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مهم كتاب را  هایكنم يكي از بحثسعي ميفقط من  و بسيار مفصل است انقالب بدون انقالبيونكتاب  كل یبحث درباره

نكته  اين بر متمركزبلكه  ،آن چه بود عللها صورت گرفت و قالبنكنم كه چرا اين اراجع به اين صحبت نمي * باز كنم.

ها نقالباين ا بررسي عبارت است از مهدفگرفت.  خودبه را  كنونيشكل  نهايتاًها چه بود و چرا ی اين انقالبااست كه معن

 .نيكاراگوئه انقالب نظير انقالب ايران و 0791 یاواخر دهههای با انقالبدر مقايسه  ،تطبيقي از نظر و هم هم از نظر تاريخي

زيزی عمحمد بو نامبه فقير فروش فروش ميوهدنيای عرب با خودسوزی يك دستهای انقالب ،دانيدمي كه چنان

چون وز ر يك، كردفروشي ميآغاز شد. او هر روز دستبوزيد  سيدیتونس به اسم  یماندهعقب در يكي از شهرهای نسبتاً

هايش و و ميوهزار. تزنداو ميگوش به يك سيلي بوده هم پليس كه زن شود يد و گفته موشميدرگير با او پليس  همجوز نداشت

ا آتش گيرد و خودش ربنزين مي. او هم دهنديپس نمرود، گرفتن آنها ميس پبرای وقتي او  و برندكنند و ميرا توقيف مي

شود و ياجتماعي منعكس م یهادر شبكه. اين قضيه توانندكنند نجاتش دهند ولي نميشنايان سعي ميآزند. دوستان و مي

سرعت هبقضيه  الجزيره یشبكهويژه با ورود شود و بهميتبديل  ملي  موضوعبه يك  اًعيشود و سراضات شروع مياعتر

 .كندمي اشاعه پيداباال سمت به و از مركز تونس  يابدادامه پيدا مي روز 87يا  82دود ح اين اعتراضات .شودالمللي ميبين

 كند.سقوط ميحكومتش كند و مي علي فرارژانويه بن 01در 

ژانويه كه  82روز  دريك اعتراض برای از آنها دانشجويان من بودند از قبل خود را  یفعاالني كه تعداددر مصر 

جيعي ف زرطبهپليس  یخاطر كه جواني به اسم خالد سعيد زير شكنجهاين به  همن، آآماده كرده بودندروز پليس است 

فر حاضر ن صدحدود پانصد ششها آن سالتظاهرات در  آن روز بيرون بيايند. معموالًخواستند ميفعاالن  و كشته شده بود

هزاران  ولي آن روز دننجدا ك جريان عادی خيابان و شهر ازكردند تا ميها را محاصره پليس آن 8111و حدود  شدندمي

چنين چيزی را انتظار نداشتند. اين كه انقالب چگونه شروع  چون اصالًشوند يشوكه مهم خود فعاالن  آيند و طبيعتاًنفر مي

گيرد و در عرض دو هفته حسني مبارك ساقط شهرهای ديگر هم صورت مي رها د. اعتراضجالبي دارد سمدينامي شودمي

شوند مي های كوچك يا بزرگكشور عربي شاهد شورش 07 رسد و جمعاًبحرين مي و شود. بعد نوبت به ليبي، يمن، سوريهمي

ان سعودی كشورهايي مثل عربست .ماندميباقي هرحال به است اسد بشار پنجمي كه .دنشوديكتاتور ساقط مي چهارو در نتيجه 

ن رفرم يا خريد زا شكليكنند به و شروع ميشوند موضوع هراسان ميشدت از اين خليج فارس هم به یو كشورهای حوزه

 .خرج كردند غيرهخريد خانه، تحصيل و  برای ازدواج جوانان، دالر ميليارد  14ها یدسعو مثالً .با پول واقعاًاپوزسيون 

يك  هك هان و نيكاراگوئرخصوص در ايبه 0791ی دههاواخر های انقالب بودم. يكي هااز انقالب فقرهشاهد دو  من

 من دشروع شوها انقالب كه اين قبل از اين .های دنيای عربدومي همين انقالب و كار كرده بودمها هم راجع به آنمقدار 

ها ورش. وقتي اين شيي داشتمآشناو خاورميانه جا مسائل آن اب و نسبتاًه بودم در مصر زندگي كردسال  دود شانزده هفدهح

 . آن موقع هنوز متوجهندنكفرق مي ها با آنچه من ديده و مطالعه كرده بودماين مكرد سرا ديدم احساو استمرارشان 

 اش كنم.بندیصورتبعد از مدتي سعي كردم  ليوچيست  هاتفاوتشدم كه اين ينم

https://www.sup.org/books/title/?id=26257&promo=S18XISA
https://www.sup.org/books/title/?id=26257&promo=S18XISA
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فته ويژه در غرب گافتاده بود كه بسياری از انديشمندان علوم سياسي به ای اتفاقها در خاورميانهباين انقال اوالً

 هااهدانشگدر باره  در اين های متعددیبحث. خواهيم بود ار اقتدارگراييراستمفقط شاهد و  نخواهد شدخبری  جاآنبودند 

اين  یههم و همه را متعجب كرد. تقريباً به وقوع پيوستها هرحال اين انقالب. ولي بهصورت گرفته بودها رسانهو همچنين 

يا اول ه اهلل خميني، واتسالوتروتسكي، آيت ، نظير تيكابدون رهبری كاريزم، ندبود دادههای عادی صورت آدم راها انقالب

های قالببرخالف ان چنينهم .ندها وجود نداشتهايي در اين انقالبچنين شخصيت .شاهد بوديمهای سابق كه در انقالبماندال 

ه آينده بينش و تصوير نسبت ب كهای قبلي يوجود نداشت. انقالبهم خاص بينش يك و سازماندهي كاريزماتيك يك قبل 

 زرگ و كوچك صورت گرفت وبهای شهرهای ها در خياباناين انقالباز بسياری ها فاقد آن بودند. انقالب ولي اينداشتند 

ها هزار نفر جمع شده ايد كه دهديده يرش راوتصا به وجود آورد. حتماًويژه در ميدان تحرير بهاز سياست را  خاصيفرم 

 و فرمي از سياست را به وجود آورد كه خيلي از انديشمندان مثل آلن بديو و اندندمروز در همان ميدان  02و برای بودند 

 كنند.االن راجع به آن فكر ميژيژك اسالوی 

بر جا نشد. البته من تمركزم اينمنجر ها به تغيير اساسي در اين كشورها انقالباين اين نوع بسيج عمومي،  رغمبه

 يهای خارجقدرت یالعادهفوق یبه خاطر مداخله تا حدیريه و ليبي سووضعيت . است يمن بر كمي نيز تونس و مصر و

ايران  بانقال مثالً. به وجود نيامددر آنها اساسي  يها اين بود كه گسستمهم اين انقالب ی. بنابراين يك خصيصهداردتفاوت 

 شود مدليته مفتونس كه گتي در حتوجهي را ها گسست قابلاين انقالبولي  بود يك گسست نسبت به رژيم و نظم سابق

ولي دولت  اندآمده رهای جديدی سر كات تغيير كرده و افراد و سازمانم. در تونس حكوبه وجود نياوردند موفقي است نسبتاً

كه  رسشيپگذارند. ثير ميأت ( تشكيل شده و بر روند اموراسييسچه اقتصادی و چه سابق ) نخبگان یها و شبكهاز نظامي

هيچ  .و چرا به اين شكل درآمده است كنندفرق ميهای گذشته با انقالبها برا اين انقالچاين بود كه پيش آمد من برای 

 الب به صورتيقننه او شناختيم نبود. نه به صورت رفرم بود های تغيير سياسي كه ما ميآن روششبيه ها كدام از اين انقالب

كه در  آورندفشار ميكنند و به حاكميت موجود ميای تودهاجتماعي بسيج و سياسي  یم نيروهارم. در رفختيشنايكه م

به كتاتوری از دير امثل گذ ،به وجود بياورداصالحات  ای ازدرجهها سيون و دولتيستم كنوني با قرارداد سياسي بين اپوزيس

يك ناسيم شقرن بيستم مي ره ما دگونه كانقالب هم آندر ی آمريكای التين. ادموكراسي در مكزيك يا بسياری از كشوره

با زور بيون انقالبرود يا  داردواميرا  مستقررژيم يا رسد كه يكند و به جايي ممي جبسي، مردم را افتدراه مي جنبش انقالبي

ش نه رفرم. من اسم ندنه انقالب بودآنها ها در مصر و تونس به اين صورت نبود. انقالبولي د. نگيردر دست ميرا قدرت 

 . ولي چرا به اين صورت درآمد؟اصطالح اصقالبيا به های اصالحاتيانقالبگذاشتم يعني  (refolution) رفولوسيون را

 (؟revolution) رولوسيون و نهد بو رفولوسيون آمدچرا آنچه در اين كشورها به وجود 

 بانقال یكه خود ايده ندبه وقوع پيوستای در برههيدئولوژيك اهای انقالبي از نظر بحث من اين بود كه اين جنبش

 دمربوط به زمان بعد از جنگ سربرهه ين اكرد. كسي راجع به انقالب صحبت نميديگر  و ده بوداارزشش را از دست د

كردند، راجع به انقالب فكر مي قبالًو احزاب  هاسازمان ،افرادكه  يهايكه آن فرمتغيير كرد ای وضعيت به گونه كهاست 

كردند. يانقالب صحبت نم هها راجع بدر اين برهه چه افراد و چه سازمان وجود نداشت. ديگر كردندتند و تصور ميشنومي
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و ارضات از تع اين يكي و فتصورت گر بودكه خود ايده و تصوير انقالب از بين رفته  در زمانيعرب بي الهای انقششور

 ها بود.اين انقالب یمدههای عخصلت

سه ايدئولوژی در جهان وجود داشت كه  0771 یدهه هایبگذاريد توضيحي بدهم تا منظورم روشن شود. تا سال

ي مثل فرانتس متفكران ابخش كه بهای آزادیی بود. يكي ناسيوناليسم ضداستعماری، يعني جنبشزدر آنها مرك انقالب یايده

و  در داشتنظمدنتغيير انقالبي را ها آن. شدمي نمايندگي در كشورهای مستعمرهنكرومه قوام فانون يا هوشي مين يا 

درست كرده بودند تفاوت عمره تهای استعماری در كشورهای مسچه كه قدرتآنبا  آيدميند آنچه به وجود تخواسمي

عمره به تمس بسياری از كشورهایبخش تمام شد و های آزادیجنبش 0791های بعد از سالهرحال . بهفاحشي داشته باشد

 ز نظرا چه از نظر دموكراسي و چه ،تحقق پيدا نكرد ضرورتاً جديد یخواستند در كشورهايم آنچه هرچند ،استقالل رسيدند

ولوژی تمام شده بود. يكي از كشورهايي كه ئاين ايد ،هرحالبه ،يلواست  يبحثي طوالنتوضيح اين روند عدالت اجتماعي. 

 كند.كه عليه فرمي از استعمار كه اسرائيل به وجود آورده مبارزه مي كند فلسطين استقالل فعاليت ميتاسهنوز برای 

 را هايياين ايده بسياری از جنبشلنينيسم است. -ماركسيسم انقالب در آن مركزی بود یايدئولوژی دوم كه ايده

كرد مثل يمن كه انقالب سابقش سوسياليستي بود يا ظفار داد و تغذيه ميمي ثير قرارأتتحكه در خاورميانه وجود داشت ت

 یدهعنوان ماركسيست ايها به. اينفلسطين آزادی مردمي یجبهه بخش ماركسيست وفلسطين  بخش دردیايا جنبش آز

ماهير ج كردند. ولي اين ايدئولوژی تغيير فاحشي كرد. بعد از فروپاشي اتحادمركزی بود و به آن عمل مي نشاانقالب برای

طور هب تقريباً ترپيدا كرد و بعد نزولبا آن  زمانانقالب هم یايده ،سوسيالسم موجود یهاشوروی و اقمارش و بعد از رد ايده

فروپاشي  و بعد ازعجين شده بود  برابری و توزيع ،دولت رفاه سوسياليسم، یانقالب با ايده یچون ايدهبين رفت.  زاكامل 

ناسورها يفقط دا د كهبويك چيز بد شد انگار كه مفهومي تبديل به ن انقالب يكرد. بنابرا افولانقالب هم  یايدهها اين پارادايم

اين شد. يتداعي م گ و اقتدارگرايير، دولت بزخوردهشكستم سوسياليس اب وكردند ها راجع به آن صحبت ميو قديمي

مدني  ی. جامعهاهميت يافتخيلي  مدني یفرد يا جامعه مثالً ،ا گرفتر شانهای جديدی جایها كنار گذاشته شد و ايدهايده

، دولت رفاه ریبابر ،ين مفاهيم تساویز. اين مفاهيم اوج گرفت و جايگپيدا كرد تقليل بازاريا فضای عمومي يا  اوجيان هم به

البته از قبل  .تان شروع شدسانگل دروليبراليسم هم ايدئولوژی ن ،یوفرايند فروپاشي اتحاد شور زمان باهمسوسياليسم شد.  و

ت در نقاط سرعمريكا اوج گرفت و بهآويژه با  تاچر در انگلستان و ريگان در شيلي شروع شده بود ولي به ران آلنده دمدر ز

نند كه يف كصوضع طبيعي تويك وضع موجود را  تارواج يافت  هاانديشكده ومختلف  هایاوجيان هبه وسيل دنيا مختلف

ديلي وجود و ب هتمام شدهمه چيز يعني ديگر  ،پايان تاريخ هم همين بود ی. قضيهوجود نداردبرای آن آلترناتيوی هيچ ديگر 

رسوب پيدا كرد )وضعيت خاورميانه در ويژه بهكشورهای مختلف  ورزانری از سياستايسبين ب ژیوولئين ايداندارد. 

ورت صد رفرم ح كه بايضيطور كلي پذيرفتند با اين توبه ااين وضع موجود ر همفعاالن . كمي متفاوت است(آمريكای التين 

 .شتاب بخشيدانقالب را  یايده افول ع همواين موض. بشر مهم شد ويژه مسائل حقوقبهدر اين مرحله بگيرد. 

بعد به  0791های از زمان سال ،دانيدمي كه چنانبود.  ميليتانت گراييمهم بود اسالم ايدئولوژی سوم كه خيلي

 درد. رشد كردنويژه در خاورميانه بعد از انقالب ايران مختلف دنيای اسالم به ایههای اسالمي ميليتانت در كشورجنبش
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رب محسوب ع ب اسالمي در دنيایمهم انقال بسيار پردازنظريه. سيد قطب يك شدندتغذيه ميسيد قطب آثار  باسني  دنيای

 .بود ،ای هندیرگاسالم ،مودودی ابواالعليثر از أمختلف اسالمي داشت. خود او مت هایجنبش برای هالعادشود و نفوذ فوقمي

 هی سازماندهي را از او بژويژه استراتو بهبود هند حزب كمونيست ژی لنيني وايدئولثر از فرمي از أدودی هم متوود مخ

 كمونيسم یدرباره ثبحبه كردند و ها با هم زندگي ميكمونيست بود و سال یاش شاعرخانههمت گرفته بود. يعار

 في معالم»د. كتاب يگرا رسمختلف اسالم هایجنبش ههرحال اين ايدئولوژی از مودودی به قطب و از او ب. بهپرداختندمي

فرد  های قطب،ايده دنيای عرب شد. درر ت دگراهای ميليتانلنين برای اسالم «چه بايد كرد»( معادل «عالئم راه») «الطريق

 یتوده تواندو ميداند ييعني كسي كه بهتر از ديگران م ،خيلي مهم بودلنينيستي است  یكه ايده (vanguard) آهنگپيش

جود واسالمي به  یجاهلي و دولت جاهلي قيام كند و دولت اسالمي و جامعه یيعني جامعه جاهليت مردم را بكشاند و عليهِ

ه در يا لشكر طيب رتحريالحزب  مثالً ،ساير كشورهای اسالمي رسيد و رصم های جهاد اسالمي درها به گروهبياورد. اين ايده

 .گيرندرا به عاريت مي هاپاكستان هنوز هم اين ايده

 يكي :باال دو نوع ايدئولوژی داشتسطح ورزان ورزان و سياستانقالب ايران در سطح انديشه ،به نظر من

عربي به  زا ار «الطريق في معالم»ای اولين كسي بود كه اهلل خامنهسم و يكي هم اسالميسم قطبي. آيتيلنين-ماركسيسم

وجود شان بين خود رهرحال ددر دسترس نبود ولي بهخبر نداشتم و اين كتاب آن موقع كه انقالب شد من  .برگرداند فارسي

رمي نفوذ بود و فيك روشنفكر مهم و با او همعلي شريعتي هم خيلي مهم بود و  یهاايده گشت.ميدست بهدستداشت و 

 ینقالب براا یتئوريزه كرد. بنابراين ايده قالبيناسالمي را به صورت يك ايدئولوژی ا یاز ماركسيسم اقتصادی و شيعه

به  0771 یدههاز  ،م كهاههم نوشت یمن جای ديگرهم شروع به تغيير كرد. ايده  ميليتانت مركزی بود. اين یگراهااسالم

ت به نسب یتجديدنظر ،خود انقالبيون و هم در جامعه بيندر هم  مد،ايران به وجود آ رهايي كه دضربا تعاخصوص به ،بعد

ريان جبه تغيير كرد. از درون اين شروع اوليه  یو ايده نهيا  بودهيا درست آشروع شد كه گرايي ميليتانت اين نوع اسالم

با آن را حفظ كند ولي  ااسالمي ر یخواهد هنوز پروژهميای كه يعني پروژه ،دمنامم به وجود آمي پسااسالميسمآنچه من 

در  هرچند حلودشان پي بردند و در پي نوعي راهخگراها به تعارضات اسالمخود تعدادی از . تطبيق دهد های جديدواقعيت

رشان با ها كه فككنند يا زنهايي داريم كه نوع ديگری فكر ميهرحال جوانكه ما به اين يعني ،بودند اسالم گفتمانقالب 

ليسم ميليتانتيسم و راديكاكه  كردنداحساس  هااز مسلمان خيليخارج از ايران هم  در كند. همچنينمردان فرق ميفكر دولت

و  اندعادی هستند كه قرباني راديكاليسم آنها شدههای ين مسلماناانتها  در چوناست به اسم اسالم  زدنلطمه حال  در

 .كردند بديل یارائهشروع به كردند فكر ميه اين مسائل بهايي كه راجع اين آنربناب

افول پيدا كرده بود و ارزش  ،گفتم كه چنان ،انقالب یايده ،عرب به وجود آمد ها در دنيایين شورشاني كه ازم

ها راجع به انقالب عمل كنند. ی اسالميستاخواستند ورها كه ميپسااسالميستويژه بين به ،خود را از دست داده بود

 حتونس. به دنبال اصال و چه در مراكشدر د چه نچه در تركيه باش اند،طلباصالح و نيستند ها انقالبياسالميستپسا

نبودند و سازماندهي  های زيادیآدم اخير واقعاًهای سال یتا تغييرات بنيادی و عميق. در خاورميانه انديجي و قانونيرتد

ای هاديهدر تونس در اتح اگرچه. كشورها در سايرچه در تونس و چه  ،دنكن فكر انقالب یتوجهي وجود نداشت كه به ايدهقابل



6 
 

اين نظر  زكردند. اه انقالب فكر نميبصورت قبل  ها رفرميست بودند و بهچپ وجود داشته ولي اكثر چپ یی تعدادركارگ

 بود بدون سازماندهي و رهبری كاريزماتيك و يك بينش از آينده. نتيجه هاييششور ع پيوست و نتيجه دادوآنچه به وق

جا ولي آنه بود دالعافوق عنوان جنبش. بسيج واقعاًانقالب به ياو اصالح  بيعني تركيبي از انقال ،رفولوسيون عبارت بود از

كنند تا حكومت و مردم را بسيج مي گيرندپا ميهايي هستند كه جنبش هارفولوسيونير بودند. شد فقكه مربوط به تغيير مي

 رد خواهند قدرت را در دست بگيرند. مثالًيكنند. اين نوع انقالبيون نم اصالحن را اخودش نداروادهای موجود را و دولت

قدرت عوض شود. خب چه كسي بايد قدرت را عوض كند؟ خواهيم خواهيم قدرت را بگيريم ولي مييما نم ندگفت امصر آنه

كنند و  اصالحار است خودشان را رق ؟ اينهاهای امنيتي يا ارتشسرويسآموزش و پرورش يا  مثالً ؟خود دولت موجود

و  اندنفعیذاين نهادها  ، چونخورندميبرمشكل  بهاگر انقالبيون اين انتظار را داشته باشند  ؟شكنجه ديگر صورت نگيرد

انقالبيون  .خواهيم بوداستمرار  شاهد و نخواهد گرفتچنان صورت ن گسست آنيبنابرا .كنندعليه خودشان اقدام نمي رتاًوضر

قدرت ز ابتدا امذاكره كنند به اين نتيجه رسيدند كه شايد بايد  اهويژه زماني كه سعي كردند با حكومتبسيج و به یدر برهه

الزم را در  رايری ايجاد كنند ولي آن موقع ديگر خيلي دير شده بود و منابع و ابزيبتوانند تغ واقعاً تاتند گرفدست مي ررا د

ر را تواروز يك ديكت هجدهعرض  ردكه  شده بود تا جاييمهم  واقعاًخيابان بود. خيابان  آنچه داشتند فقط .اختيار نداشتند

تواند انجام دهد ولي واقعيت اين است كه روز بعدی كه ديكتاتور يكاری ماينها فكر كردند كه خيابان همه. كشيدند پايين

گو پاسخ تشوجود دا هايي كه زمان بسيج انقالبيكشود. ديگر آن تاكتيعوض ميشدت بهشود ديناميك جنبش ساقط مي

 ويژه در قاهره در خيابانبه نقالبيوناسازماندهي كرد ولي ا و محالت و مزارع هكارخانهدر نيست. اين زماني است كه بايد 

 .يش نرفتقضايا به اين شكل پكنيم. ولي مانيم و اگر اينها عوض نشوند دوباره شروع ميگفتند ما ميباقي ماندند. به من مي

به موضوع فكر كرده بودند بدون مردم عادی و پدر  عهايي كه راجيعني اكتيويست ،اساسي است شان واقعاًنقشمردم عادی 

ادی های عآدم .ده بشونداعالدی فوقاع هایافتد كه آدمزماني اتفاق مي پيشروینبودند.  پيشروی  شان قادر بهو مادران

ای هدميك ديكتاتور آ طن زمان انقالب است. ولي بعد از سقوآورت بگيرد و صشوند كه يك گسست يالعاده مزماني فوق

 یهابه انقالشبي چون اين مدل خوب است ،دوشكه مربوط به انقالبيون مي . تا جايييسر زندگبرگردند هند اخوعادی مي

 .دندازرپمي لب به توزيع قدرتآيد اغسابق وقتي رژيم جديد مي رويژه بعد از سقوط ديكتاتوبه ،قرن بيستمي خشن نيست

گر خوب عمل ا ، البتهرا داشته باشند دموكراتيك هایدگرگونيتوانند پتانسيل خوب هستند و مي هارفولوسيون از اين نظر

ر هرحال دهايي كه به. آنوجود داردنشده هميشه خطر ضدانقالب  ضطور سيستماتيك عوقدرت به جاكهازآن كنند. ولي

ادگي به اين س. قضيه ايمحتي اگر تظاهر كنند كه ما عوض شده ،دارنديند به اين سادگي دست از قدرت برنمتهس نهادها

ين ا ها بهآنبسيج بود  یيابان بودند و دورهخ رمردم د زتي زماني كه هنوحنيست. در مصر از همان روز اول شروع كردند. 

وجود  ابقگشت نظم سو خطر باز كه خطر ضدانقالبجاست مشكل در ايناين رفكر بودند كه نهادها را در دست بگيرند. بناب

نس اين خطر وجود دارد كه نظم وحتي در ترخ داد. در مصر و همچنين . اين اتفاق در قبل از جنگ داخلي در يمن دارد

 زا يخيل و انقالبيون بازگشته یدهد كه شكنجهحقوق بشری نشان مي ایهاالن گزارش آرامي برگردد. مثالًبهدوباره سابق 

نفر جوان  82111ماه بعد از انقالب تونس  حدود سه يا چهار مثالً ،نده بودميد شداوايل هم نااند. همان اهها نااميد شدجوان

 به داعش پيوستند. ترهم بعد و تعدادی مهاجرت كردند و به كشورهای مختلف رفتند
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 یهجامع ،تميحاك ،دولتباال يعني سطح مربوط به ها بگويم كه اين صحبتنكته را خواهم اين را در انتها مي

انقالب يك ركن ديگر هم دارد و آن سطح جامعه و  .وط به باال نيستبولي انقالب فقط مر ،دولت است سياسي و نهادهای

 ،بسيار مهم است نرسد جايي همانقالب اگر حتي در سطح نهادی به  )به معنای بديويي(رخداد  های عادی است. خودِآدم

ها در خيابان بودند روزی كه آدم هجدهآن  آفريند. مثالًها ميدر بين آدم یجديد یوبژكتيويتهسو  یجديد فكر زيرا

 و تتصور جديد نسبت به آينده، قدر كين لحظه در ايجاد ياقش ن. است عوض شده شانگفتند زندگي و فكريم یبسيار

كتابي  و جلد دوم مهستكار ول مشغراجع به آن االن من اين موضوعي است كه  .بسيار اساسي است مراتبيسلسله یرابطه

ربوط عادی م هایها تا جايي كه به آدماساسي من اين است كه اين انقالب پرسشنويسم راجع به اين مسائل است. كه مي

به دست از انقالب  ایتجربهچه  ای و جواناندستان شهری، زنان حاشيهفروه است؟ ای به دست آوردشود چه تجربهمي

موضوعات  ينا ؟ه استمرد يا بين فرزند و والدين صورت گرفتو بين زن مراتبي سلسله تغييرهيچ بعد از آنها آيا  ؟آوردند

 . شود كاوششان درباره ان دارد كهاهميت فراوولي به نظر نيايد شايد در نظر اول مهم 

 .8102چهاردهم ژوئن  در تاريخ كانون كتاب تورنتو ی سخنراني درويراستهمتن   *

                                                           


