
 
 

۹۸ تیر | علوم اجتماعی  

 

1 
 

 ده سال پس از واقعه است،یشدن س یمردم

 انیبزرگ نیام

 
The Beheading of St John the Baptist (1608); Caravaggio 

 ،یالمللاانیو   یخلاادا یدادهایاارو اریدر تالطااب   اا ،ده ساااپ  اا  اا  جاااا جزاا   ساا  

اا دپ  یوراموااا نیااکااا هااب و ورامااو  اااود  ا رودیماا ، نچااا اا ساار ه اااتا اساا 

 یهای زددر دسااتا رییاااااده اساا   ت  داریاا ن  د نینخ اات  یااو ماه یاجتشااا  در منااان

 یدارهایاادرک  د یچگااونگ ااتااااه  یهای زدو صااور  هاییها و جااداااافا  ،یاساایس

در   یکاا ده سااپ  ا ییهاا  اواراد و هروهدیانمایم ینایحاصل ااده اسا  کاا ط  یاسیس

اند  ااده لیاماروا ت اد ماناانی اا هم  روایاکزار هب  ودند در مقا ال هاب و هااه، داامزان د

اا ه اااتا مشاافل ساااختا اساا   هرچزااد   ی ااا  ن واهنااا را  اا یدسترساا را ،ییاات  نیااا

 ن   یااخااام اساا  امااا منزااا و ماه یالیااخ ن اتحادهااا در دوره تااااه  یاهنااو ی ااساااا

  یاااا واهن یو درک اجتماااع زاادهی  ی اارا ییهااامجاااد، ، راه یهمچزااان در ورا دادیاارو

  داردیرا  اا نگا م یاسیس
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 از دست رفته یمعنا ،یاسیس امر

را طااا حاا    ااا مااردم اا جااز   را طااا  ،یدموکراساا  ااراپیحاااکب  اار جلااان ل اساا یس در

 « یریمااد»را  ااا  «اساا یس»دولاا   ااا مااردم اساا   حاا  ،  ی مرات و سل االا یانجیاا ام

و اداره کارازاسااانا همااا  یامااور عمااوم کردن یدساا   ااا کااار ملزدساا ساااختا و زلمااانیا

 لیت اد هاا واادن توده یاسایس ریاج  جا  ا ین ی یاچ یکارازاسا نیا جایاند  نتیم  یچ

 ایاماجان رودی نچاا اا دسا  ما انیام نیادادن  در ا یرأ یصار   ارا ییها  اا ا  ارهاا ن

 یجر ا  ابیکاا هاب در  ارلمانتار یتای   واهنموجاود در جامناا اسا  ابی نتاهون و اس یس

  سرااا  خااوردیجلااان سااوم  ااا چشااب م ی ااتی و ول اهتاادارهرا و یهاااو هااب در حفوم 

 ادپ ااده  یرااتا تخصصا کیا اا  اسا یها، سمادپ نیاا در هماا اکا زجاس یا کمشتر

در واها   «دیارا رهاا کز هااا انیخ»کا وقا  کارازاساان هادرناد اا  ن سار در ورناد  ورماان 

 ااا واهاا   اساا یکااا س یمزفناال اساا   درحااال اساا یس و  یمشااترک  لاا یصاادا نیطزاا

اماار   یااتوا  میمفااان نهمااا ایاا  ی ااا  لاا ییجواساا م مخالفاا  انااایجومخالف  یکزشاا

کاا  یارا  اا هوناا یاسایاسا  کاا حادود کاز  س یامر مح اوس نااام  یمح وس  توا

در  کیااو نقاا  هاار  گاااهی حاااد مااردم را  اار اساااس محااوپ ساااختن جا یکلاا  یوضاان

در انتخا ااا  ااارک   دیاا: مااردم  اساااادیمشااخم م کزااد،یم نیاایتن یساااختار اجتماااع

 ااا خانااا  زفااایا ینزاایپ سااااند  محااو اااانزاادهانیرا  ااا نما یاساایساا   کااز  س کززااد و

 یریااگیه ااتزد   اسااتمدارانیا ، کااا سیهااانون یدارنااد اا مجاارا ی رونااد و اهاار حرواا

    یدار ننقا   ی ل یج  نوع ی یجا، چ نیواه  ح  ، در اکززد(   ا

 حفوماا  کااردن و یفایمنزااا  اا کااار روتاا اساا :  دو  رنا  در هانااا ریا ااا تن  «اسا یس»

 شاایر یدوهاانگ نیاخاود  ا مشاارک  عماوم در امار یگارید تح  حفوم  هرارهاروتن و

 و داناادی ادااااه م -ل ااو یو ایاارا اماار ااا ان  اساا یدارد  اوالطااون، س ونااانیول اافا  در

 هااام ن  جورجااو ن،یااااالروند   ااا وجااود ا -جوانااان ایااهمگااان   روتاااهوراس  ن را اماار

و  یمتنااال یهاصااور  یهمااواره  ااا منزااا خیرطااوپ تااا در اساا یکااا س کزاادیاسااتد،پ م
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 نی رهزاا کاا وصال مشاترک ماا  ا یاسا ،، ح نی زدااتا ااده اسا    اا هما ا یح کین

طارد ااده و در  اسا یاا حاواه س یرونای  یموجودا  اسا ،  اا مبا اا امار گریان ان و د

روم  یماادن نیارساطو هروتااا تاا هااوان « ی ااول»رو اا  نیا  اا اساا هروتاا ا  ن هاارار ایحااا

ه اتزد  ی رخاورد دوهاناا  اا اناده نیاهماا حاصال ا یمادرن اماروا یها استان و دول 

اادن  یاسایس ی ارا یمنزاا کاا  دما نیاسا م  اد یاسایس ا یاسراا  متزااهح ح نیا و

و  متزاسا، ار هاامت   یدسا   اردارد تاا جاماا االروند  یخاو یوانیاح یاا اناده دی ا

 اود  یاسیعزوان ان ان س او یدر  تایاود و اا استوار

 یمصاارو یانااده کااا در هرداناادی اسااتان  رم ونااانیرا  ااا  یتلقاا نیااا یهاشااایر  هااام ن

اا دو واژه  یاناده انیا  ی ارا انیاونانیکاا   ادینویاسا    هاام ن م اوتاای یتجل  یمدرن ن

 شااایت ااار مشااترک ر کیاااهرچااا اا  -یازاساا خاا یو ر یمتفاااو  اا لحااان منزاازاساا

در اااتراک  اا   اتنیصار  ا   یا ار واهن اردکاا د،لا  د Zoe : ردنادی لاره م -یازاخت

کااا اااااره  ااا  bios(، و  هااام ن ریاا رهزااا  ااا تن  ایاانااا   ا یااهمااا موجااودا  انااده  ح

 هروه اس   ایورد  کیدارد کا خاص   تنیاا ا یاوهیا ایصور  

و هاب  دیاهویساخن م ا یاساا ناوح ح اا «سل اویو» هاب اوالطاون کاا در لیادل نیهما  ا

 انااایجول   ا یاارا ااح ل ااو یمتففرانااا و ا یااح «فوماااخوسیاخااالن ن»ر ارسااطو کااا د

 اند استفاده نفرده Zoeکدام هره  ااواژه  چیه انگارد،یجدا م یاسیس ا یح و

دو  نیاا یکاا  نچاا  ارا کزادیم  یاسااده حفا  یاواهن نیام اللا اا ا نیانار  هام ن ا  ا

خاااص  وهیااا کیاان ااود،  لفااا  یناایوط  یاخصاا یانااده داااا ، ا ااداً  یاااهم ل ااو یو

را  اساا یس  یااخااود، جا اساا یارسااطو در کتااا  س لیاادل نیماادنار  ااود   ااا هماا ا یااح

 یتاا  اا اماروا، اناده کیکالسا یایا هاام ن اا دن دهاهیا  اا ددانادیم ریمزط ق  ا خ یانده

  چااون اااودیرانااده و طاارد، و در محاادوده خانااا، حاا   م اساا یاا س یناایو ط  یعاااد

  یااارسااطو ع ااار  اساا  اا تقاااد واهن دهاهیااساانادتمزد اا د ایااهااد  جامنااا کاماال 

 یخاود ساااوکار اسا یسا ،، ارساطو در کتاا  س نی اا هما اسا ،ی اا س  اتنیصر  ا
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در اااره  ی نجااا کااا و اااودمیحاااکب م ،یاساایکااا در سااز  س کزاادیعرضااا م اساا یاا س

 ی ااا خاااطر انااده ذاتاااً ی مااده، ولاا  ااا وجااود یانااده ی اارا اساا یس»: دیااهویم اساا یس

در  تااوانیحاااکب را در دوره ماادرن م  یااروا نیااا دیااااافل جد  «ا اادییتاادوام م کیاان

مشاااهده  یزاادهینما یدموکراساا یحاااکب ااادن نااوع و دیااااادن جواماا  جد ییادااساا یس

  رونادیو  اا خاناا م سا ارندیم ااانزادهانی اا نما را تمامااً یاسایکا ماردم، کاز  س کرد

  کااز  بیطل ان  ااا وضااو  دااااتاصااال   یااوحاکم یتجر ااا را مااا در دوره خاااتم نیااا

همااا را  ااا  و اواا یاااان( کااا تااداوم ن یوضاان رییااجامنااا  ااا ت  اکباار ی را ینااا  یاساایس

 اان  ااهرداند یاخص یانده

 نی اا یخیاافا  تاار نیاا دیا ایم ییرهاا یاسا  کاا  اارا نیاا «سیاسا  ای ا » م اللا

کااا هاار نااوح  کزاادیم یاد وریاا اارود   رناا   ااا مااا  انیاام اا اساا یس  رهزااا و یانااده

واها  تزلاا  اا ورود  اسا   در« حفوما  کاردن» ی اا منزاا اسا یس لیاتقل جاینت یسرکو 

Zoe یانااده د ساارکو  دریاا را اار  ااتول اساا  کااا مقاوماا  در اساا ی ااا مفلااوم س 

 ااا  اساا یوروکاسااتن س اساا  کااا اا ی میمفااان زاادیورا نیاا  ااااودیااالروندان، ممفاان م

  کزدیتخصم، مقا لا م کیدرمقام  یاسیس ینلادها

اا  یامجموعااا اوتااد،یاتفااان م  راپیجلااان امااروا نلااول در اساا ی نچااا تحاا  عزااوان س 

 ا زاد،ییها سااامان مهادر  ااود،یماردم حاصال م  ی نلاا رضاا قیاکا اا طر هاس ایرو

 نیااا   درا زاادییاسااتقرار م یساااامشروح یهاااو ناام اااوندیم  یااهااا تواو نق  هاااگاهیجا

را  ااا  یدواااع یکارهااااا وضاا  موجااود تمااام راه ان یصاا یحاااپ حاکمااان در کوااا   اارا

 یهاایاادور اا دسااترس و در ، یرا اماار اساا یس ،یاساساا یو در تالااا  زدناادیکااار م

 اسا یرا، س جیاو را اپ رینلاول اسا یس نیاا ری  ژاک ران اکززادینلان هرم هادر   زلاان م

  اا اجارا در  اا جواما یاری  ا هاوا در کیاتفف و یسااا  انتخا اا ،  ارلماننامادیمزفنل م

همگاان و هماا کا  توجاا دارد   یاسا  کاا  ار  را ار یاساتیونااپم س اس یاما س دی یم
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  ا ،ین اسا یاسا ، س ینی ار عادال  تاوا یمزفنال کاا م تزا یمنتقد اس   را ار ریران 

 ( اس  policing  یهریانتاام

را ماتلب  ی اتی رالینلول اسا یاسا   او س یاسایدر  جااا جزا   س ی ار  را ار ریران  دیکأت

 ال یو مااان   ااروا تمااا هاا اردیم یاساایکااز  س یرا در انتلااا یکااا وعااده  را اار کزاادیم

ندارنااد  هااد   ینقشاا یریهبیکااا در تصاام اااودیم یخواهانااا مردماایونا،نااا و  را ر

واحاد را اا  نیاا  ،یهماان  لا ایا یهریانتااام  اا ن اس  کا  اا توسال  یتیریمد اس یس

 یتلقااا در م ااال  هردانااادم مااابالً گاارید یهاااااا  ن را  ااار  خ  ی  ااارد و  خشااا نی اا

اسا   لیادل نی اا هما قااًی  دهماردم جاا   ناد یرا  اا جاا یاساینخ گان س ،ی تی ارلمانتار

اساا     یدر واهاا  امتااداد همااان  لاا  رال ینلااول یدر منزااا اساا یس د،یااهویم ریکااا ران اا

 ااودن و انجااام  یهاوهیهااا و اااامان -وقااا بیاساا : تق اا یماادن  یریمااد  ،یمزطااق  لاا

و در  ینگفتزاا ،ی نلااا  ااا مجاااا،ممزوح، هفتزاا کیااتفف ینزاای یالفاامااور کااا  ااا طااور تحاا 

 ااده  اروا وکیتفف یهاوهیهاا و ااامان-وقاا نیاکاردن االروندان در ا بیحاپ سال نیع

 ریاسا   تصاو ا اانیمتفارن سااختن ماردم در خ ردرکاا ییاا ساو  یجامناا   لا ظلور در

هااا را اا  ن ،یاساایس یکااردن وقااا ی ااا تخصصاا گاارید ییسااو ( و ااهااایهارد ی ااازا

موجااود، همااا اجاا ا جامنااا  یاساایدر ناااب س خواهاادیم  ی   لااساااادیجاادا م اساا یس

اااان اختصاااص داده اااود  مزاس، اهگاایهااا جااااده،  ااا ح ااا   مااده و  ااا  نامرده

  یاتوا یکاا  اا اساتانداردها بیتق ا رها الیاسا  ج یداساتان ظلاور مردما نیخال   مد ا

صااور  ها اال درک اساا  کااا  نیااامااور مح ااوس، اخااتال  نااار دارنااد  در ا بیو تق اا

را تااداوم  خشاد هرچزااد در   ینقاا   لا توانادیهرا مو نخ ااا یرمردمایج اساا یچگوناا س

 موجود  ااد  واهناً  یتقاد  ا  ل

 ی را اار خواهزاادیاساا  کااا م یاکااز  مااردم طاارد اااده ا ،نیراساات ی ااا منزاا اساا یس

خاااص و  یاهلماارو ط قااا اساا ْیاعااالم کززااد  س  یومزطااق  لاا یهریخااود را  ااا انتاااام

و  انیصادای  یخطاا    اا تماام ویساو ککت ی لفاا در مقاام  کزشا  ا ،ین یم احبا  ارلمان
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و مزتااار  کزاادیاا همااان  جاااا اعااالم م ار یاساا  کااا  را اار یامطاارودان اساا   مداخلااا

کزاد  ماردم واحدناد و  ایارا در  خار  اا او هد ی را ار ،ینیکاا عادال  تاوا ماندینم ی اه

کااا همگااان در  ن  یا ن اساا  کااا  نااان اا همااان ا تاادا در مداخلااا کیاادموکرات اساا یس

 یهاایااصاار   اار رو دیااکأت ثیااح نیااخلااق کززااد  اا ارا  کیاادموکرات اساا ی را رنااد، س

  اا یو جاا   ن، کاماال ن یدادن و ااارک  در جل ااا  ح  اا یرا لیاااا ه  اساا یمرسااوم س

  کزدیرا مخدو  م یاسیو امر س

 

 یاسیس یهمان بوروکراس ایمرسوم  یطلباصالح

دوره  یانیاا ا یهادرک  لتاار موضااوح  ااا اتفاهااا  ساااپ یمزاساا،  ااااد  اارا زجااایا دیاااا

 زاادهانی  اهاادام اااجاعانا نمابیمجلاا  اشااب  اااا هاارد زاادهانیاصااالحا  و تحصاان نما

 مب    ود  ی ااد ی را ی ارلمان اس یاف   س یمنترض مجل  در  ن رواها راو

 یاساایاا نگاااه س یاساایس یمااردم در دوم خاارداد  ااا  وروکراساا اساا یس لیداسااتان ت ااد

 ن  نیراسات ی اا منزاا ی اود کاا دموکراسا یا رخاسا   دوم خارداد لحااا نیخود متحصز

 ل ااود  ی اارا  خاا  تجر ااا کردنااد و ییرهااا یارا  ااا هونااا اساا یرخ داد  مااردم، س

دوم خاارداد اهرچااا  ،یرین ااادنااد   ااا ا ااان را یعمااوم یاااان دساا   ااا کزشاا یوضن

 ااود  یخااود مداخلااا و کزشاا یانقاامام  یااو انتخا ااا   ااود، امااا در کل یریااهیأر

 یاسای را ار، دسا   اا کاز  س یهاکاا ماردم اا هماان  جااا  اا عزاوان ان اان رمرسومیج

دادناد  اماا  یرا یوارض  ن  اود،  اا خااتم  ی ا یکاا  را ار یاسایس یها در کزشادند   ن

ورامااو   یاساایس  ینااوح  لاا کیاا ی ااا  رهاارار دنیشاایاند انیااجر رد ی را اار نیاا ناادها ا

 اد  

  اتبیس در اسا یکاا س ییانتخا اا   جاااادم جاا یواردا درسا  اا اسا یمنزا ادن سی 

  اا عمال  ماد و ااان تشافریأماردم  ا ا  ر طل، ادجاام ااد  اادول  اصال  کی روکرات
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 اااانزاادهانیرا  ااا نما اساا ی ااهردنااد و س شااانیهاهااا خواسااتا اااد  ااا خانا ن اا

و  اااودیممفاان نم «زاادهانینما»توساا   یاییرهااا چیهاا زفااایتوجااا  ااا ایواه ارناادم  

را  ااا   یکااا  لاا یااساا   ااا هونااا اساا یهمگااان در س یزاایمتقاامن حقااور ع ییرهااا

 النمل وادارد عف 

 ی ااروژه اصااالح یم االلا توجااا نداااا  کااا تمااام نیااا  ااا طل،اصااال  –  راپینلااول نگاااه

را  ااا  اساا یو  را اار، س یهمگاان یا ااود کااا در مداخلااا یاکااز  مردمااان طردااده دهییااا

 نیااا ۸۸ نااان هشااود و ساااپ  یورصاا  را  اارا نیاا، انتخا ااا ، ا۷۶  ساااپ دندیکشاا انیاام

 کرد  ریااسر هاا انی ا خ  نان هرو  و ورص  را اا

کااا مااردم در  ن نااا تزلااا   خشاادیرا ااافل م یتیوضاان اساا ،ی ااا س ی ااتی ارلمانتار نگاااه

رونااد امااور،  اساا ،یس ۀروااتن اا صااحز ایکااا  ااا  ااا حاااا  ااتزدین اساا یس یواااعالن اصاال

 ینزاای اااان،یکهیو نیکااا  ااا واسااطا هماا ردیااهیهاارار م یمشخصاااً در دساا  نخ گااان

  یریو لاا ا در  ااا  سااااوکار مااد دانزااد،یتر اا  حاااد مااردم م ودن، خااود را کار ماادنخ ااا

  کززاادیم یریااه بیتصاام وارهااایانااد،  شاا  دکااا خااود مااردم خلااق کرده یاکااالن واهنااا

مجلاا ،  یدر  شاا  درهااا - ی لاا یحاااپ امااروا اناادان -زاادهان ینما یوهوهفاا  ریتصاااو

 اا ماردم، تزلاا مقادما  حا    ی زددولا  واعتاراض  ادون مفصال زادهانی ا هب و  ا نما

 ااا  اوتااایلیتقل اساا یس یکااا حتاا ی نلااا را وااراهب ساااخ   در  را اار ساااختار خااود

 یاا سااو اساا یحاا   کااردن مااردم اا س کزااد،ی( را تحماال نم راپی نلااول یزاادهینما

  کزدیم یها را هر انخواهان در واه  تزلا خود  نیدموکراس

هار  ر اارادوک  اسا  کاا د نیاا یحااو یزادهی اا نما اسا یس ایا یدموکراسا وروکاستن

کاا در  ی ن نخ گاان ۀجایاصاوپ اسا  کاا در نت نیتریادیااا  ز« حفا  دولا »اصال  یدولت

را وارح  ار  یخواسات نیتحقاق چزا ااوندیم یماردم منروا ۀخواسا  و اراد زدهانیمقام نما

  یااکل ی زاادهینما یااۀداع ی ااتی ارلمانتار یواهاا  هرچااا دموکراساا   دردانزاادیاصاال وااون م

 نیاااا ا ییهاااحاا    خ  اوتاادیچااا همااواره در عماال اتفااان م ن فنیجامنااا را دارد، لاا
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اسا     راپینلاول اسا یادجاام سراا  س حا   و نیااسا   ا یاالروند ۀاا عرصا  یکل

 اند  ن ح   اده اا  یشا یکا   اوندیادجام م ی میاوراد درمفان

 ااا  ینااارکااا در هب و مااردم، یاسااینخ گااان س نی اا ییکااار  ااورژوا بیتق اا نیااا یطاا در

دان اا ، عمااالً   یاماار مح ااوس  هلماارو  لاا  یاااا مزطااق توا ی ن را تااا ن تااوانیم ریران اا

داساتان  نیا  اااودیم یی اانماا« ماردم»مبا اا مزااو    اا یو اهتصااد یاسایمزاو  نخ گان س

 یو  اروا صادا انیاط   اوده اسا    ا  اا  انیاچ ی ا یهااکز  یسرا  مشترک تماام

 ی یاادر واهاا  چ «یزاادهینما»  اااودیم دایاا  زاادهانیمطاارودان در  را اار حاااکب، سااروکلا نما

 دنااا جاادا  اا مااردم اا یمااردم  هروهاا یو  را اار «یاراهااب»جاا   اارهب خااوردن   اا ین

 اساا یکااا س زجاساا یا   دررناادیمااردم را  ااا علااده  گ یراه اار کززاادیم یساان و اااوندیم

اا دسااترس  اساا ی  در واهاا  سردیااهیااافل م یتجمالتاا و یعلماا ،یکارازاساا ،یساامر

  یوضاان نیاا  در ااااودیساا رده م زاادهانی ااا نما ( وییادااساا یعمااوم خاااره اااده  س

اااده  ااا  جااادیااافا  ا کززاادیم یساان یو اهتصاااد یساااامختلااف ورهز  یهادسااتگاه

 کززد   ر یگرید ی هایرا  ا چ اس یس ، وقدان س

 وسیااکورنل درخشااان ریااتن  نیاادر ا تااوانیمااردم را م اساا یداسااتان اسااتحالا س یتمااام

در واااا اوپ انقااال  وران ااا، »در اااره انقااال  وران ااا خالصااا کاارد کااا:   یادیکاسااتور

 چیهاا ونیاا  در واااا دوم، انقال  ودناادیاهاار مااردم در صااحزا نم  ودناادیم چیهاا ونیااانقال 

 د،اااوی ردااااتا م« مااردم»اا  ایااکااا تف یهزگااام  « ودناادیاهاار مااردم در صااحزا م  ودناادیم

ااافل  اساا یصااور  اساا  کااا س نیاا  در ااااودیاا مااردم جاادا م اساا یس الواهاا ،یو

  اودیمزحل م« مردم-اس یس»و  ردیهی ا خود م یرسم

 اساا  کااا در جامنااا اعتااراض و حقااور مااردم ی خ ، عرصاااییرهااا یدر منزااا اساا یس

 اساا  کااا ییجااا سااااندمی رم هدرتمزاادان جامنااا یصاادا یخااود را هم ااا یصاادا

 ر،یژاک ران ا ریا   اا تن زادی یم انیام اا کال جامناا  اا یزادهینما  اا ادهان جامناح  

مااورد  یهاااتوده کااا یاداردم نقطااا وداساا  کااا اجحااا  وجاا یی،  ن جااانیراساات اساا یس
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 اسا ی  س دیاریو   اا  حاکماان را  ار هاب م  وردیاجحا  هرار هروتاا را  اا صاحزا ما

کااا مااردم  ااا اور و وشااار  اار  اااودیاااروح م یادر نقطااا ،ینااانویدر درون دولاا  ااالر 

 ی اارا ،یااترت نیاا   ااا اکززاادیم لیااخااود را  ااا او تحم یها، خواسااتاحاااکب یگارااایال

 ن چااا اا  ن  اااا  یمطال ااا ی اارااساا  محفومااان  ااا حاکمااان  یمقا لااا اساا ی، سریان اار

  انددااتا اده

  اا  ا یممفان ن اسا یحاکماان و محفوماان، س انیامزاار  ادون وجاود تفااو  م نیا اا

جامناا  « یاکل»اناد، خاود را  اا عزاوان «چیها»هاا کاا اسا  کاا محفوماان،  ن قیاطر نیا

م االل  نیایدر ماورد تن صااح ان هادر  کاا نیما اکره  ا ن،یراسات اس ی  سکززدیمطر  م

 یالحاااا اسا یس :  لفاا اا ین  یان هادر  پاعمااا یحتا  ا ،ین کززاادیم  اا هاب ما اکره

ماادپ  ااا  نیاادر ا ری  ران ااکززاادیم دایااااادهان و مطاارودان جامنااا، صاادا  ح   اساا  کااا

مطاارودان  یصاادا فاااریرا   نیراساات اساا ی، سpolis مااردم عامااا( در  را اار  demos بیترساا

کاا در  یمردماان  ی  لحااا نماادانادیدر  را ار حاکماان م -ورودسا  یهماان ط قاا ای –

خوانااده  « اا یترور» ایاا« او ااا »، «مجاارم»ندارنااد و  ااا ساالول   یساالم  یناااام  لاا

کااا  یمردماا  رناادمینماا یا لااره یاساایس-یو اا عاادال  در ناااام اجتماااع اااوندیم

  دااتن تنلق و ادن ج   را ر امرده   ین ی یچ اان رمان

 

 نیراست استیس یسبز و فراخوان جنبش

دسا  اد  یی اا ناواا رانیادر ا اسا ی اود کاا س یالحااا ی زدصاورت نیادر اس    جز  

 ی ااد و اساا یس ی اارا اساا ی اااور کردنااد کااا حاا   مااردم در س روایااد زاادهانیو نما

در  اساا یکااردن س  یریو مااد یزاادهی ااا نما لیاااساا   هرچزااد همااواره م  یاامخاااطره  م

 اس   یا یها ل رد  ین دیجد  یارا
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 ی ااا نلادهااا رانیاادر جامنااا ا اوتااای روا اساا یس لیاا را اار تقل جزاا   ساا   در ره ااران

ماردم خاود را جاا اده  زادهانینفردناد در مقاام نما یهاا سانمقاوما  کردناد   ن یزدهینما

اا  دنااا مااردم  یهااا  اار  خشاا  اصاارار  نرناادی گ بیتصاام زاادهی  ی اارا نیتفاا یاو  ااا هونااا

(  ااا یاساای اا ر)  نخ ااا س رندهیهبی ااا نقاا  تصاام نهااب ارا و تاان نااداد یا ااودنم  دنااا

هاا انتااار دارناد( جزا   سا    ن اا ونی ایا وا اساتمدارانیکاا س ی یاهما مردم  چ یجا

 انیاام وناادی  ی ااا  رهاارار ینگااا داااا   موسااو  ی ممخاااطره  ی لاا یرا همچزااان  اارا

   ماردم  جزا   سا اسا ی ار س دیا( و تاکبیکزا یرا اناده جز   سا    یو انده اس یس

 یوناااپ را  اارا ی اساایس  اا یتوان اا  تجر ااا ا گااری(  ااار ددیااهااا   ررا ااا درون خانواده

خاود  اا انقاال  و دوم خارداد را  اا اتفاا  ار  «یوواادار» یمردم انده کزد  در واها  موساو

 یاسایس ریکاا  اا ت اخ یاا مردما  یادموس، در جز   سا   نشاان داده اسا   او  اا حما

 اا حقاور  کارد و عماالً یاد وریارا  ااانی اا  نلاا  را ر دالراان  ماده  ودنا یهاا انیخ

ر اسا   او هاا  را اکارده نشاان داد کاا  اا  ن انیاط  یهاا ا تاک تاک تن  ،یجمن نی  در

 یراا  هاااه نیاااااک ای  نااداد و لیااتحو « ی لاا» ااا  یادر   ااتا چیها را  شاا  هاا اادن

  داردیماانگااا  نیراساات اساا یاساا  کااا همچزااان کزشااگران را در صااحزا س یایاساایس

مااردم  زاادهانینما اساا ،ینااوح اا س نیاادر ا یکااا اهاار چزانچااا روا زجاساا یم االلا ملااب ا

 یاایا توانزاد امت ااود،یکاا  اعاث م ی یاچ اازد  نداااتا  ا  ی اا  لا یا خواهزد ما اکره

 اس   اس یس ا انیدر خ  یجمن یصدا نیتزلا طز رندیمردم  گ ی ا نف  انده

در ااافل  یطل اصااال  دهیااو ساارکو  جزاا   ساا  ، ا ا ااانیوااروک  کااردن خ  ااا

 یملاا  یااهفتمااان امز  یاان یالمللاانیمناااد،    ااهشاا    یروانااایم ینزاای ن  اوتااایفیتخف

 نیاجزا   سا   در ا یروهاایکارد  هرچزاد ن قیات ر اوتاایریو تحق فیاافل تخف نیرا  ا ا

تااااه ااافل هرواا ، امااا همچزااان در   اااده و مزااعااا بیتق اا گااری ااا اااافاپ د زاادیورا

ماناد  یو مطارودان  ااه اسا یجزا   سا   ارت اا  س یانجیاجامناا  اا م یاسیناخود هاه س

خاااود اداماااا داد  اعتراضاااا  و  ا یاااااااده و  اااالقوه  اااا حرهیذخ یااایرویو همچاااون ن
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  اوتزاادیه ااتزد کااا تااداوم  ی ن  ااالقوه یهااایتجل  ان،یااچیورودسااتان و   یهاااجز  

 اود کاا خاود  اسا یروتاا و سارکو  ااده اا س ادیااا  ییمنزاا دنیکشا  یجز   س    ا

 ااا  ن واهنااا  یچااا ک اا  اا یملااب ن گاارید  کزاادیجاادا م ان یاااعقااا و حام یرا اا تمااام

اسا  کاا  اا  یی اا  ن دارد،  نچاا ملاب اسا   ن منزاا یو چاا ن ا ت نگردیامروا چگونا م

 را عرضا کرد  یویتمرسوم افا  انداخ  و راه  لترنا اس یجز   س   در س
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