ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ وﺑﻼگ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهام و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻌﻘﺘﺪم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد و ﺗﺪاوم
ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دﺷﻮار را از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﺒﺮﯾﻢ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻏﺮاق ﻧﮑﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮی ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮﻫﻮن و ﻣﺪﯾﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺮﻫﻮن
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﺮاری اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ ﺑﭙﺮدازد.
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻄﺢ ﺧﻮدش
ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﮔﻔﺘﮕﻮ« و »ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ« ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮاﯾﯽ »ﮔﻔﺘﮕﻮﻧﺪاﻧﯽ« ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺮداد  ۸۵ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه روﺑﺮو ﻧﺸﺪهاﯾﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﻮرد آن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺶداوری ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن داﺋﻤﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی »رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺋﯿﺖﺳﺎزی«
در وﺑﻼگ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺮدازم.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی آن ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،اﻓﮑﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره »ﺗﺠﺮﺑﯽ« اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﻮدن ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ آن را ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﺰاران ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻨﺎد و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رﻓﺮﻧﺲ« را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺮداد ۸۵
ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل دوم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮدم .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﺨﺼﯽ از اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ »آرﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮ« ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪدﻫﯽ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و »درﮔﯿﺮی ﻣﺨﺎﻃﺐ«
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﺮح ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﮐﻮدک ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺧﻂ
ﮐﺸﯿﺪهﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎ ﺻﺪای ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮑﺪهی ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻠﺢ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﺎز و روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪهی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد.
آن روز ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺮداﯾﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی داروﺳﺎزی و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن رﻓﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن اورﻣﯿﻪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻬﺮان و زﻧﺠﺎن و ﭘﺲ از آن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪ .در زﻧﺠﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪ :اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
اﻗﺪام روزﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮان در ﺷﻤﺎرهی ﺑﻌﺪی وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد :ﺗﻌﺠﺐ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺮکﻫﺎی اﯾﺮان از اﯾﻦ
ﺷﻮﺧﯽ ﺳﺎده رﻧﺠﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن »راﺳﺘﻪﮐﻮﭼﻪ« و »ﺑﺎزار« ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺻﺪﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش آﻏﺎز ﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪده ﻫﺰارﻧﻔﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ورودی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ رخ داد.
آﻣﺎر دﻗﯿﻖ درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽﺷﺪﮔﺎن آنﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺷﻔﺎف« ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
و وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪی ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان از »ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮدن ﻏﯿﺮﺗﺮکﻫﺎ ﺑﺎ آن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل  ۸۸و  ۹۶ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ »ﻣﺎﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ« از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﻓﻀﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی واﺣﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺗﺮک ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎب و ﺗﺤﻤﻞ »ﺷﻮﺧﯽ« را ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻮن ﺳﺎده آنﻫﻢ در ﺑﺨﺶ »ﮐﻮدک« ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ داد و ﻗﺎل راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺮﯾﺎن »ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ« ﺷﺪت و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﮕﺎن
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ در اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗﻫﺎی ﻏﺎﻟﺒﺸﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ
»زودرﻧﺠﯽ ،ﺑﯽﺟﻨﺒﮕﯽ ،و ﺑﯽﻇﺮﻓﯿﺘﯽ« ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻌﻮد ﺗﯿﻢ
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﮐﺸﯿﺪه و از ﺳﮑﻮﻫﺎی آن ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﺪ ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
»ﺗﻌﺼﺐ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ« و »ﭘﺎنﺗﻮرﮐﯿﺴﻢ« ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮکﻫﺎ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﺎدهﺳﺎزی و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ،
واﺑﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭘﺎنﺗﻮرﮐﯿﺴﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﺮرﻧﮓ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
ﭘﺲ از آن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻢﺗﺮ و ﮐﻢﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﻮض اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﯾﺸﻪی ﻓﺎرﺳﯽ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.

ﭼﺮا ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؟ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺳﺪﺷﺪن راه ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺘﻤﺎ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺷﻮﺧﯽ« از ﻣﺎ
رﻧﺠﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﻪای ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ رﯾﺸﻪ دارد.
رﯾﺸﻪی اﻋﺘﺮاض در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در زﻣﺎنﻫﺎی دورﺗﺮی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در آن ﻣﻮرد ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ از ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﺟﻤﻊآوری
ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﯾﺴﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ در ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ :ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻮن .ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ .ﺗﻘﻠﯿﻞ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ »ﻧﻤﺎد« ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﺘﺮاضاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪی درون آن را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺨﯿﻒاﻧﮕﺎری در ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮای ﻣﺎزﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدی ﺷﯿﺮازی در ﮐﻼهﻗﺮﻣﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ

اﺻﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ »ﻏﯿﺮﺗﻬﺮاﻧﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ رﻧﺠﺸﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد» :ﺗﺮکﻫﺎ ﺗﺎب و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮﺧﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ »ﺗﻌﻤﯿﻢ«
دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ و واﻗﻌﻪی اﺻﻠﯽ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ،ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »راﻫﮑﺎر« ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
واﻗﻌﻪی اﺻﻠﯽ »ﺑﯽﺟﻨﺒﻪﮔﯽ« و »ﺑﯽﻇﺮﻓﯿﺘﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ »اﻧﺮژی« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی» ،ﺗﻬﺮان« ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﻓﺘﺎر و ﻃﺮزﻓﮑﺮش ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد رده ﭘﺎ ﻦﺗﺮ »ﺗﺒﻠﯿﻎ« ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی
»اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗ« ﺳﺎزی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ» :اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪی اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ؛ ﺑﺮوﯾﺪ
ﻓﮑﺮ ﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ» «.ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺮک و ﻓﺎرس ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ» «.ﺣﺎﻻ ﻣﮕﻪ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﻪ ،ﯾﮏ ﺟﻮک ﮔﻔﺘﯿﻢ و
ﺧﻨﺪﯾﺪم دور ﻫﻢ دﯾﮕﻪ« » ،ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﻮرﮐﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮک ﻣﯽﺧﻨﺪم« ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ.

در درون ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﯾﮏ اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ »ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ« ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﯿﻘﻞﻧﺨﻮرده و ﺗﯿﺰ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﺷﺪه از روزی ﮐﻪ »وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ« در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ
را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی  Cobra Effectﻣﯽداﻧﻢ .ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻋﻤﺪهی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ» :ﻧﺪﯾﺪن اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ« ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ از ﺿﻌﻒ ﺗﻔﮑﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢﺑﺮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎزﻧﯽ در ﺳﺮﯾﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﻤﻠﯽ رذﯾﻼﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب رذاﻟﺖ
اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭙﯽ ﻣﺎزﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ .آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ رذﯾﻠﺖ »اﻧﺴﺎﻧﯽ« وی ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺰدی ﯾﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭙﺶ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽاش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻨﺪ،
ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﻫﺎ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽروﻧﺪ :ﻧﻪ در ﭼﺸﻢ ﻫﻤﮕﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ Fooled by Media
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﯿﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ از اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺨﯿﻒ ،ﺑﺪون رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻔﮑﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی »اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ« اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،درون »ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ« از ﻣﺸﮑﻼت درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و درون
ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد «.ﻫﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ درون ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﮑﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :از ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮان.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﻢ ﺗﺮکﻫﺎ از ﯾﮏ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺎن »اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗﻫﺎﯾﯽ« را
ﻧﺪﯾﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺎﯾﺪ از ﻓﺮط ﺷﻨﯿﺪن و ﺗﮑﺮار »ﻋﺎدی« ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺎدی ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ )و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗ در ﻋﺎدی ﺟﻠﻮهدادن ﺗﻌﻤﯿﻢ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪی ذﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ( دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دﻻﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ و ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾﺗﺮ از »ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮت ﺑﻮدن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری و «...
در واﻗﻊ ﻫﻤﻪی دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در »اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗ« دﯾﺪن آن ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﯿﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،در
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ »اﺳﻼم« ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؟ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ذﻫﻨﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ:

اﻟﻒ( ﮔﻮشﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ب( ﺗﻌﻠﯿﻖ ذﻫﻨﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺸﺘﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮشﮐﺮدن
پ( ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ
ت( ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ث( وﻗﺖﺧﻮاﺳﺘﻦ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﺪﻻل و ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ج( ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ

ﻣﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،از ﻫﺮ دو ﻃﺮف »ﭘﺎﺳﺦ« را
ﺻﺮﻓﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهام؛ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮف دوم اﺻﻼ در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ »ﻣﯿﺮاث اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ« ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن دﺧﯿﻞﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده و در ذات
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ »ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ذﻫﻨﯽ« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻓﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از دو ﻣﺮز
»ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ« ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎنﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻣﺎﻧﻘﻮرد ﻫﻮﯾﺖﺑﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﮐﺰﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎﯾﺶ از ﻟﺰوم آﻣﻮزش زﺑﺎنﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎنﺗﻮرک و وﻃﻦﻓﺮوش و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،آذری ﻏﯿﻮر وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻓﺮاد و ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ
درﺻﺪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺳﯽدرﺻﺪش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻬﻞ درﺻﺪش زاوﯾﻪی ﻓﮑﺮی ﺷﺪﯾﺪ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ده درﺻﺪش ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﮔﺮ ﻣﻦ روی آن ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ اول ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ،ﻋﻤﻼ درﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ را
ﺑﺴﺘﻪام.

ﭼﺮا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻠﯿﺖ
داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ »زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﻼک اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ؟ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎی ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ

ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ »ﻓﺎرﺳﯽ« ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻦ اﮔﺮ در ﻟﻨﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﻏﺬای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮرم و از ﺗﺴﮑﻮ ﺧﺮﯾﺪ

ﮐﻨﻢ و از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ در ﻟﯿﮓ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮم ،ﺧﻠﻠﯽ در اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ،ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در  South Ealingو ﻣﺤﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻟﻨﺪن
ﺑﭽﺮﺧﻢ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﻗﻮرﻣﻪﺳﺒﺰی ﺑﺨﻮرم ،ﺗﺒﻌﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮم؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺣﺎل
ﺷﯿﺸﻪای ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از »ﻫﻮﯾﺖ« ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﻏﺬای ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮرم ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻋﺮاب آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﺣﻤﺺ

و ﻓﻼﻓﻞ ﺑﺨﻮرم و در ﻣﻘﻬﯽ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﮑﺸﻢ و ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آنﻫﺎ در اﺗﺮﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ

ﮐﻨﻢ ﯾﺎ رﻗﺺ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﯾﺎ در ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮار وﯾﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺗﺰارت
را ﺑﻨﻮازم ﯾﺎ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ »زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ« آﻣﻮزش دﻫﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای »ﻫﻮﯾﺖ« ﻣﻦ و ﻧﻘﺾ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدم دارم .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺷﻌﺎر ﻓﻀﻮﻟﯽ و ﺻﺎﺑﺮ و ﻧﺴﯿﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﺷﻮم ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪری ﮐﯿﻒ ﮐﻨﻢ و ﮔﺮﻣﺎی اﺷﻌﺎر و ﻧﻮاﻫﺎی ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ ﺟﻨﻮب را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ درک ﮐﻨﻢ و
ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻋﺮاب اﻫﻮاز را ﺑﭙﺴﻨﺪم .ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎم آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ دﻟﻢ ﺿﻌﻒ ﺑﺮود.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻢ و ﺷﺐ و روز ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪری ﺑﺮﻗﺼﻢ و ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﻫﺮ وﻋﺪه ﻣﺎﻫﯽ
و ﺧﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرم ،ﺑﺎز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﻐ ﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﺮک ﺗﺒﺮﯾﺰی اﺳﺖ .ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن

اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣﺤﻞﺗﻮﻟﺪم اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪارم در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦاﺳﺖ

ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺣﻮزهی ﮐﺎری ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ و اﮔﺮ روزی ﺑﻪ
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪم و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﮐﺎرم ﻧﺪﯾﺪم ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی و زﻧﺪﮔﯽ در آن اﻣﺮی
ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،زﯾﺒﺎﮐﻨﺎر ،ﻟﻨﺪن ،آﻣﺴﺘﺮدام ﯾﺎ ﺷﻬﺮی دوراﻓﺘﺎده در ﭘﺮو ﯾﺎ
ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻮر در ﻗﻠﺐ روآﻧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ) ﺑﻪ ﻗﻮل داوﮐﯿﻨﺰ ﻣﻢﻫﺎی ﻣﻦ( ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺗﻐ ﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﻮ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﯽ »ﮐﻮﻓﺘﻪﺗﺒﺮﯾﺰی و دﻟﻤﻪ« ﻫﻢ ﻧﺨﻮرم.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻨﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻠﯿﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻤﻼ درﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ.

ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢﺗﺮ »ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن« زﯾﺮ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ

دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻧﺴﺎن« ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ »ﻓﺮد« ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﻪ ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن.

در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ »ﻓﺮدﯾﺖ« ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد :ارﺑﺎب – رﻋﯿﺖ – ﺧﺎن-

ﺣﺎﮐﻢ – ﺷﯿﻌﻪ –ﺳﻨﯽ – ﮔﺒﺮ – ﻣﺴﻠﻤﺎن – ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن – ﺳﯿﺎه – ﺳﻔﯿﺪ – زرد و ...

در زﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻗﺎﯾﻊ »ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ« ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد »ﺣﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان« ﯾﺎ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ«

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم از ﻣﻨﻈﺮ » ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﻮرﮐﻢ« ﭼﯿﺰی را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻢ .ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻖ دارم »ﻧﻈﺮ

ﺷﺨﺼﯽ« ﺧﻮدم را ﺑﺪﻫﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻞ از زاوﯾﻪی ﻫﻮﯾﺘﯽ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآورد:
اول – ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺳﺎزی روی آوردهاﻧﺪ ،اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﯾﭗ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻋﺎدیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺧﻮد ﺗﺮﮐﺎ
ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
دوم – ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،دور ﺷﺪن روز ﺑﻪ روز از »ﮔﻔﺘﮕﻮ« را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد:
»ﺗﻮرﮐﻮن ﺗﺆرﮐﺪن ﺑﺎﺷﻘﺎ دوﺳﺘﯽ ﯾﻮﺧﺪور«

در ﺳﻮﯾﻪای دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ »آﻧﺎﮐﺮوﻧﯿﺴﻢ« و »زﻣﺎنﮔﺮﯾﺰی« ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد :اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺮودهاﺳﺖ :ﭘﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺑﺎ ﯾﺎد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﺎ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﮐﻠﻨﻞ ﭘﺴﯿﺎن و ﺑﺎﮐﺮی و  ...ﺑﺮ ﻟﺰوم
وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ و دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﻠﻮ از آﻧﺎﮐﺮوﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﯾﮏ »ﺷﺎﻋﺮ« اﺳﺖ و ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ
»اﺣﺴﺎس« ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدن و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن ،ﺑﺮای ﺷﻬﺮﯾﺎر »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﯽآورد :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺷﻌﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮدش دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﮐﺸﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺎ دﯾﺪ و ﻋﯿﻨﮏ ﺧﻮدش ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮش ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺮی ﻫﻢ از ﺷﺎﻋﺮش ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﻗﺎﯾﻊ  ۸۵ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آن ﻧﺴﻞ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرﺧﺎن و دورهی  Imperialاروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ آن در ﺑﺨﺶ »دﯾﻨﯽ«
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ.

ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و از درون آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ از دل ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﻤﻠﻮ از
ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺐ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی رواﯾﺖ رواﯾﺖﮔﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﮏ درﯾﺎ ﻣﺤﻮ و ﻧﺪﯾﺪهاﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ »اﺳﺐ ﺳﻮار« در ﮐﻮﯾﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ »ﮔﺬری« ﻫﻢ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .آن ﺷﺨﺺ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﯿﺎس واﺣﺪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ

اﻋﻤﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺳﯿﺮ »زﻣﺎن«ﺧﻮدش ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎل » ۸۵زﻣﺎن«

آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺪام ﻃﺮف ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ اﻣﺎ »در ﮔﻔﺘﮕﻮ« را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.

ﭼﺮا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؟ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب و ﻧﺰدﯾﮑﻢ ،آﻗﺎی ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﻧﺠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﻟﻬﺠﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﻦوﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهﺑﻮد .در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮﯾﺎن زن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻦوﺗﻮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ
ﻟﻬﺠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻫﻢ ﺑﺮ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﺳﻮژهی ﺧﻨﺪهی
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻮرﯾﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻋﺎم »ﺑﺎﻻﺗﺮ« ﺑﻮدن وی ﻣﯽﺷﻮد و وی ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﺪهدار ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻢوﻃﻦ »ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ« ﭼﻨﯿﻦ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؟
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی »ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ« و »ﺗﻬﺮاﻧﯽ« ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﺟﺎی اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦاﻻن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺗﻬﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪﺷﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؟ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺻﺪی از
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﻣﯿﺎن اﭘﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻗﻮﻧﻘﺎ( ﺑﺎ اﭘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﺪ )اﺳﻨﭗ( و اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﯾﮏﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎدل ﺗﻬﺮاﻧﯽاش ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی
ﺑﺮﺗﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎ در ﺣﻮزۀ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﻓﺮﻧﺲ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻧﻘﺪش ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.

ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺎری ﻣﻦ »دﮐﺘﺮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از ﻫﺎروارد ،آﮐﺴﻔﻮرد ،ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺜﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺰﺧﺮفﺗﺮﯾﻦ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺮا ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل »ﻃﺮف ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آﮐﺴﻔﻮرد دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ« اﺳﺘﺪﻻل داﺋﻤﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﻋﻮب »اﺳﻢ و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ« آن ﺷﺪهاﯾﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻏﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎری ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻫﺎروارد ﺷﺒﮑﻪی ﺧﻮدش را ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﻪﺟﺎی
ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﻠﺒﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان وارد
ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻟﻬﺠﮥ ﺗﻬﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮود ،ﺑﺎ ﻟﻬﺠﮥ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد .ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ ﺧﻮدش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان ﺧﻮدش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽﻫﺎ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎ در »ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد :وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ و زﺑﺎنﻣﻠﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺮداد  ۸۵ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪﺷﻮد ،ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻦ اﺳﺖ .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻬﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻦ ﻧﮕﺎه
ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی رﻋﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺜﻼ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ از ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺮ راه آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »اﻧﺴﺎن« ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﻮد ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ وارد
»ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺮاﺑﺮ .ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای
آزادﺳﺎزی آن ﺷﺨﺺ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و ژنﻫﺎی ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺷﺒﯿﻪ و ﯾﮑﺴﺎن.

اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﺳﺖ .ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺎن ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ )و ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻐﻠﻮبﺗﺮ( ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدهﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﯽ رﻓﺘﻪﺑﻮدم ،ﺳﺨﻨﺮان ﺟﻠﺴﻪ »ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻠﻨﺪی وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد
ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﭼﯿﺰی ﺑﻪ »ﻫﻠﻨﺪی« ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﺳﺘﺎد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﮕﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ«
ﯾﺎ از ﺣﺎﺿﺮان ﻫﻠﻨﺪی ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ ﮔﻔﺖ .Speak English :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف
ﻧﺰﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای »ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف زدن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ«.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ آن اﺳﺘﺎد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻠﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﮑﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺣﻖ ﻣﯽدﻫﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮداد
 ،۸۵ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻧﮕﺎه »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی »ﭘﯿﺸﺎﻣﺴﺌﻠﻪ« ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺸﺎﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮوج از ﻫﻤﻪی ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ .ﺑﺪون ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن و ﺑﺪون آﻣﻮﺧﺘﻦ »ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﻮام ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪهﺷﺪن »ﺗﯿﺰیﻫﺎﯾﻤﺎن« ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﯿﺰیﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن دﺳﺘﺎوردی ﺟﺰ زﺧﻢزدن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺗﯿﺰیﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

