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بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 
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ناشر: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به کوشش: محمدرضا جوادی ی9انه، جبار 

رحمان5،  سعیده زادقناد، عبداال.ه بیچرانلو.
امیری، وزیر  با مقدمه: سید رضا صالح5 

فرهنگ و ارشاد اسالم5
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.

همه حقوق این اثر برای پژوهش<اه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پی<رد قانونG دارد.

نشانG: تهران، پایین تر از میدان ول5 عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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در ادبیات جامعه شناس+ سیاس+ و انقالب، ی,+ از نظریه های شایع در 
توضیح و تحلیل جنبش های اجتماع+ و انقالب، نظریه «عدم توازن 
جانسون»،  «چالمرز  اسملسر»،  «نیل  نظیر  افرادی  است که  سیاس+» 
تحلیل  و  توضیح  (برای  آبراهامیان»  «یروآند  و  هانتینگتن»  «ساموئل 
هستند.  حوزه  این  شده  شناخته  صاحب نظران  از  اسالم+)  انقالب 
این نظریه، که از نظریه‑های کارکردگرایی در علوم اجتماع+، میراث 
م+ برد، تعادل و انسجام سیستم های اجتماع+، فرهنگ+، اقتصادی و 
 Zجامعه را در توازن و تعادل عناصر و بخش های اصل+ ی Zسیاس+ ی
سیستم و جامعه م+ داند و معتقد است که توسعه و رشد یZ جانبه و 
یZ سویه، جامعه را دچار «آنوم+» خواهد کرد؛ این آنوم+ در حوزه های 
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سیاس+ و اجتماع+ پیامدهای مختلف+ خواهد داشت؛ یعن+، اگر در 
کشوری، توسعه و رشد اقتصادی انجام گیرد اما در توازن آن نهادمندی 
سیاس+  آنوم+  دچار  جامعه  نیفتد،  اتفاق  سیاس+  توسعه  یا  سیاس+ 
اجتناب ناپذیر  انقالب،  و  سیاس+  و  اجتماع+  جنبش های  و  م+ شود 
در تحلیل  بنابراین،  پناه+، ١٣٨٩).  و  م+ شود (هانتینگتون، ١٣٨٢ 
به  پهلوی  رژیم  جانسون+،  روی,رد کارکردگرایی  با  اسالم+  انقالب 
پشتیبان+ افزایش قیمت نفت، به سرمایه داری وابسته اقبال نشان داد و  
رشد و توسعه اقتصادی ناموزون را در دستور کار قرار داد. در موازات 
و  نیفتاد  اتفاق  در فضای سیاس+ جامعه  اقتصادی، گشایش+  توسعه 
عدم هماهنگ+ بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاس+ رخ داد. نیروهای 
آزادشده در حوزه های اجتماع+، فرهنگ+ و اقتصادی در بین طبقات 
که  بودند  سیاس+  آزادی های  مطالبه گر  و  خواستار  جامعه،  متوسط 
بهترین راه حل بسترسازی برای تش,یل احزاب مستقل و نهادهای مدن+ 
بود که نهادمندی سیاس+ اتفاق نیفتاد و برعکس، سرکوب در دستور 
کار قرار گرفت. نارضایت+ انباشت شد و راه حل گروه های مبارز نیمه 

سازمان یافته در براندازی رژیم دیده شد.  
بعد از چند دهه از پیروزی انقالب اسالم+ و تجربه موفق هشت 
سال دفاع مقدس، به همت و توان باالی نیروهای نظام+ و امنیت+ کشور 
در بخش های مختلف نظام+ و انتظام+، کشور و جامعه ما در امنیت 
خوبی به سر م+ برد. این اتفاق میمون در شرایط+ است که ناامن+ در 
دورتادور کشور حاکم است و گروه های تروریست+ مختلف و متنوع+ از 
سراسر جهان و به اش,ال و ادعاهای مختلف، ناامن+ ها را رقم م+ زنند. 
همpان اذعان دارند که حداقل آسیب از ناحیه گروه های تروریست+، به 
ایران وارد شده است و حت+ کشور ما از حمایت های مستشاری خود 
از کشورهای دیpر همسایه درگیر با تروریست دریغ نم+ کند. بنابراین، 
گروه های تروریست+ در خارج از مرزهای کشور کنترل م+ شوند و ام,ان 
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نفوذ و ضربه زدن پیدا نم+ کنند. هرچند ش,ل بهتر آن است که به ش,ل+ 
فرهنگ+ تر، پدافند دفاع+ صورت گیرد و با استفاده از اقناع و استدالل 
فرهنگ+، جامعه پذیری صورت پذیرد و عمل,ردهای نهادی و سازمان+ 
را در حوزه های فرهنگ+، عقالن+ ساخت تا انباشت کینه های فرقه ای و 
مذهبی ش,ل نگیرد و یا حداقل هم زمان استفاده از هر دو ابزار اقناع 

فرهنگ+ و کنترل نظام+ در دستور کار قرار گیرد. 
توانایی کنترل موفق در بیرون از مرزها، حاک+ از موفقیت در داخل 
اقتصادی  و  فرهنگ+  اجتماع+،  امنیت های  دیpر،  عبارت  به  نیست؛ 
جامعه و از جمله امنیت جان انسان ها در داخل کشور، به دالیل مختلف 
در معرض خطر است؛ بحران زیست محیط+ و آلودگ+ آب و هوا، شیوع 
بیماری های صعب العالج، تصادفات جاده ای، بالیای طبیع+ چون سیل 

و زلزله و حادثه جدید آتش سوزی و فروافتادن ساختمان «پالس,و».
قابل پذیرش نیست که با داشتن نیروهای انسان+ کارآمد، گروه های 
تروریست+ در خارج از مرزهای کشور زمین گیر شوند، ول,ن در داخل 
کشور، نیروهای انسان+، ضعیف و عوامل زمینه ای ناپایدار، صدمات 
بسیار  ایران+،  ذهن  برای  آورند.  وارد  جامعه  عین  و  ذهن  بر  فراوان+ 
مخرب م+ نماید که ساختمان+ با قدمت چند دهه و ناکاف+ از ایمن+، 
همچنان فعال است و با شروع بحران (آتش سوزی)، مدیریت بحران 
به درست+ صورت نم+ گیرد تا فاجعه ای عظیم اتفاق بیفتد. دیpر این که، 
برای ذهن ایران+، بسیار دور است که در مدیریت بحران های داخل+ و 
شهری، عدم هماهنگ+ و تنظیم امور، جلوه گر م+ شود، به گونه ای که 
تعلل در کارها مشاهده شده و تداخل ها و همپوشان+ ها فراوان است. 
در صورت+ که از جنس همین نیروهای انسان+ کشور، کارنامه ای موفق 
در  بحران،  مدیریت  بحث  از  غیر  به  م+ شود.  دیده  مرزها  امنیت  در 
در  و  نم+ شود  توجه کاف+  نیز  بودجه  تخصیص  و  سیاست گذاری ها 
بودجه  مستندات،  اساس  بر  مثال،  عنوان  به  نم+ گیرد.  قرار  اولویت 
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را  شهرداری  بودجه  کل  از  درصد  چهار  تهران،  شهرداری  نوسازی 
دربرم+ گیرد، درحال+ که، شهر تهران در مسیر پوست انداختن است و 
بافت های فرسوده، بخش+ قابل توجه را به خود اختصاص داده اند که 

الزمه آن، اختصاص بودجه متناسب است. 
از مرزهای کشور  بیرون  برای دشمن،  اتفاق+ که  نظر م+ رسد،  به 
اتفاقات  برای  افتاده،  وطن دوست+  و  مذهبی  ایدئولوژی,+،  لحاظ  به 
و بحران های داخل کشور نیفتاده است. فقدان یا ضعف ایده «ما» و 
ایران+ ها» در بحران های داخل+، محرز است؛ «ما»ی  «هویت جمع+ 
ش,ل نیافته در بین ایرانیان و «خودخواه+» منفعت گرایانه، افراد جامعه 
افراد  همه  برای  اجتماع+»  مسئولیت  «عدم  م+ سازد.  مسئول  غیر  را 
جامعه در همه صنوف و رده، اتفاق+ نامیمون است که جامعه کنون+ ما 
به شدت از آن رنج م+ برد. بیماری ای که جامعه را دچار عدم تعادل و 
عدم توازن م+ کند. فرد ایران+ در اموری که مسئولیت ساخت و تنظیم 
ت و غیرمسئوالنه عمل م+ کند، ول+  آن بر عهده اش است، بسیار بی دقّ
در سوگ ها و ناراحت+ ها بیش از اندازه و افراط+، سوگواری های جمع+ 
با شب,ه های اجتماع+ جدید و  اتفاق در مواجهه  این  انجام م+ دهد. 
حد  در  ناراحت+  و  افسوس  م+ شود؛  تشدید  ارتباط+  مجازی  فضای 
افراط در این شب,ه ها دیده م+ شود ول+ انگار این اتفاق، خارج از همین 

مشترکین روی داده است و مقصر این اتفاقات افرادی غیر اینان اند.
و  «پیشرفت»  برای  که  تعاریف+  از  ی,+  دیpر،  زاویه ای  از 
«عقب ماندگ+» کشورها وجود دارد، به وجود یا عدم وجود یZ ویژگ+ 
پیشرفته،  ملّت های  برم+ گردد؛  ملّت هایشان  در  جمع+  خصلت  یا 
سونام+،  زلزله،  طوفان،  (سیل،  روزگار  درون حوادث  از  که  قادرند 
آتش سوزی، ترور، انفجار، اشغال و جنگ) هر بار قوی تر و منجسم تر 
و سربلندتر از قبل بیرون  آیند و انبوه+ از تجربه‑ها و ارزش های جدید 
با هر  مانده»،  ملّت های «عقب  ا  ام~ منتقل کنند.  آینده  به نسل های  را 
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ضربه ای که م+ خورند، قدری ش,سته تر، تلخ تر، خشمpین تر و افسرده تر 
م+ شوند و کوله بار سنگین تری از احساس حقارت و ذلّت و حسرت و 
افسوس و نفرت و کینه از خود را بر دوش نسل های آینده م+ گذارند. 
توسعه  و  پیشرفت  نمادهای  عنوان  به  ما  کشورهایی که  از  بسیاری 
م+ شناسیم، کشورهایی هستند که در تاریخ شان بستر خانمان سوزترین 
حوادث و دشوارترین آزمون ها بوده اند. حاال ما از خودمان بپرسیم که 
از دل حوادث روزگار با چه قامت+ بیرون م+ آییم؟ آیا حوادث تلخ را به 

اش,ال+ جدیدتر تکرار نم+ کنیم؟
ریخت؛  فرو  و  آتش گرفت  «پالس,و»  ساختمان  پیش،  روز  چند 
میلیون ها شهروند ایران+ با چشمان نگران لحظه لحظه اخبار این حادثه 
به  با پخش غذا و آب و میوه  را پی گیری کردند؛ مغازه داران اطراف 
نیروهای امدادرسان+ و آتش نشان ها یاری رسانند؛ هزاران شهروند در 
مقابل بانک های اهدای خون، ساعت ها صف کشیدند و خون دادند، 
گروه+ از مردم در کنار ایستگاه های آتش نشان+ شهر، دسته های گل و 
روبان های سیاه و پیام های تسلیت گذاشتند و ایرانیان از سراسر جهان، 
هموطنان شان  با  هم دردی  ابراز  برای  و عکس  و شعر  پیام  میلیون ها 
ارسال کردند. ما از دل این حادثه و حوادث دیpر، چه ارزش هایی را 

استخراج خواهیم کرد؟ و چه تجربه هایی کسب خواهیم کرد؟
به نظر م+ رسد، حافظه تاریخ+ ایرانیان، ضعیف باشد و گذشته ها 
را تکرار م+ کنیم؛ بیش از یZ دهه از زلزله دردناک «بم» گذشته است 
دارد. عل+ رغم  این حادثه وجود  و  زلزله  آن  بین  ول+ شباهت غریبی 
این که حادثه پالس,و در قلب پایتخت و کشور به وقوع پیوسته و ام,ان 
فعالیت مناسب و هماهنگ، بیش تر بود، ول+ به خاطر عدم آمادگ+ و 
عدم هماهنگ+ افراد و نهادهای مسئول، خروج+ و نتایج+ شبیه به زلزله 
بم را داشت که کیلومترها از مرکز استان و پایتخت دور بوده است. 
این انباشت عدم هماهنگ+، سوال مهم+ را در اذهان، استوار م+ سازد 
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که چرا مدیریت درست+ در بحران های داخل کشور که حیات و جان 
انسان ها در مواجهه با آن است، انجام نم+ گیرد؟ در حال+ که مدیریت و 
هماهنگ+ خوبی در صیانت از جان ایران+ ها در بیرون از مرزها صورت 

م+ پذیرد. این عدم توازن امنیت حیات ایران+ در چیست؟
به طور کل+، ی,+ از راه کارهای مد نظر، عدم موازی کاری و عدم 
هم پوشان+ است که بعضاً در بحران هایی چون زلزله بم و ساختمان 
پالس,و مشاهده شده است؛ هماهنگ+ بیش تر افراد مسئول، هم حل 
بحران را سریع تر م+ کند و هم اقناع افکار عموم+ را بیش تر. به عبارت 
دیpر، در عصر فضای مجازی و گردش سریع اطالعات، افکار عموم+ 
و رسانه های رسم+ و غیر رسم+، جواب های سریع، روشن و قانع کننده 
طلب م+ کنند که در همین حادثه پالس,و، سردرگم+ و چندصدایی 
زیادی در پاسخ‑ده+ بود و یZ خبر در کوتاه ترین زمان تکذیب م+ شد 
و بر ابهام م+ افزود. به نظر م+ رسد در چنین بحران هایی، باید با سرعت 
و دقت، کمیته ای از افراد و نهادهای مسئول تش,یل شود و همه اخبار و 
گزارش ها از طریق این کمیته و سخن گوی آن، برای افکار عموم+ بازگو 
شود تا جلوی شایعه پراکن+ ها گرفته شده و مجبور نشویم، انرژی های 
زیادی صرف و افراد غیرمرتبط و مرتبط را به پاسخ گویی وادار کنیم. 
دیpر این که، تمام نهادهای مدن+ و دولت+، در راستای انسجام بخش+ 
بین گروه های  فرهنگ+  و  اجتماع+  تا ش,اف های  گیرند  قرار  جامعه 
مختلف اجتماع+ کم تر شود و با باال رفتن «حساسیت اجتماع+» نسبت 
اتفاقات  شاهد  اجتماع+»،  «مسئولیت  افزایش  و  پیرامون  مسائل  به 
کم تری از جنس ساختمان پالس,و در آینده باشیم. البته بایست+ از طرف 
حاکمیت هم بر اساس عدالت توزیع+، توجه و اعتباربخش+ بیش تری 
به انسجام و پیوندهای اجتماع+ و فرهنگ+ درون جامعه صورت گیرد 
تا این عدم توازن و ش,اف حاکمیت، نسبت به امنیت خارج و داخل 

کشور اتفاق نیفتد.




