( در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺱﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ
از ﻧیﺮوهﺎ ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺱﺘیﻼی یﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌیﻒ دیﮕﺮی در ایﻦ ﻋﺮﺻﻪ
اﺱﺖ .ﻧیﺮوی اول دوﻟﺖ و ﻧیﺮوی دوم ﺱﺮﻣﺎیﻪ دارهﺎیﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
دﺱﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ و رام ﺷﺪﻩ ﮐﺎرﺗﻞ هﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟیﮑﻦ ﭼیﺰی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از
ﺷﻮاهﺪی هﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و یﺎ ﻓﺮﺁیﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ] [2ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁیﺪ  ,ﺑیﺎﻧﮕﺮ ایﻦ
واﻗﻌیﺖ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم هﺎی دوﻟﺘﯽ روز ﺑﻪ روز ﻗﺪرت ﺥﻮد را ﺑیﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر )ﺑﻪ ﺥﺼﻮص در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی( از دﺱﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺥﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ایﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ ﻧیﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
وﺿﻮح در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ازﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎ در ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﭙﺎول ﮔﺮ ﺛﺮوت هﺎی ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اﻣﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارزیﺎﺑﯽ هﺎیﺘﺎن را در ﺱﻄﺢ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨیﺪ ,
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺥﻮاهیﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺥﺮدﻩ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﻃﺮز اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮی در
ﻣیﺎن ایﺸﺎن ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ اﺱﺖ .ﮐﺎﺱﺐ ﻣﺴﻠﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺱﻄﻪ ﮔﺮی اﻣﺮی
ﺑﻪ ﻏﺎیﺖ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣیﺎن ایﻦ ﻣﺮدﻣﺎن اﺱﺖ .در ایﻨﺠﺎﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ در درک ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزیﻊ ﺱﺮﻣﺎیﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ ﮐﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و دﻗﺖ را ﻧﻤﻮد .ﺱﺘیﺰ
ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﺑﺎ ﺁن ﻧﻮع ﺱﺮﻣﺎیﻪ ای اﺱﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﻗﺪرت ﺥﺘﻢ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺱﺮﻣﺎیﻪ ای
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در راﻩ ﺗﺎﻣیﻦ رﻓﺎﻩ و ﺁﺱﺎیﺶ ﺑﺮای ﺻﺎﺡﺐ و یﺎ ﺻﺎﺡﺒﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻩ
اﺱﺖ .از ایﻦ راﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺱﺮﻣﺎیﻪ ﺥﻮد را ﺗﺎ
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﻗﺪرت ﻧﺸﻮد  ,ﺡﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﺁزاد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺪرت یﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺗﻔﺎوت هﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁزاد ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧیﺴﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
***
ﻣﺎ در ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ ﺑﻪ یﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺥﻼﻗﯽ ﻓﺮاﮔیﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪیﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ایﻦ اﻋﺘﻘﺎد
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دهﻪ دیﮕﺮ از اﻋﺘﺒﺎری ﻗﻮی ﺑﺮﺥﻮردار ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد)ﺑﻪ ﺥﺼﻮص در ﮐﺸﻮرهﺎیﯽ
ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ,ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق  ,ایﻦ ﻣﺸﺮوﻋیﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑیﺸﺘﺮی ﻃﻮل ﺥﻮاهﺪ
ﮐﺸیﺪ ﺗﺎ در ﺥﻮد ایﺮان( .در ﺡﻘیﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ اﺡﻘﺎق ﻓﻮری ﺁﻧﺎرﺷﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ایﻦ
زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﭘیﺮوی ﮐﺮدن از روﺷﯽ ﺗﻠﻔیﻘﯽ اﺱﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ایﺮان ﺑﻨﮕﺮیﺪ ,در ﻧﻬﺎیﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧیﺪ دو وﺟﻪ ﺑﺎرز ﻓﺮهﻨﮕﯽ را در ﺁن ﺑیﺎﺑیﺪ.
اوﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻏیﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺮ و ﻧﺰدیﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ روز ﺟﻬﺎن اﺱﺖ ,
ایﻦ ﻓﺮهﻨﮓ در اﻗﻠیﺖ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ دوﻣیﻦ ﻧﻮع ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕیﺮی
در اﮐﺜﺮیﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺨﺶ هﺎی وﺱیﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘیﺮ -

ﺑﺨﺶ دوم  :ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در ﺟﺰﺉیﺎت
ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎریﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ یﺎدﺁوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ از ﻓﺮهﻨﮓ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺱﺮزﻣیﻦ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻇﻬﻮر ﭘیﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ یﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و یﺎ
ایﻨﮑﻪ از ﻣیﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ایﻦ ﺗﻌﺪد ﻓﺮهﻨﮓ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺱﺮزﻣیﻦ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼیﺰی اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوزﻩ ﻧیﺰ ﺷﺎهﺪ ﺁن هﺴﺘیﻢ .هﻤیﺸﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻗﺪیﻤﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ
در وهﻠﻪ اول در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮهﻨﮓ و روش ﺟﺪیﺪ ایﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺱﻌﯽ در ﻋﻘﺐ
راﻧﺪن ﺁن داﺷﺘﻪ .در ایﻦ ﭼﻨیﻦ ﻣﻮﻗﻌیﺘﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺱﻪ راﻩ در ﭘیﺶ ﭘﺎی ﻓﺮهﻨﮓ
ﺗﺎزﻩ وارد وﺟﻮد دارد  ,اول ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و راﻩ یﮏ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل را در
ﭘیﺶ ﺑﮕیﺮد  ,دوم ایﻨﮑﻪ ﻣیﺪان را ﺥﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸیﻨﯽ ﮐﻨﺪ  ,و در اﻧﺘﺨﺎب
ﺁﺥﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ روﺷﯽ ﺗﻠﻔیﻘﯽ را در ﭘیﺶ ﮔیﺮد .روش اول یﻌﻨﯽ ﺷﺮوع یﮏ -
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﻬﺮﺁﻣیﺰ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓیﺎیﯽ )ایﺮان و در ﮐﻞ ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ(
ﻓﻌﻼ هیﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘیﺠﻪ ای ﻧﺪارد و ﻻﺟﺮم هﻤﺎن راهﯽ را ﺥﻮاهﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻨﺒﺶ هﺎی رادیﮑﺎل ﭘیﺶ از ﺁن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ,راهﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺥﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .روش دوم ﻧیﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺎ و ﺁرﻣﺎن ﻣﺎ روﺷﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺱﺖ و
در ﺡﺪ هﻤﺎن ﻓﺮض ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ,ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﻮﻓیﻖ ﺥﻮد در
ایﻦ راﻩ ذرﻩ ای ﺗﺮدیﺪ داﺷﺘیﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺡﺘﻢ ﭼﻨیﻦ ﺡﺮﮐﺘﯽ را ﺁﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﺮدیﻢ
ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﻨیﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻮیﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺱﻮم ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ در ایﻦ ﺑﺮهﻪ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺗﺮیﻦ راﻩ ﺑﺮای اﺡﻘﺎق ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﭼﻪ در ایﺮان
و ﭼﻪ در دیﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺱﺪ.
اﺡﻘﺎق ﺁﻧﺎرﺷﯽ در ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ ﻗﺪم اوﻟﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد در راﻩ ﻓﺮاﮔیﺮ ﺷﺪن ایﻦ
ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی ﺗﺮ در ﺱﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﭼﻪ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اهﻤیﺖ ﺱیﺎﺱﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪﻩ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری اﺱﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁیﺪ و ﻓﺘﺢ ﺁن ﺑﺪﺱﺖ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎ ﺑﺮای هﻤیﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﭙیﺪن ﺁن ﭘﺎیﺎن
ﻣﯽ دهﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درهﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽ ﭘﺎیﺎن ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ روی اﻗﺘﺼﺎد ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری
ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪ ای را ﺑﺮ ﭘیﮑﺮﻩ ایﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺱﺎزد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺁن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺱﺎزد ,ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺱیﺎﺱﯽ اش
را ﻧیﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺥﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻟیﮑﻦ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘیﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ایﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ هﺮ روﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘیﮕیﺮی ﻧیﺴﺖ  ,ﺑﻠﮑﻪ ﻧیﺎزی اﺱﺎﺱﯽ ﺑﻪ یﮏ
راهﮑﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺱﺎزی ارزش هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺥﻼﻗﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﺟﻬﺎن را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﻠﻔیﻘﯽ دارد.
***
ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ )و در ﮐﻞ ﻣﻠیﺖ-ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ هﺎی ﻣﻄﺮح در ﺥﺎورﻣیﺎﻧﻪ و -
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻧﻈیﺮ( ﻧیﺎز اﺱﺎﺱﯽ ﺑﻪ یﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی وﺱیﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎهیﻢ ﻓﺮﻋﯽ
و ﺟﺰﺋﯽ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ دارد و هﻤیﻦ اﻣﺮ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا ﺑﺴیﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺱﺎزد.

ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ هﺎی ﺑﺴیﺎری را در ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ یﺎﺑیﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮیﺒﺎ هﻤﮕﯽ ایﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﺮ-
اﺱﺎس ﻣﻌیﺎرهﺎی اﺥﻼﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  ,ﻣﻌیﺎرهﺎیﯽ ﮐﻪ در ﻣیﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ایﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎ دارای ارزش ﺑﺴیﺎر هﺴﺘﻨﺪ  ,ﻟیﮑﻦ ﻧیﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺡﺎﺗﯽ اﺱﺎﺱﯽ در
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﺡﻘﺎق ﺁﻧﺎرﺷﯽ در ﭼﻨیﻦ ﮐﺸﻮرهﺎیﯽ ﺗﻨﻬﺎ
راﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﺑﻮﺱیﻠﻪ یﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺥﻼﻗﯽ ﻓﺮاﮔیﺮ ﺑﺮ
اﺱﺎس ﻣﻌیﺎرهﺎیﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺱﺎﮐﻦ در ﺁﻧﻬﺎﺱﺖ .ﺷﻤﺎ هیﭽﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧیﺪ
ﺑﻪ ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑیﺎییﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠیﻎ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺑﺮﺱیﺪ .ﺁن ﻧﻮع ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم هﺮ ﮐﺸﻮری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺥﺎﺱﺘﻪ از ﻓﺮهﻨﮓ و ارزش هﺎی هﻤﺎن ﺱﺮزﻣیﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺬر زﻣﺎن و ﭘﺪیﺪار ﺷﺪن ﻧﺴﻞ هﺎی
ﺟﺪیﺪ و ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺁﻧﺎن ﻓﺮهﻨﮓ هﺎی ﺟﺪیﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ایﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺱﺖ ﮐﻪ
روﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ در ﭼﻨﺪ دهﻪ دیﮕﺮ ﺁن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن دارای ﺁﻧﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و یﺎ اﮔﺮ هﻢ ﺑﺸﻮد دارای ﺗﺼﻮیﺮی
ﮔﻨﮓ و ﻣﺒﻬﻢ از ﺁﻧﺴﺖ .ﭼﻪ دیﮕﺮ در ﺁن زﻣﺎن ﺡﺴﺎﺱیﺖ ﻣﺤﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺥﻼق و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺥﻼﻗﯽ در ایﻦ ﺱﺮزﻣیﻦ هﺎ ﺑﺴیﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺁن ﭼیﺰی
ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺷﺎهﺪ ﺁن هﺴﺘیﻢ .ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺗﺎﺛیﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن
ﭼیﺰی ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﺮاﻧﯽ ﺷﻮد  ,ﺑﻠﮑﻪ هﺮ ﻣﻠﺘﯽ و-
ﺑﺎ هﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ اﺱﺎس ﻣﻌیﺎرهﺎی ﻣﻄﺮح در ﻋﺼﺮ ﺥﻮد,
دﺱﺖ ﺑﻪ ﮔﺮیﺒﺎن اﺱﺖ و هﺮ ﻧﺴﻠﯽ از ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ هﺎی ﺁن ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎیﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮایﻂ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ زﻣﺎن ﺥﻮد )یﻌﻨﯽ
ﻣﻠیﺖ-ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﺥﺎص ﺥﻮدش( اﻗﺪام ﻧﻤﺎیﺪ.

ﺑﺨﺶ اول  :ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در ﮐﻠیﺎت
ﺷﺎیﺪ هیﭻ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﻤﭽﻮن ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ در ﮐﻠیﺎت ﺥﻮد
دﺱﺖ ﻧﺨﻮردﻩ و یﮑﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﭼﻨﺎن روﺷﻦ و
واﺿﺢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دیﮕﺮ ﺟﺎی هیﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮدیﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ایﻦ
اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 (1ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی و یﺎ هﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎیﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﺋیﺪ ﭼﻨیﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﺥﺘﻢ ﺷﻮد.
 (2ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮیﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی.
 (3ﺥﻮاﺱﺖ ﺁزادی ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺮ ای ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ هﺮ ﻧﻮع ﺷﺮایﻄﯽ ﮐﻪ دارا هﺴﺘﻨﺪ.
 (4اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در روی زﻣیﻦ هیﭻ ﭼیﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هیﭻ ﮐﺲ -
ﻧیﺴﺖ و هﻤﻪ ﭼیﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻤﻪ ﮐﺲ اﺱﺖ[1].
ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﺑﺎ ایﻦ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ایﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ -
ﻋﻬﺪﻩ ﺥﻮد ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ اﺱﺖ ﮐﻪ در ﺟﺰﺋیﺎت ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ و روش ﻣﻨﺎﺱﺐ

ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﺮای اﺡﻘﺎق ﺁﻧﺎرﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎیﺪ.
***
ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﻋﺒﺎرت اﺱﺖ از ﮔﻔﺘﻦ یﮏ ﺁری ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ هﺮ ﺁﻧﭽیﺰ ﮐﻪ
ﻃﺒیﻌﯽ اﺱﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت یﮏ اﻣﺮ ﻏیﺮ ﻃﺒیﻌﯽ اﺱﺖ  ,ﭘﺲ ﺁﻧﺎرﺷﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺁن ﺁری ﻧﻤﯽ ﮔﻮیﺪ  ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺁن ﺑﻪ ﺱﺘیﺰ ﻧیﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻬﺎیﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬیﺮد  ,ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺱﺎزد
اﻣﺎ در ﺡﻘیﻘﺖ ﺑﺎ هﺮ ﻋﻤﻠﺶ ﺑیﺶ از ﭘیﺶ ﺑﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﺎ ایﺠﺎد ﻗﻮاﻧیﻨﯽ ﺥﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣیﺎن ﻣﺮدم ﻋﺪاﻟﺖ و ﺡﻖ
را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮیﻖ -
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ یﮑﺪیﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ایﻦ راﻩ رواﺑﻂ ﻣیﺎن ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ یﮑﺪیﮕﺮ ﺱﺮد و ﺑﯽ روح ﻣﯽ ﺱﺎزد .دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ایﻦ ﭼﻨیﻦ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎ ﻧﻤﺎیﺪ ﮐﻪ راﻩ ﺡﻞ ﻧﻬﺎیﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺥﻮدش و
روش هﺎیﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیﯽ هﺴﺘﻨﺪ  ,اوﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪل و داد
را ﻣیﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺱﺎزد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .او ﺡﺘﯽ ایﻦ ﺡﻖ
را ﺑﻪ ﺥﻮد ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺥﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻧیﺰ دﺥﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻩ
و درﺑﺎرﻩ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ او ﺁﻧﻬﺎ
را ﻣﺠﺮم ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮﻩ ای ﻧیﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺘﺎیﺞ اﻋﻤﺎل ﺥﻮد او ,
و اوﺱﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺱﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وﺑﻪ زﻧﺪان  ,ایﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻬﺎیﯽ ﺥﺼﻮﻣﺖ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺁن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔیﺮد
 ,ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﭼیﺰی را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺁوردﻩ اﺱﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ؟ و ﺁیﺎ هﻤیﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮدﻩ ﮐﻪ ﺟﺮم
را در اﺷﮑﺎل ﺟﺪیﺪﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺱﺎﺥﺘﻪ؟ وای ﮐﺎش ﮐﻪ ایﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ یﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد  ,ﻣیﺰان اﺟﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺡﻘیﻘﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣیﺰان ﻗﺪرت ﻓﺮد دارد  ,هﺮ ﻗﺪر
ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او رﺋﻮف ﺗﺮ و هﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ -
ﺿﻌیﻒ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺸیﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ اش درﺑﺎرﻩ او ﻋﺎدل ﺗﺮ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ایﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ
و یﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻩ ای ﺥﺎص ﻣﺤﺪود ﺷﻮد  ,هﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﭼﻨیﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺻﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎ هﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﺱﺎس
ﻧیﺎزهﺎی ﺁﻧﯽ ﺥﻮد از ﺁﻧﻬﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ایﻨﮑﻪ ایﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺱﺖ
اﻓﺮادی ﭼﻨﺪ و در راس هﻤﻪ ایﻨﻬﺎ دوﻟﺖ اﺱﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺱیﻠﻪ ای در ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﻗﺪرت ﺗﺒﺪیﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼیﺰی اﺡﺘیﺎج
دارم ﺑﺎیﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺡﺘیﺎﺟﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد از ﺁن اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ هیﭽﮕﺎﻩ
ﻧﺒﺎیﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ایﻦ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎیﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدن
دیﮕﺮی ﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮیﻦ اﺡﺴﺎس ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎیﺪ اﺡﺴﺎس ﺁزادی و-
ﺁزاد ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﻓﻘﻂ ﺁزادی را ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ ﺁورد
و ﻧﻪ هیﭻ ﭼیﺰ دیﮕﺮ و ﺡﺘﯽ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺎﻩ و ﺁﺱﺎیﺶ را ﻧیﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

راﻩ ﺁزادی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁزادی وﺱیﻌﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ ﺑﻪ
اﻓﺮاد دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ یﮏ اﻧﺘﻈﺎر از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود و ﺁن هﻢ ﺥﻮیﺸﺘﻦ داری
اﺱﺖ  ,ﭼﻪ در ﻣﻮاﭼﻬﻪ ﺑﺎ ﺁزادی ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺱﻨﺠیﺪﻩ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ,
ایﻦ ارزش ﺁزادی را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺱﺎزد.
در ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ایﻦ یﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺥﺎص از اﺟﺘﻤﺎع ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت-
ﺑﺨﺶ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺡﺴﺎب ﻣﯽ ﺁیﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣیﺪ هﺎ ﺑﻪ اوﺱﺖ ,
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از هﺮ ﻃﺒﻘﻪ ای از اﺟﺘﻤﺎع اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁزادی
ﺡﻘیﻘﯽ ایﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺁرﻣﺎن ﺁﻧﺎرﺷﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺱﻔﺎﻧﻪ ایﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﯽ ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دﭼﺎر
ﺗﺤﺮیﻔﺎﺗﯽ ﻧیﺰ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ-
ﮐﻤﻮﻧیﺴﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮییﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﮐﻤﻮﻧیﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔیﻢ  ,ﻧﻪ! اﺑﺪا ایﻦ ﻃﻮر ﻧیﺴﺖ! ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ  ,ﭼﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺖ
و ﭼﻪ ﮐﻤﻮﻧیﺴﺖ  ,در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ یﮏ هﺪف ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨیﻢ و ﺁﻧﻬﻢ ﺁزادی
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗیﺪ و ﺑﻨﺪ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺱﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد  ,ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧیﺴﻢ در ﻧﻬﺎیﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
یﮑﺪیﮕﺮ در یﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧیﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم
ﺷﻮرایﯽ ﻣﻨﻈﻢ و یﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ  ,ﻟیﮑﻦ در ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﻧﻪ ﺷﻮرایﯽ وﺟﻮد
دارد و ﻧﻪ ﮔﺮوهﯽ  ,ﻧﻪ دﺱﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﻪ هیﭻ ﭼیﺰ دیﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.در ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ هیﭻ ﺗﻌﺮیﻔﯽ از ادارﻩ اﺟﺘﻤﺎع ﺡﺘﯽ
اﮔﺮ هﻢ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﻧﺪاریﻢ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل هﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺥﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیﯽ اﺱﺖ و اﮔﺮ ﭼیﺰی
ﺑﻪ ﻏیﺮ از ایﻦ ﺑﺎﺷﺪ یﻌﻨﯽ ﺥﺪﺷﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺁزادی ﻓﺮدی.هﻨﺮی دیﻮیﺪ ﺗﻮرو
ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ ... :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ﺥﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻢ ﺁن اﺱﺖ ﮐﻪ
هﻤیﺸﻪ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺁﻧﭽﻪ ﺡﻖ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽ ﭘﺎیﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﺁزادی ﻓﺮدی اﺱﺖ و ﺑﺲ .هﺮ ﭼیﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ایﻦ ﺁزادی
ﺑﺎﺷﺪ و یﺎ ایﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺱﺪ ﮐﻪ در ﺁیﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨیﻦ اﺥﺘﻼﻟﯽ را ایﺠﺎد
ﮐﻨﺪ,ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺷیﻮﻩ ﻣﻤﮑﻨﻪ از ﻣیﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.از ﻧﻈﺎم ﺷﻮرایﯽ ﮐﻤﻮﻧیﺴﺖ هﺎ
ﭼﻨیﻦ ﺑﻮیﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺥیﺰد  ,ﺑﻮی ﺗﺸﮑیﻞ ﺗﺪریﺠﯽ ﺡﻮزﻩ هﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در
ﻃﻮل زﻣﺎن.
ﮐﻤﻮﻧیﺴﺖ هﺎ )ﺁﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺱﺪ( ﻧیﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻧیﻔﺴﺘﯽ ﺟﺪیﺪ دارﻧﺪ,
ﻣﺎﻧیﻔﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺥﻮد اﻣیﺪوار ﺱﺎزد ﮐﻪ دیﮕﺮ در ﺥﻮد
ﻧیﺎزی ﺑﻪ ﺗﺸﮑیﻞ ﻧﻬﺎد هﺎ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺁﻧﺎرﺷیﺴﺘﯽ-ﮐﻤﻮﻧیﺴﺘﯽ ﻧﺒیﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻧﺴﺒﯽ ﺁﻧﻬﺎ در وﺿﻌیﺖ ﺗﺌﻮری هﺎیﺸﺎن اﺱﺖ ﮐﻪ وادارﺷﺎن ﻣﯽ ﺱﺎزد ﻧﻘﺺ هﺎی
ﺥﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺁﻧﺎرﮐﻤﻮﻧیﺰم ﺷﺒیﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮهیﻦ ﺑﻪ اﺱﺘﻘﻼل
ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧیﺴﻢ از یﮑﺪیﮕﺮ اﺱﺖ.
ﻟیﮑﻦ ﺁﻧﺎرﺷیﺴﻢ  ,ﺗﺰی ﮐﻪ هیﭽﮕﺎﻩ در ﺥﻮد ﻧیﺎزی ﺑﻪ داﺷﺘﻦ یﮏ ﻣﺎﻧیﻔﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﺪیﺪﻩ اﺱﺖ .ﺗﺰی ﮐﻪ ﺱﺮﻟﻮﺡﻪ هﺪﻓﺶ ﻓﻘﻂ یﮏ ﭼیﺰ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ  :ﺁزادی ﺑﯽ ﻗیﺪ
و ﺷﺮط ﻧﻮع ﺑﺸﺮ .ﺗﺰی ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در راﻩ رﺱیﺪن ﺑﻪ ﺁزادی
ﺡﻘیﻘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

