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ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ اﻧﺪ از داﻧﺴﺘﮫ ھﺎ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ روی ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﺎﻧﺪن ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد.
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮر روزﻣﺮه و ﺗﮑﺮاری و ﯾﺎ اﻣﻮر ﺧﺎص و ﮐﻤﯿﺎب آن ،دارای دو ﺑﻌﺪ
زﻣﺎن 1و ﻣﮑﺎن 2اﺳﺖ .ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺻﻮرت ﻣﯽ دھﯿﻢ در ﯾﮏ زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ و در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 3.ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه دار راس ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ھﺮ روز در
ﻣﻐﺎزه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻐﺎزه دار در ز ﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﻢ را ﺑﺮای او و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺒﮫ ی ﻣﺤﻠﮫ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ
او در ﺗﻌﺎﻣﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن – ﻣﮑﺎن ھﺎی 4دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺎن ،در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ھﻢ ،ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 5ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دارای ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﯾﮏ ﺳﺮی از
زﻣﺎن -ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﻨﺶ ھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،اﻏﻠﺐ ﺗﮑﺮاری و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮام ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ھﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕ ﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی
ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺗﺮ ،ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﺮی از اﺑﺰارھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘ ﺶ ھﺎ ،وﻇﺎﯾﻒ و رواﺑﻂ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد؛ دوم،
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﻇﯿﻔﮫ ﺷﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ و وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزات
و ﭘﺎداش اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ازﯾﮏ ﻃﺮف ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺗﺮس دروﻧﯽ
ﺷﺪه ،ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد اداﻣﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻃﺒﻘﮫ ی ﺑﺮﺗﺮھﻤﯿﺸﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻧﮕﮫ دارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی را ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﻗﺘ ﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻧﺪازد .دوﻟﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﻃﺒﻘﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ را
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺒﺎت و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ زا ده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﺪه ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻃﺒﻘﮫ ی ﺑﺮﺗﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰارھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺰار ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در ﻣ ﺮدم ﺑﻮﺟﻮد
آورد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رای ﺧﻮﯾﺶ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ،ﺑﻌﺪ
از ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزھﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد ﺗﻮﺳﻂ
ھﻤﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎ زات ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ی ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎدی ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و آزاد اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ
از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای وی ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﻘﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﻢ
را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﻠﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎرﮐﺮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی.
ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ اﺻﻮﻻ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ اﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺤﺘﻮای ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ و آن ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در  22ﺧﺮداد .1388
در اﯾﻦ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ھﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮدش را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ را در ﻋﺮﺻ ﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻧﮕﮫ دارد.
ﭘﯿﺎم ﺗﻘﻠﺐ آﺷﮑﺎردوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺛﺮوت ھﺎی ﮐﺸﻮر را ﻏﺎرت ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم
را ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و ذﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﻋﺪام و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در زﻧﺪان
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ھﺮ روز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺮاﺛﻘﺎل آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺸﻢ درآرﯾﻢ ،دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺠﺎب را اﺟﺒﺎری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن را آﻓﺘﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮔﺮدن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﻢ ،ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد را ﺑ ﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻮرم و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ
ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺪاﭘﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ ،ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﺑﯿﮑﺎر و
ﻓﺮاری ﮐﻨﯿﻢ ،در دﻧﯿﺎ آﺷﻮب ﺑﭙﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزﯾ ﻢ ،ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺟ ﻨﮓ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ  ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﮫ و ھﻨﺪ ﺑﺎج ﺑﺪھﯿﻢ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﻣﻮروﺛﯽ ﮐﺮده و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای را ﺑﺮای  50ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﻢ و درﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ده ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ اﺳﻢ اﯾﺮان را در ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﻢ...
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ھ ﻤﮫ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎدل ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ھﺰاران ﻣﻮرد ﺳﯿﺎه و ﻧﮑﺒﺖ دﯾﮕﺮ
در ﻃﻮل ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﻢ ازﻧﻮع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ-ﺳﭙﺎه -ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ.
درواﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ی ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﮫ از ھﻤﺎن
ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺖ :زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺮدن ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ.
در ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺒﺎرزه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﻋﺎﯾﺖ دﯾﮑﺘﮫ ﺷﺪه ی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﯾﮑﺘﮫ ﺷﺪه ی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه.
از ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﻢ ﻣ ﻄﻠﻮب ﻃﺒﻘﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺮدم ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص وﺳﻂ روز ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ،
ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾ ﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﻮر و ﻣﺮورھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش و ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه .ﭘﺲ ،اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ھﺎی » ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﮔﺮی ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ھﺎ را آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺐ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ھﺎ
ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎر دھﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در آن زﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺎره آورد ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﮫ روز  26ﺗﯿﺮ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ دھﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ھﻔﺘﮕﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺮوھﺎی »ﺧﻮدی« ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ ﺟﻤﻌﮫ ،از ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﺎ  2ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺗﮭﺮان

ﻗُﺮُ ق ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه و ﺧﻮراک ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ و در
ﺟﮭﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤ ﯿﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎراﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺪ ھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ »ﻣﯿ ﮭﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه« »ﻧﻈﻢ« ﻣﻄﻠﻮب رژﯾﻢ را
ﺑﮫ ھﻢ زد و آن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ای ﺑﺮای اﻋﺘﺮ اض ﮔﺮی و ﺣﻖ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ .ﺳﻨﮕﺮ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﮫ ی رژﯾﻢ
ﺗﺼﺮف ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ :ھﺮ زﻣﺎن -ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﻮ اھﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ ،ھﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﺟﻠﺴﮫ ای ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﻢ
ﺷﮑﻨﯽ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و آن زﻣﺎن-ﻣﮑﺎن را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﻤﻌﯽ درھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺪان و ﭼﮭﺎرراه و ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺣﻀﻮر وﺳﯿﻊ در
ﻣﺤﻮﻃﮫ ی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ی ﺑﺎزار اﺳﺖ 6.ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ و در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت روز ،ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزاری ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ،اﮔﺮ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪار
و ﻏﯿﺮ ﺑﺎزاری در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق » ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ« ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎزار را ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﯾﺎن ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺑﮫ آن ﺗﮑﯿﮫ دارد ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺜﺎل ھﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دو ﻋﻨﺼﺮ دارد :ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن -ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮدآوردن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ در آﻧﺠﺎ در ﺟﮭﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن زﻣﺎن-ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر در زﻣﺎن -ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در زﻣﺎن-ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﻦ ﻧﺪھﯿﻢ،
ﺳﺮآن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،دﯾﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎ ر ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﻢ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻼن ﮐﺎر را راس ﻓﻼن روز ﯾﺎ ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﮐﺎر را دﯾﺮﺗﺮ ﺻﻮرت دھﯿﻢ .در
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﺎرﺧﻮد را ﺻﻮرت ﻧﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻢ ﮐﺎری ،ﺑﺪﮐﺎری ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ...ھﻤﮫ ﺟﺰو اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ و در ﺗﻀﻌﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :اﮔﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺒﺾ آب ،ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣ ﮑﻮﻣﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻀ ﻌﯿﻒ و ﮐﻨﺎر زده ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﺾ ھﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ راﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺮﮐﻨﻨﺪ ،دردﺳﺮ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ و 7 ...ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد راھﺒﻨﺪان و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدن ،ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدن ،ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮدن ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﮐﺮدن.
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ  110زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﭘﯽ ﻧﺨﻮد ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را

 6 .1ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه را در ﯾﮏ وﺑﻼگ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ alian » :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻮﻻی  2009 ,12در  t 3:59ق.ظ | ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم ھﻤﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎن و ﻣ ﻮﺗﻠﻔﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺣﻤﺪي ﻧﺰاد و ﺧﺎﻣﻨﮫ
اي ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎري ﻛﮫ ازاﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯿﺸﮫ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ
ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻲ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدي ﺧﺎﺋﻦ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :ﺳﺌﻮال اﺻﻠﻲ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ  :ﭼﺮا ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺠﻤﻌﺎت را در ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ؟؟ ﻣﻨﺎﻓ ﻊ آن را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟  -1ﺑﺎزار ھﻤﻮاره ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ وﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدي و
ﻏﯿﺮ ﺧﻮدي ﺑﺮاي ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﻣﺸﻜﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ -2.ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﭘﻠﯿﺲ وﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ-3.
ﻣﺰدوران ﺟﺮات ﺧﺴﺎرت زدن ﺑﮫ اﻣﻮال ﺑﺎزارﯾﺎن را ﺑﮫ ھﻤﺎن راﺣﺘﻲ ﻛﮫ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻋﺎدي رو از ﺑﯿﻦ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ-4.ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺑﺎزار را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻛﺮده ﻛﮫ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﻔﺖ
ﺧﻮري  30ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ آورد .ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﻧﮭﻀﺖ را
ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ… .ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ) ﻟﯿﻨﮏ(/http://sarbazemihan.wordpress.com :
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ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ https://donbaleh.com/link/101664 :

ﺑﮫ زﻣﺎن-ﻣﮑﺎﻧ ﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ھﺪر رﻓﺘﻦ وﻗﺖ و اﻧﺮژی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ
ھﺰار ﻧﻔﺮ در روز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ را از ﭘﺎ در ﻣﯽ آورد.
وﻗﺘﯽ دوﻟﺘﯽ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮫ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮاب ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ دردﺳﺮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ،دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﮫ
ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی آن را ﮐﺎھﺶ دھﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎن را ﺑﮫ ﺿﺮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺪری ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿ ﻢ زﻣﺎن ھﺎ ،ﻣﮑﺎن ھﺎ و زﻣﺎن -ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ھﺮ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای دردﺳﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ اﺗﻮﺑﻮس و ﻣ ﺘﺮو ﯾﮏ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ،ﻗﺮار دادن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﮫ از
ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎدی ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﻠﻔﻦ ھﺎ و ھﺪاﯾﺖ آن ﺑﮫ ﺳﻮی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ،ﻧﺨﺮﯾﺪن ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﻠ ﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺎی رژﯾﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ...ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮ
روی در و دﯾﻮار ﺷﮭﺮ ،دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﺑﻮس و در ﻣﺘﺮوھﺎ و اﺗﻮﺑﻮس ھﺎ و روی ﭘﻞ ھﺎ وﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .ﻟﺤﻈﮫ ای ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮫ ﻗﺪر ﻓﺮﺻﺖ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه وﺟﻮد دارد ﺑﺮای
آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ .ﻧﻈﻢ ﺷ ﮑﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻄﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد و ﮔﺴﺘﺮه ی ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ زﯾﺎد ﺷﻮد ﻧﯿﺮوھﺎ ،وﻗﺖ ،ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
را ھﺪر داده ،آﻧﮭﺎ را ﻓﺮ ﺳﻮده ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی رژﯾﻢ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﻣﺒﺎرزه اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ ،ھﺮ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ﻗﺪری ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﭘﺎﯾﮫ ھ ﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎزﯾﻢ.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﺪه ھﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ
و ﺷﺒﻨﺎﻣﮫ و دﯾﻮارﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رد ﺑﺪل ﮐﺮده و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ روزاﻧﮫ ،آﺳﺎن و ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺧﻮد را
ﻗﺪری ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺴﺒﮫ ﺧﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﻧﺎراﺿﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ آورد و ﺧﺸﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺶ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راه ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :ﻧﻈﻢ
ﺷﮑﻨﯽ و ﺑﺎزھﻢ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ و ﺑﺎزھﻢ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺮ رژﯾﻢ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و او را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺴﻠﯿ ﻢ وا ﻣﯽ دارد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻓﻠﺞ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﺨﺮﯾﻢ ﺗﺎ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ .آری ،ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺿﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را وادار ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺳﺘﺎﻧﺪﯾﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد
وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﮫ زاﻧﻮ درآورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورﻧﺪ؛ آﻧﮭﺎ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ را از ﭼﻨﮓ رژﯾﻢ ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑ ﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن
اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ را از درون ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ .ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﮫ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن آﻧﭽﮫ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ھﺮ ﻋ ﺮﺻﮫ ای از ﺧﺮد ﺗﺎ ﮐﻼن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺎن ھﺰﯾﻨﮫ و
دردﺳﺮ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﺣﺘﻤﯽ ﺷﻮد .رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺳﺎن ﯾﮏ آدم ﺑﺮﻓﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای آب ﮐﺮدن آن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد ،در ھﺮ ﮐﺠﺎ ،در ھﺮ زﻣﺎن و ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ .ھﯿﭻ
دوﻟﺘﯽ در ﺟﮭﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .راه ﭘﯿﺮوزی روﺷﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺧﻄﺎب ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ :ھﺮ
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ﭼﮫ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯽ آن ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺑﺮای دﯾﺪن اﺻﻞ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ:

http://www.ghoghnoos.org/honar/wmrm/wmrmtxt/harkat-1388.html

