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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر در ﻣورد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

داﻧﺷﮕﺎه ﺗرﯾﺑون ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ﻧﯾﺳت!

ﮐﺎرﻧﺎوال اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ راه اﻓﺗ ﺎده اﺳ ت.
ﺑ ﺳﺎط ﻓرﯾ ب ﺗ وده ھ ﺎ داغ داغ اﺳ ت .ھ ر ﮐﺎﻧدﯾ داﯾﯽ ﺗ ﻼش ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﺗ ﺎ
ﻣ ﺳﺎﺋﻠﯽ را ﮐ ﮫ ﺑ رای ﻣ ردم اھﻣﯾ ت دارد ﻋﻣ ده ﮐﻧ د و ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﺷ ﻌﺎر
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧ د و روی آن ﻣ ﺎﻧور دھ د .در اﯾ ن ﻣﯾ ﺎن ﻣﺧﺎط ب
اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﻗﺷرھﺎ و ﮔروھﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧ د زﻧ ﺎن ،ﮐ ﺎرﮔران ،داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن و
طﺑﻘ ﺎت زﺣﻣ ﺗﮑش و ﺗﺣﺗ ﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ھ ﺳﺗﻧد؛ ﭼ ون ﺷ رﮐت آﻧﮭ ﺎ در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧظﺎم را ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرﺧ ﯽ از ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ وﻋ ده ﺑرﭼﯾ ده ﺷ دن ﮔ ﺷت ھ ﺎی ارﺷ ﺎد،
ﺑرﮔرداﻧ دن داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﺳ ﺗﺎره دار ﺑ ﮫ داﻧ ﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﭘﺎﯾ ﺎن ﺣﮑوﻣ ت
ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ،ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﻣﻌوﻗﮫ ﮐﺎرﮔران و ﺑرﮔرداﻧدن آﻧﮭﺎ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر را
ﻣ ﯽ دھﻧ د و ﯾ ﺎ از آزادی ﺑﯾ ﺎن و ﻓ ﺿﺎی ﺑ ﺎز ﺳﯾﺎﺳ ﯽ در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و در
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .از ﺑﮭﺗر ﺷ دن وﺿ ﻊ اﻗﺗ ﺻﺎدی ﻣ ﯽ ﮔوﯾﻧ د.
از ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن زﻧ داﻧﮭﺎ از داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن و ﻓﻌ ﺎﻟﯾن ﻣﻌﺗ رض ﻣ ﯽ ﮔوﯾﻧ د و
اﯾن ﮐ ﮫ ھ ر ﮐ س ﺣ ق اﻋﺗ راض و ﺑﯾ ﺎن ﻧظ رات ﺧ ود را دارد .در اﯾ ن
ﻣﯾﺎن رواﺑط ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺻوص آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﺗﺑدﯾل ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ
ﺷﻌﺎر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷده و ھر ﮐس ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮭﺗ رﯾن ﮔزﯾﻧ ﮫ
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و ﺧود را در ﻧ زد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾ ﺳم آﻣرﯾﮑ ﺎ ﻓ رد
ﻣ وﺟﮭﯽ ﻧ ﺷﺎن دھ د و ھ م ﺑ ﮫ ﻣ ردم ﺑﮕوﯾ د ﮐﺎﻧدﯾ د ﻣﻧﺎﺳ ﺑﯽ ﺑ رای ﺗﻐﯾﯾ ر
اوﺿﺎع اﺳت.
اﻣﺎ ﻣردم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن وﻋ ده وﻋﯾ دھﺎ در دوره ھ ﺎی ﻗﺑﻠ ﯽ
اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ھ م وﺟ ود داﺷ ﺗﮫ اﺳ ت و ھﻣﯾ ﺷﮫ ﺑﻌ د از اﻧﺗﺧ ﺎب ﻓ رد ﻣ ورد
ﻧظر ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻋده ھﺎﯾش ﻋﻣل ﻧﮑرده؛ ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑ ل ﺑ ﮫ ﺷ دﯾدﺗرﯾن
ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در ﺟﮭت ﺳ رﮐوب ﺗ وده ھ ﺎ ﮔ ﺎم ﺑرداﺷ ﺗﮫ اﺳ ت .ﺳ رﮐوب
وﺣ ﺷﯾﺎﻧﮫ داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن در واﻗﻌ ﮫ  18ﺗﯾ ر ﺳ ﺎل  78در ﮐ وی داﻧ ﺷﮕﺎه
ﺗﮭران و ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای در دوران رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭ وری ﺧ ﺎﺗﻣﯽ ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او ﻗﺑل از آن ﺷﻌﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣ دﻧﯽ ،ﻓ ﺿﺎی ﺑ ﺎز ﻓرھﻧﮕ ﯽ ،آزادی
اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳ ﯽ را ﻣ ﯽ داد ﮔ واه اﯾ ن ادﻋ ﺎ اﺳ ت .ﯾ ﺎ دوﻟ ت
"ﻣﮭ رورز" ﮐﻧ وﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺣ ت ﻋﻧ وان اﺟ رای ط رح اﻣﻧﯾ ت اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ و
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اراذل و اوﺑﺎش ﺑﮫ ارﻋﺎب ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش ،ﺳرﮐوب ﺟواﻧﺎن
و دﺳﺗﮕﯾری زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺗوﺳط ﮔﺷت ھﺎی ارﺷﺎد ﻣ ﺷﻐول اﺳ ت و
ھﻧوز ھم اﯾن "ﻣﮭرورزی" اداﻣﮫ دارد .ھﻧوز ﻓراﻣ وش ﻧ ﺷده ﮐ ﮫ در آن
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن داغ ،اﺣﻣدی ﻧژاد ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﭘول ﻧﻔت را ﺑر ﺳ ر ﺳ ﻔره ھ ﺎی
ﻣردم ﺑﯾﺎورد ،ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی ﺑﻧزﯾن و طرح ﺣ ذف ﺳوﺑ ﺳﯾدھﺎ را ﺑ ﮫ اﺟ را
ﮔذاﺷت .اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﭘﯾ ﺷﯾن ﺟ رأت اﺟ رای آﻧ را ﻧداﺷ ﺗﻧد .ﺑ ﺎ
اﺟرای اﺻل  44ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ )ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی( ﺷﺎھد ﻣ وج ﺑﯾﮑ ﺎر
ﺷدن وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔران ،ﺳرﮐوب اﻋﺗراﺿﺎت آﻧﮭﺎ و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻧرخ ﺗورم
ﺑوده و ھﺳﺗﯾم .در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾ ر ھﻣﮕ ﺎن ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎﺗﯽ و ﻣ ﺿﺣﮏ
ﻣﻌ روف ﮐﺎﻧ ﺎل دوم را ﺑﯾ ﺎد دارﻧ د ﮐ ﮫ اﺣﻣ دی ﻧ ژاد ﮔﻔ ت" :ﺟواﻧﮭ ﺎ و
دﺧﺗران ﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ دوﺳت دارﻧد ﺑﭘوﺷﻧد ﺑﮫ ﻣن و ﺗو ﭼﮫ؟! دوﻟت ﺑﺎﯾد
اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻣﻠﮑت را ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن ﺑدھد ".اﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳو اﻗﺗ ﺻﺎد ﻧ ﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ
ﺑﯾﻣﺎرﺗر از ﻗﺑل ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ از طرف دﯾﮕر دﺧﺗران و ﺟواﻧﺎن دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ
در ﻣﺣ ﺎﮐم ﻗ ﺿﺎﯾﯽ ﺑ ﮫ دﻟﯾ ل ﻋ دم رﻋﺎﯾ ت ﭘوﺷ ش اﺳ ﻼﻣﯽ ﭘروﻧ ده دار
ﺷدﻧد .در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﻣﺗر ھﻔﺗﮫ و روزی ﺑوده ﮐﮫ ﺷﺎھد اﻋدام زﻧﺎن
و ﺟواﻧﺎن ﮐﺷور ﻧﺑﺎﺷﯾم.

ﻣﯾ ر ﺣ ﺳﯾن ﻣوﺳ وی ﺳ ﺑزﭘوش ،ﺑ ﮫ ﺧﯾ ﺎل اﯾﻧﮑ ﮫ ﮐ ﺳﯽ از ﭘﯾ ﺷﯾﻧﮫ
"درﺧﺷﺎﻧش" ﻣطﻠﻊ ﻧﯾﺳت؛ در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺳؤال ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ
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ﮐﮫ او ﻧﺧﺳت وزﯾر وﻗت ﺑود؟! او ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐدام از ﺳ ؤاﻟﮭﺎی ﻣﻌﺗرﺿ ﯾن
ﺑﮫ او و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾش ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ دھد و ﺟﻠ ﺳﮫ را ﺗ رک ﻣ ﯽ ﮐﻧ د .ﺷ ﺎﯾد
ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺷﺎﯾد ھم ﺳﮑوﺗش ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﺗﺄﯾﯾد اﻋﻣﺎﻟش ﻣﯽ ﺑﺎﺷ د و ﺗﺄﯾﯾ د اﯾﻧﮑ ﮫ اﮔ رﻻزم ﺑﺎﺷ د ،ﺑ رای ﺣﻔ ظ ﻧظ ﺎم
ھﻣﺎن ﮐﺎر را دوﺑﺎره ﺧواھد ﮐرد .درود ﺑ ر داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺑ ﺎرز داﻧ ﺷﮕﺎه
زﻧﺟ ﺎن ﮐ ﮫ در ﻣﻘﺎﺑ ل اﯾ ن ﺳ ﮑوت ،ﻓرﯾ ﺎد زدﻧ د "ﺳ ﯾد ﺳ ﺑز ﮔ ﺳﺗر،
ﺧﺎوران ھﻧوز ﺳرخ اﺳت".
ﮐروﺑ ﯽ در ﻣﻘﺎﺑ ل داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻌﺗ رض ،ﺷ ﻌﺎر "زﻧ ده ﺑ ﺎد ﻣﺧ ﺎﻟف
ﻣ ن" را ﺳ ر ﻣ ﯽ دھ د .ﺣﺎﻓظ ﮫ ﻧزدﯾ ﮏ ﻣ ﺎ ﻣ ﯽ ﮔوﯾ د؛ ﺧ ﺎﺗﻣﯽ از
داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳوت و ﮐف ﺑدرﻗﮫ اش ﮐردﻧد ﺑ ﺎ ﺑ ﺎﺗوم و ﺷ ﮑﻧﺟﮫ و
زﻧ دان و ﭘرﺗ ﺎب از ﺧواﺑﮕﺎھﮭ ﺎ اﺳ ﺗﻘﺑﺎل ﮐ رد ،ﺣ ﺎل ﺷ ﯾﺦ اﺻ ﻼﺣﺎت ﺑ ﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻗرار اﺳت ﭼﮫ ﮐﻧد؟!
اﯾ ن ھ ﺎ ھﻣ ﮫ ﻧ ﺷﺎن دھﻧ ده آن اﺳ ت ﮐ ﮫ رﺋ ﯾس ﺟﻣﮭورھ ﺎی اﺻ ﻼح
طﻠب ،اﺻوﻟﮕرا و ﯾﺎ ھر ﻋﻧوان دﯾﮕری را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﯾدک ﻣﯽ ﮐ ﺷﻧد،
ھ ﯾﭻ ﺗﻔ ﺎوﺗﯽ ﺑ ﺎ ھ م ﻧدارﻧ د .ھﻣ ﮫ از ﯾ ﮏ ﻗﻣ ﺎش اﻧ د و ھﻣﮕ ﯽ ﺷ ﺎن ﺑ ﮫ
ﺻراﺣت ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘس از ﮔذﺷت ﺳﯽ ﺳﺎل ،وﻓﺎداری ﺧود
را ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻧﺷﺎن داده اﯾم .آﻧﮭﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑ ﺎزی و رﻋﺎﯾ ت دﻣوﮐراﺳ ﯽ ﺑ ﯾن
ﺧودﺷ ﺎن را ﺧ وب ﯾ ﺎد ﮔرﻓﺗ ﮫ اﻧ د؛ ﻓﻘ ط ﻋﻧواﻧ ﺷﺎن ﺑ ﺎ ھ م ﻓ رق دارد ﺗ ﺎ
راﺣت ﺗر ﺑﺗواﻧﻧد ﻣردم را ﻓرﯾب دھﻧد .وﮔرﻧﮫ ھﻣﮕﯽ در ﺟﮭت ﭘﺎﯾداری
و ﻣ ﺷروﻋﯾت و ﺣﻔ ظ ﭘﺎﯾ ﮫ ھ ﺎی ﻧظ ﺎم ارﺗﺟ ﺎﻋﯽ و ﻓﺎﺷﯾ ﺳﺗﯽ ﺟﻣﮭ وری
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارﻧد.
ط ﯽ  30ﺳ ﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾ ت ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗﻧﮭ ﺎ ﺳ ﺗم و اﺳ ﺗﺛﻣﺎر،
ﻓرودﺳﺗﯽ ،ﺳرﮐوب و ﻋﻘب ﻣﺎﻧ دﮔﯽ در ھﻣ ﮫ وﺟ وه ﻧ ﺻﯾب ﻣ ردم ﺷ ده
اﺳت .در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ھﻣﭼون ﮐردﺳﺗﺎن و ﺗ رﮐﻣن ﺻ ﺣرا و ﻣﻧ ﺎطق ﻋ رب
ﻧﺷﯾن ﺧوزﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﭘررﻧﮓ اﺳت و رژﯾم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺷﺗﺎر و ﻗﺗل
ﻋﺎم ﻣردم اﯾن ﻣﻧﺎطق را دارد؛ رژﯾم از ﭘﺎﯾ ﮫ ای ﺑرﺧ وردار ﻧﯾ ﺳت .ﺑ ﮫ
ھﻣ ﯾن دﻟﯾ ل در آﺳ ﺗﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ،رھﺑ ر ﺑ ﮫ ﮐردﺳ ﺗﺎن ﺳ ﻔر ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﺗ ﺎ
ﺿرب ﺷﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن دھد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎد آوری ﮐﻧد ﮐ ﮫ اﯾ ن ﻧظ ﺎم
ﭼ ﮫ ﺣﻣ ﺎم ﺧ وﻧﯽ در آﻧﺟ ﺎ ﺑ ﮫ راه اﻧداﺧﺗ ﮫ اﺳ ت؛ و ﺑ ﺎ ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺑﻘﮫ
ﻣﺑ ﺎرزاﺗﯽ ﻣ ردم آن ﻣﻧطﻘ ﮫ در واﻗ ﻊ آﻧ ﺎن را ﺗﮭدﯾ د ﮐﻧ د ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ د در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد و ﻓﮑر ﻣﺑﺎرزه را از ﺳر ﺑﯾرون ﮐﻧﯾد.
ﺟﻧ ﮓ زرﮔ ری ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ ھ م وﺳ ﯾﻠﮫ ای ﺷ ده ﺗ ﺎ ھ ر ﮐ س ﺧ ود را
ﻣﺷروع ﺗر از ﺑﻘﯾﮫ ﻧ ﺷﺎن دھ د .ھﻣ ﮫ از ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی اﻗﺗ ﺻﺎدی اﺣﻣ دی
ﻧژاد اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ و وﻋده ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد او ﻋﻣل ﻧﺧواھﻧ د ﮐ رد؛
و وﺿﻌﯾت را ﺑﮭﺑود ﺧواھﻧد ﺑﺧﺷﯾد .اﺣﻣدی ﻧژاد ھ م ادﻋ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﮐ ﮫ
اﻣﺎم زﻣﺎن اﯾن ﮐ ﺷور را اداره ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ھ ر ﭼ ﮫ ھ ﺳت اراده ﺧداوﻧ د
اﺳ ت .در ﺣﺎﻟﯾﮑ ﮫ از ﻣﺎھﮭ ﺎ ﻗﺑ ل ﺑﺣ ران اﻗﺗ ﺻﺎدی ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری در
ﺟﮭﺎن ،اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﻣوزون و ﺑﯾﻣﺎر اﯾران را ﻣﺗزﻟ زل ﺗ ر ﮐ رده و در اﯾ ن
ﺑﯾن ﺑﯾﺷﺗرﯾن آوار ﺑر ﺳر ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش و طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓ رو
رﯾﺧ ت .ﺧﺎﻣﻧ ﮫ ای ﻧﯾ ز در ﺳ ﻔر اﺧﯾ رش ﺑ ﮫ ﮐردﺳ ﺗﺎن اﻋ ﻼم ﮐ رد ﮐ ﮫ
ﺑرﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ،ﻣردم ﻣﺷﮑل اﻗﺗﺻﺎدی ﻧدارﻧد و
آﻧﻘدرھﺎ ھم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد وﺿﻌﯾت ﺣﺎد ﻧﯾﺳت.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ھﻣ ﮫ ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ ﺑ دون اﺳ ﺗﺛﻧﺎ و ﺑ ﺎ اﻓﺗﺧ ﺎر از اداﻣ ﮫ راه و اھ داف
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻧظﺎم و ﭘﯾﺎده ﮐردن اﺻول و رھﻧﻣودھﺎی او ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ھر ﮐس را ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اھ داف و آﻣ ﺎل ﺑﺎﺷ د ﺧ ﺎﺋن ﺑ ﮫ ﻧظ ﺎم و اﻧﻘ ﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .اﻣﺎ اﺻول ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭼﮫ ﺑود؟ ﺳر ﺑرﯾدن ﯾﮏ اﻧﻘ ﻼب؟!
ﻗﺗل ﻋﺎم و ﮐﺷﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺳل از ﺑﮭﺗرﯾن و ﻓداﮐﺎرﺗرﯾن و آﮔﺎه ﺗرﯾن ﺟواﻧﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ! ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  1360و ﺗﺎﺑ ﺳﺗﺎن ﺳ ﺎل
 67ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﺳﺗﻘﯾم وی و اﺟرای ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻗ ت )اﻣﺛ ﺎل ﻣوﺳ وی،
ﮐروﺑ ﯽ و رﺿ ﺎﯾﯽ و  ( ...ﺻ ورت ﮔرﻓ ت؟! ﺳ رﮐوب زﻧ ﺎن و ﺗﺣﻣﯾ ل
اﺟﺑﺎری ﺣﺟﺎب و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻧﻣودن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر ﻣذھﺑﯽ از ھﻣﺎن
ﻣﺎھﮭﺎی اول ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن؟! ﺗﻌطﯾل ﮐردن داﻧ ﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺳ رﮐوب و
ﮐ ﺷﺗﺎر داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻌﺗ رض ،ﻣﺗرﻗ ﯽ و اﺟ رای اﻧﻘ ﻼب ﻓرھﻧﮕ ﯽ؟!
دﺳ ﺗﮕﯾری و اﻋ دام ﮐ ﺎرﮔران ﺳﯾﺎﺳ ﯽ و ﻣﺑ ﺎرز ﻋ ﺿو اﺗﺣﺎدﯾ ﮫ ھ ﺎ و
ﺷ وراھﺎی ﮐ ﺎرﮔری اﺣ زاب ﭼ پ؟! اﯾﻧﮭ ﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣ ﮫ اﯾ ن رژﯾ م اﺳ ت.
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﺎ وﻋده ﺑﮫ اﯾ ن اﺻ ول در واﻗ ﻊ ﻣ ردم را ﺗﮭدﯾ د ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ﮐ ﮫ
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم ،ﭼﮫ ﮐردﯾم و دوﺑﺎره ﭼﮑﺎر ﺧواھﯾم ﮐرد.
در اﯾ ن ﻣﯾ ﺎن ﮔروھﮭ ﺎی ﺳﯾﺎﺳ ﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﯽ ھﻣﭼ ون ﻧﯾروھ ﺎی ﻣﻠ ﯽ
ﻣذھﺑﯽ ،ﻧﮭﺿت آزادی ،ﮐﻣﭘ ﯾن ﯾ ﮏ ﻣﯾﻠﯾ ون اﻣ ﺿﺎ و ﺗﺣﮑ ﯾم وﺣ دت ﺑ ﺎ
طرح ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﻓﻊ ﺗﺑﻌﯾض در ھﻣﮫ ﺟ ﺎ ،از ھﻣ ﮫ ﮐ س
و ﭘﯾوﺳﺗن اﯾران ﺑ ﮫ ﮐﻧواﻧ ﺳﯾون رﻓ ﻊ ﺗﺑﻌ ﯾض ﻋﻠﯾ ﮫ زﻧ ﺎن در واﻗ ﻊ ﻣﮭ ر
رﻓرﻣﯾﺳم و ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺧود را ﭘر رﻧ ﮓ ﺗ ر از ﻗﺑ ل ﺑ ﮫ ھﻣﮕ ﺎن ﻧ ﺷﺎن
ﻣ ﯽ دھﻧ د .آﻧﮭ ﺎ ھ ر ﮐﺎﻧدﯾ داﯾﯽ را ﮐ ﮫ در ﺟﮭ ت ﺗﺄﯾﯾ د اﯾ ن ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎ و
ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﺎﺷد را ﺗﺑﻠﯾﻎ و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮐدام از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﮏ
ﺳ ﺎﺧﺗﺎر ارﺗﺟ ﺎﻋﯽ و دﯾﮑﺗ ﺎﺗوری طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﻣ ﺷﺧص ھ ﺳﺗﻧد .ﺷ رﮐت در
اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت و رأی ﺑ ﮫ ھ ر ﮐﺎﻧدﯾ داﯾﯽ در اﺻ ل رأی ﺑ ﮫ ﻣ ﺷروﻋﯾت اﯾ ن
ﺳ ﺎﺧﺗﺎر اﺳ ت .ﺣﺗ ﯽ اﮔ ر رأی ھ ﺎ ﺳ ﻔﯾد و ﺑ دون ﻧ ﺎم ﺑﺎﺷ ﻧد؛ ﺣﺗ ﯽ اﮔ ر
ﻓرض را ﺑر اﯾن ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻓرد ﻣورد ﻧظر از ﻗﺑل ﺗﻌﯾ ﯾن ﻧ ﺷده ﺑﺎﺷ د و
ﺑﺎﺻ طﻼح ﺑ ﺎ رأی ﻣ ردم اﻧﺗﺧ ﺎب ﺷ ود .ﺷ رﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ،اﻧﺗﺧ ﺎب
ﻓﻘ ر ،ﺑﯾﮑ ﺎری و اﺳ ﺗﺑداد ھرﭼ ﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر اﺳ ت .اﻧﺗﺧ ﺎب ﺣﺗ ﯽ ﺑ ﯾن ﺑ د و
ﺑدﺗر ﻧﯾﺳت .اﻧﺗﺧﺎب از ﺑﯾن ﺑدﺗرﯾن ھﺎﺳ ت .ﺑ ﺎ ﺗﻘﻠﯾ ل ﺧواﺳ ﺗﮫ ھ ﺎ ﻧﻣ ﯽ
ﺗ وان ﺑ ﮫ ﻧﺗﯾﺟ ﮫ رﺳ ﯾد .ﺗﻧﮭ ﺎ راه ﺣ ل ،آﮔ ﺎھﯽ و ﻣﺑ ﺎرزه اﺳ ت .ھ ﯾﭻ
ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻧﯾروی ﻣردم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد رﯾﺷﮫ ﺳﺗم را ﺑر ﮐﻧد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﻧﯾز در ﺟﮭت اھداف و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺧود و ﭼﭘﺎول ھر
ﭼ ﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر ﻣﻧ ﺎﺑﻊ ﮐ ﺷور و اﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾ ﺷﺗر ﻣ ردم ﮔ ﺎم ﺑرﻣ ﯽ دارﻧ د و
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﺣﺎﺿر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑ ﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎج ﺑدھد .ﺑﮭﺎی اﯾن ﺑده ﺑ ﺳﺗﺎﻧﮭﺎ زﻧ دﮔﯽ ﻣ ردم اﺳ ت و ﻟ ﮫ
ﺷدن آﻧﮭﺎ در زﯾر ﭼرخ ﺳﺗم ،اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑردﮔﯽ.
ﻣردم ﺑﺎﯾد ﻗدرت و ﻧﯾروی ﺧود را ﺑﺎور ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﮫ
ﺑ زرگ ﺧ ود را ﺑ ﮫ ارﺗﺟ ﺎع ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ و ارﺑﺎﺑ ﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾ ﺳﺗﯽ
ﺷﺎن اﻋﻼن دارﻧد .ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎی ﭘ ر از دروغ ،رﯾ ﺎ و ﻓرﯾ ب اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎﺗﯽ را
ﺗﺑ دﯾل ﺑ ﮫ ﻓ ﺿﺎی ﻣﺑ ﺎرزه ﻋﻠﯾ ﮫ آن ﮐﻧ ﯾم .راه ﺣ ل ،اﻧﺗﺧ ﺎب اﯾ ن ﯾ ﺎ آن
ﮐﺎﻧدﯾ دا ﻧﯾ ﺳت .راه ﺣ ل ﺗﺣ رﯾم و ﺣ ذف اﯾ ن ﻧظ ﺎم از ﺻ ﺣﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و
زﻧدﮔﯽ ﻣردم اﺳت .ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ،زﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺣد
و ھﻣﺻدا ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺟﮭت آﮔﺎه ﻧﻣودن ﺗوده ھ ﺎ و ﻗ ﺷرھﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف
ﻣردم در ﺟﮭت ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ھﻣراه ﺷوﻧد و اﻋﻼن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑ ﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ھ ﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾ ری ﺻ ورت ﻧﺧواھ د ﮔرﻓ ت .ﺗﻧﮭ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗﮑﯾ ﮫ ﺑ ﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ھﺎ و آﮔ ﺎھﯽ طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ھﻣ ﮫ ﺟﺎﻧﺑ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ وان راه را ﺑ رای
ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ ھﻣوار ﮐرد.
 Rاﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ ﺗﮑﺛﯾر و ﭘﺧش ﮐﻧﯾد!
 Rﺑﯾﻠﺑوردھ ﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ را ﺑ ﺎ ﺷ ﻌﺎرھﺎی ﺗﺣ رﯾم
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد!
 Rﺑﮫ ﺑﺣث آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻣورد ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داﻣن زﻧﯾد!
 Rﻓﺿﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد!
 Rﺗرﯾﺑوﻧﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ در داﻧ ﺷﮕﺎھﮭﺎ را ﺑ ﮫ ﺗرﯾﺑ ون اﻓ ﺷﺎ
وطرد ﺷﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد!

ﺻﻔﺣﮫ 3

داﻧﺷﮕﺎه و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
آﻻﻟﮫ
ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗ ﺎ دھﻣ ﯾن دوره اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت رﯾﺎﺳ ت ﺟﻣﮭ وری
ﺑﺎﻗﯾ ﺳت .اﯾ ن روزھ ﺎ داﻧ ﺷﮕﺎه ھ ﺎ ﻋرﺻ ﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎت ﮐﺎﻧدﯾ دا ھ ﺎ و
ﻧﻣﺎﯾﻧ دﮔﺎن آﻧ ﺎن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د .ﺟﺎﻟ ب اﯾﻧﺟﺎﺳ ت ﮐ ﮫ در اﮐﺛ ر ﻣ وارد
ﺗﺷﮑل ھﺎﯾﯽ ﭼون اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺞ ،اﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری ﭼﻧ ﯾن
ﻣراﺳ م ھ ﺎﯾﯽ را دارﻧ د و از اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﻓ راوان داﻧ ﺷﮕﺎھﯽ ﭼ ون
ﺳﺎﻟن ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ،وﯾدﺋو ﭘروژﮐﺗ ور ،ﻟﻐ و ﮐ ﻼس ھ ﺎ و ﻣ ﺛﻼَ
اﻗ دام اﺧﯾ ر؛ ﻧظ ر ﺳ ﻧﺟﯽ اﻧﺟﻣ ن اﺳ ﻼﻣﯽ داﻧ ﺷﮕﺎه ﺗﮭ ران از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻋﻣﺎل ﺗ ﺄﺧﯾر در ﺑرﮔ زاری اﻣﺗﺣﺎﻧ ﺎت ﭘﺎﯾ ﺎن
ﺗرم و  ...ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐ ﮫ در ﻣﻘ ﺎطﻊ
ﻋ ﺎدی ،ﻣ دﯾران داﻧ ﺷﮕﺎه ھ ﺎ ﺑ رای در اﺧﺗﯾ ﺎر ﻗ رار دادن ﺣ داﻗل
ھ ﺎﯾﯽ از اﯾ ن اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﺑ ﮫ ﺗ ﺷﮑل ھ ﺎی ﻣ ﺳﺗﻘل ﺑ رای ﺑرﮔ زاری
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓراوان دارﻧد.
ﻣواﻓﻘ ﺎن اﯾ ن ﺟرﯾ ﺎن ﮐ ﮫ ﻣﺗﺄﺳ ﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛ را ﻧ ﺻﯾﺑﯽ ھ م از اﯾ ن
اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻋﺎﯾدﺷ ﺎن ﻧﻣ ﯽ ﺷ ود ،در دﻓ ﺎع از روﻧ د ﻓ وق ،آن را در
ﺟﮭ ت ﺷ ﻔﺎف ﻧﻣ ودن ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎ و اھ داف ﮐﺎﻧدﯾ دا؛ و ﺷ ﻧﺎﺧت ھ ر
ﭼ ﮫ ﺑﯾ ﺷﺗر وی ﻣﻧﺎﺳ ب ﻣ ﯽ داﻧﻧ د .ﺑﺣ ث اﺻ ﻠﯽ اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﺣﺎﮐﻣﯾ ت اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﺎ در دﺳ ت داﺷ ﺗن ﺗﻣ ﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎﺗﯽ
ﺳ ﻌﯽ دارد ﺗ ﺎ اﻓﮑ ﺎر ﻋﻣ وﻣﯽ را ﺟ ذب ﻧﻣ وده و در ﺟﮭ ت ﻣﻧ ﺎﻓﻊ
ﺧود ﺳوق دھد .اﻗدام در ﺟﮭت ﺗﺿﻣﯾن ﺣﺿور ﭘر ﺷور ﻣردم در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،اوﻟ وﯾﺗﯽ ﺑ ﺎﻻﺗر از اﻧﺗﺧ ﺎب آﻧ ﺎن دارد .ﻧﻣوﻧ ﮫ ﻋﯾﻧ ﯽ اﯾ ن
ﺗ ﻼش اﺧﺗ ﺻﺎص ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺳ ﺎﻋﺎت ﮐ ﻼس ھ ﺎی داﻧ ﺷﮕﺎھﯽ ﺑ ﮫ
ﻣوﺿوع اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻟزوم ﺣﺿور اﺳت .اﺳ ﺎﺗﯾد ﺑ ﮫ ط ور ﻣﺗوﺳ ط
از ﺻﺣﺑت در ﻣورد ﯾ ﮏ ﮐﺎﻧدﯾ دای ﺧ ﺎص ﺧ ودداری ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و
ﺑ ﮫ ط ور ﻣﮑ رر ﺗوﺻ ﯾﮫ ﺑ ﮫ ﺣ ﺿور در اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت دارﻧ د و اﯾ ن
اﻗداﻣﺎت ﮔرﭼﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺷدت آن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت.
در ﻣراﺳ م ھ ﺎی داﻧ ﺷﮕﺎھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧ دﮔﺎﻧﯽ از دو ﺟﺑﮭ ﮫ ﺑ ﮫ
اﺻ طﻼح ﻣﺗﻔ ﺎوت ﻣ ﯽ ﺑﯾﻧ ﯾم .ادوار ﺗﺣﮑ ﯾم وﺣ دت ﻧﻣﺎﯾﻧ ده ﺟﺑﮭ ﮫ
اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾﻧده طﯾف اﺻوﻟﮕرا اﻣ ﺎ اﻧﺟﻣ ن اﺳ ﻼﻣﯽ ھ ﺎ
ﻣﺗﻧﺎﺳ ب ﺑ ﺎ ﻣوﻗﻌﯾ ت ﻣﮑ ﺎﻧﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧ ده ﯾﮑ ﯽ از دو طﯾ ف ﻣ ذﮐور
ھﺳﺗﻧد .اﺧﯾرا ادوار ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت در ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑ ﺎ ﺣ ﺿور اﻋ ﺿﺎ
ﺧود ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ و ﻧﮭ ﺿت آزادی ،اﻋ ﺿﺎ ﮐﻣﭘ ﯾن ﯾ ﮏ
ﻣﯾﻠﯾ ون اﻣ ﺿﺎ و  ...ﺣﻣﺎﯾ ت ﺧ ود را از ﮐروﺑ ﯽ اﻋ ﻼم ﻧﻣ ود.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی اﯾن ﮐﺎﻧدﯾدا در ﻣورد ﻣ ﺳﺎﺋل داﻧ ﺷﮕﺎھﯽ ﺟﺎﻟ ب
ﺗوﺟﮫ اﺳت.
ﮐروﺑﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ اھواز در اﻧﺗﻘﺎد ﺑ ﮫ ﻋﻣﻠﮑ رد
دوﻟت ﻧﮭم ﻧ ﺳﺑت ﺑ ﮫ داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﭼﻧ ﯾن ﻣ ﯽ ﮔوﯾ د " :ﺣﺗ ﯽ اﮔ ر ھ م
ﻓرض ﺷود ﮐﮫ ﺷﻌﺎری داده ﺷده ،ﺷﻌﺎری ﻧﺳﻧﺟﯾده و ﺧﺎم و اﺷﺗﺑﺎه
ﺑوده وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت ﺟواﻧﺎن و داﻧ ﺷﮕﺎھﯾﺎن ﮐ ﺷور اﯾﻧﮕوﻧ ﮫ
ﺑرﺧورد ﺷود ".و در ﻗﺳﻣت ﺑﻌد ﻣﯽ ﮔوﯾد " :ﻣﺳﻠم ﻣﯽ ﮔﯾ رﯾم ﮐ ﮫ
ﺣﺗ ﯽ داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﮐ ﺎری ﮐ رده اﻧ د ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ د ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطر آن ﺑ ﺎ آﻧ ﺎن
ﺑرﺧورد ﺷود وﻟﯽ اﯾن ﺑرﺧورد ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﺳﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد".
ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ دﯾ ده ﻣ ﯽ ﺷ ود ﺗﻔ ﺎوت ﮐروﺑ ﯽ در ﺷ ﻌﺎرھﺎی
اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎﺗﯾش ﺑ ﺎ ﻋﻣﻠﮑ رد ﮐﻧ وﻧﯽ اﺣﻣ دی ﻧ ژاد اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ
داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن را ﮐودﮐ ﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑ ل ﺗ رﺣم و ﺑﺧ ﺷﺎﯾش ﺑ ﮫ ﺣ ﺳﺎب ﻣ ﯽ
آورد و در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺟﺎزات در ﺧور ﻋﻣﻠﮑردﺷ ﺎن ﺑ ﺎ ﺗﺧﻔﯾ ف وﯾ ژه
ﺗ ﺻﻣﯾم ﮔﯾ ری ﻣ ﯽ ﮐﻧ د .آﯾ ﺎ ﺧواﺳ ت داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﺣ ﺎﻣﯽ وی اﯾ ن
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اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی اﺧ راج ﺷ دن از داﻧ ﺷﮕﺎه ﯾ ﺎ ﮔ رﻓﺗن اﺣﮑ ﺎم
اﻧﺿﺑﺎطﯽ ،از ﺟﺎﻧب ﺷﯾﺦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣوﻋظﮫ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻣ ﯽ ﺧواھﻧ د
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﯾ ﺎن اﻋﺗراﺿ ﺎت و ﺧواﺳ ﺗﮫ ھ ﺎی ﺳﯾﺎﺳ ﯽ و ﺻ ﻧﻔﯽ
ﺷﺎن داده ﺷود؟
"ﺗﻔﮑر ﻣن و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣن ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
اﻣﺎم و رھﺑری اﺳت".
"ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت را در ﭼﮭ ﺎرﭼوب
ﻗﺎﻧون ﺣل ﮐﻧم".
"ﻣ ﺎ ﺑ ﮫ ﺗﻧﺎﺳ ب ﺧ ود ﮐ ﺎر و ﺗ ﻼش ﻣ ﯽ ﮐﻧ ﯾم ،ﻣ ﺎ ﻧﻣ ﯽ ﺧ واھﯾم
ﺟﻠوی ﻗﺎﻧون را ﺑﮕﯾرﯾم".
اﯾﻧﮭ ﺎ ﺳ ﺧﻧﺎن ﺷ ﯾﺦ اﺻ ﻼﺣﺎت اﺳ ت؛ ھﻣ و ﮐ ﮫ ﺑﯾﻠﺑوردھ ﺎی
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اش ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم  /ﺑ رای ﺗﻐﯾﯾ ر /ﺑ رای اﯾ ران" در
ﺳرﺗﺎﺳر ﺷﮭر ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .آﯾﺎ دوﻟت ھﺎی ﮔذﺷ ﺗﮫ ﺑ رﺧﻼف
ﻗ واﻧﯾن رﺳ ﻣﯽ ﮐ ﺷور ﻋﻣ ل ﻧﻣ وده اﻧ د؟ آﯾ ﺎ ﺧ ﺻوﺻﯽ ﺳ ﺎزی و
ط رح ھ ﺎی ﻧﺋ وﻟﯾﺑراﻟﯽ در ﺣ ﺎل اﺟ را ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﭼﮭ ﺎرم
ﺗوﺳ ﻌﮫ و ﺑراﺳ ﺎس ﻗ ﺎﻧون ﻧﯾ ﺳت؟ ھﻣ ﯾن ﻗ ﺎﻧون اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺧﯾ ل
ﻋظﯾﻣ ﯽ از زﺣﻣﺗﮑ ﺷﺎن را ﺑ ﮫ ﺻ ﻔوف ﺑﯾﮑ ﺎران ﺗﺣﻣﯾ ل ﮐ رده ﺗ ﺎ
ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ اﯾﺟ ﺎد ﺣ داﻗل دﺳ ﺗﻣزد اﻗﺗ ﺻﺎد ﻧﺋوﮐﻼﺳ ﯾﮏ ﺳ ود ﺳ رﻣﺎﯾﮫ
داران را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد و ﻓﻘر را ﺑ ﯾش از ﭘ ﯾش ﺑ ﮫ اﮐﺛرﯾ ت ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد .آﯾ ﺎ ﻧﻘ ش درﺟ ﮫ دوم زن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ،ﺣﺟ ﺎب اﺟﺑ ﺎری
و ﺗﻣ ﺎﻣﯽ ارﮐ ﺎن ﻣردﺳ ﺎﻻری اﺳ ﺎس ﻗ واﻧﯾن اﺳ ﻼﻣﯽ و ﻗ ﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﯾران را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽ دھد؟
اﯾ ن دﻓﻌ ﮫ ﻧﯾ ز ھﻣﭼ ون دﻓﻌ ﺎت ﮔذﺷ ﺗﮫ ﮐﺎﻧدﯾ دا ھ ﺎی ﺟﻣﮭ وری
اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﺎ ﺷ ﻌﺎر رﻓ ﻊ ﻣ ﺷﮑﻼت ﻣ ردم و ﺗﻐﯾﯾ ر وﺿ ﻌﯾت
ﻣوﺟودﺷ ﺎن ﭘ ﺎ ﺑ ﮫ ﻋرﺻ ﮫ ﮔ ذارده اﻧ د و ھﻣﭘوﺷ ﺎﻧﯽ ﻣﯾ ﺎن وﻋ ده
ھﺎﯾﺷﺎن در ﺣ دی اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧواھﻧ د ﻗ ﺎﻧون ﻣﺎﻟﮑﯾ ت ﻓﮑ ری را
درﺑﺎره اﯾن وﻋده ھﺎ ﺑﮫ اﺟرا درآورﻧ د) .اﺷ ﺎره ﺑ ﮫ ادﻋ ﺎی ﮐروﺑ ﯽ
در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد اﺣﻣدی ﻧژاد از طرح ﺳﮭﺎم ﻧﻔت وی(
در ﻣﻧﺎظره ی دﯾﮕری ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺣ ﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧ دﮔﺎن ﭼﮭ ﺎر ﮐﺎﻧدﯾ دا
ﺑرﮔزار ﺷد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺣﻣ دی ﻧ ژاد  -ذاﮐ ر اﺻ ﻔﮭﺎﻧﯽ  -ادﻋ ﺎ داﺷ ت
ﮐﮫ دوﻟت ﻧﮭ م ﻓ ﺿﺎﯾﯽ را اﯾﺟ ﺎد ﮐ رده ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ داﻧ ﺷﺟو ﺑﺗواﻧ د ﺑ ﮫ
راﺣﺗ ﯽ رﺋ ﯾس داﻧ ﺷﮕﺎه را ﺑ ﺎ واژﮔ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﺷ ﺄن داﻧ ﺷﺟو و
داﻧ ﺷﮕﺎه ﻧﯾ ﺳت ﻣ ورد ﺧط ﺎب ﻗ رار دھ د .در ﺟ واب ﺑ ﮫ اﯾ ن ادﻋ ﺎ
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ،ﺻرﻓﻧظر از ﺷﺄن داﻧﺷﺟو و داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ َ در ﻧظ ر
ﻣ ﺎ و اﯾ ن آﻗ ﺎ ﻣﺗﻔ ﺎوت اﺳ ت ،اﯾ ن ﻓ ﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟ ﮫ ﻋﻣﻠﮑ رد دوﻟ ت ﻧﮭ م
ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟ ﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾ ﺳم ﺟﻧ ﺑش داﻧ ﺷﺟوﯾﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺳ ﺎﺑﻘﮫ
ای ﺑﯾﺷﺗر از دوﻟ ت ﻧﮭ م داراﺳ ت .ﮔوﯾ ﺎ آﻗ ﺎی ذاﮐ ر اﺻ ﻔﮭﺎﻧﯽ 18
ﺗﯾر و ﺧرداد  82را در زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻣﯽ از ﯾﺎد ﺑ رده اﻧ د .اﯾ ن ﺟﻧ ﺑش
ﺑ دون ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﺑرﺧ ورد ﺣﺎﮐﻣﯾ ت ﺑ ﮫ اﺑ راز ﻋﻘﯾ ده ﻣ ﯽ ﭘ ردازد و
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺣ وی ﺷﺎﯾ ﺳﺗﮫ اﺑ راز ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾ د .ﺗ ﺎ ﮐﻧ ون ﻧﯾ ز
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓراوان ﺧود را ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ از ﻗﺿﺎ روﻧد
ﺳﺗﺎره دارﻧﻣودن داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺑﺎزداﺷت ﮔروھﯽ و ﺣداﮐﺛری آﻧﮭ ﺎ
در دوﻟت ﻧﮭم اﻧﺟﺎم ﺷد.
ﻋ ﻼوه ﺑ ر ﻣ ﺳﺎﺋل ﻓ وق اﻗ داﻣﺎﺗﯽ ﭼ ون ﺑ وﻣﯽ ﮔزﯾﻧ ﯽ داﻧ ﺷﮕﺎه
ھ ﺎ ،ﺳ ﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧ دی ﺟﻧ ﺳﯾﺗﯽ ،ﮔورﺳ ﺗﺎن ﻧﻣ ودن داﻧ ﺷﮕﺎه ،ﭼﻧ دﯾن
ﺣﺎدﺛ ﮫ داﻧ ﺷﺟوﯾﯽ ﭼ ون ﺣ وادث زﻧﺟ ﺎن و ھﻣ دان و  ...ھﻣﮕ ﯽ
دﺳﺗﺎورد اﯾن دوﻟت اﺳت .در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻧﯾز ﭼﻧ د
ﺑراﺑ ر ﺷ دن ﺗ ورم ،ﻓﻘ ر و ﺑﯾﮑ ﺎری در اﯾ ن ﭼﮭ ﺎر ﺳ ﺎل ﻏﯾ ر ﻗﺎﺑ ل
اﻧﮑﺎر اﺳت.
در ھﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑ ﺎ ﭼ ﺎﻟش ﻣﯾ ﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧ دﮔﺎن درﺑ ﺎره ﻋﻣﻠﮑ رد
ﮔذﺷ ﺗﮫ ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ ﻧﯾ ز ھﻣ راه ﺑ ود و ﺑ ﮫ ﻧظ ر ﻣ ن ھ ﯾﭻ ﯾ ﮏ ﻗ ﺎدر

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻧﯾﺳت ﺧود را ﺑ ﯽ اﺷ ﮑﺎل ﺗ ر از دﯾﮕ ری ﻧ ﺷﺎن دھ د؛ ﺟﻼﯾ ﯽ ﭘ ور
ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ َ ﺳﭘﺎھﯽ و از ﻣﻘﺎﻣ ﺎت اﻣﻧﯾﺗ ﯽ در ﮐردﺳ ﺗﺎن ﺑ ود و اﻣ روز
ﻟﻘ ب اﺳ ﺗﺎد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺷﻧﺎﺳ ﯽ را ﯾ دک ﻣ ﯽ ﮐ ﺷد ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﻧﻣﺎﯾﻧ ده
ﻣوﺳ وی ،ﺷ ﮑل ﮔﯾ ری ﻓراﯾﻧ د ط رح ﻣ ﺷﮑﻼت ﻣ ردم در ﻗﺎﻟ ب
اﺗﺣﺎدﯾ ﮫ ھ ﺎ ،اﻧﺟﻣ ن ھ ﺎ و اﺣ زاب را ﻧﺗﯾﺟ ﮫ دوران اﺻ ﻼﺣﺎت
ﺧ ﺎﺗﻣﯽ داﻧ ﺳت و ﮔﻔ ت " :در ط ول ﭼﮭ ﺎر ﺳ ﺎل اﺧﯾ ر اﯾ ن ﻣ وارد
ﺗﺧرﯾب ﺷد و ﻣردم ﺑﮫ ﺑدرﻗ ﮫ ﮐﻧﻧ ده و ﻋرﯾ ﺿﮫ ﻧ وﯾس ﺑ دل ﺷ دﻧد،
اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻧﯾﺳت".
اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم اﺻﻼح طﻠﺑﺎن آن را ھدف
ﺧ ود و ﺟ ﺎﯾﮕزﯾن وﺿ ﻊ ﻣوﺟ ود ﻣ ﯽ داﻧﻧ د و ادﻋ ﺎ دارﻧ د ﺧ ﺎﺗﻣﯽ
ﺗواﻧ ﺳت ﺣ دی از آن را ﻣﺣﻘ ق ﻧﻣﺎﯾ د ،ﺑ ﮫ ﯾ ﺎد ھﻣﮕ ﺎن اﺳ ت .در
ھﻣ ﯾن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣ دﻧﯽ ﺑ ﺎ ﺣ ﺿور ﭘرﺷ ور داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن در ﺗﺎﻻرھ ﺎی
ﻣﺧﺗﻠ ف ﻣواﺟ ﮫ ﺑ ودﯾم .در ھﻣ ﯾن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣ دﻧﯽ ﺧﯾ ل ﻋظ ﯾم
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺷﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ،ﺑﮫ ﺟﺎی ھﻣﯾن ﺑدرﻗﮫ ﮐﻧﻧ دﮔﺎن ﻓﻌﻠ ﯽ اﺳ ﺗﺎن
ھﺎ ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋرﯾ ﺿﮫ ﻧوﯾ ﺳﯽ ،ﺑﯾﺎﻧﯾ ﮫ ﻣ ﯽ دادﻧ د .ﭼ ﮫ ﻓرﻗ ﯽ
اﺳ ت ﻣﯾ ﺎن اﯾ ن دو ﻧ وع اﺳ ﺗﺑداد ،ﻣﮕ ر ھﻣ ﺎن ﺧ ﺎﺗﻣﯽ ﻧﺑ ود ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ
اﻧﺗﻘ ﺎدات داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﻟﺑﺧﻧ د ﻣ ﯽ زد ،ﺑ رای ﻓرﯾ ﺎد آﻧ ﺎن ﭼ ﮫ ﺟ واﺑﯽ
داﺷت؟ ھﻣﯾن ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ در ﺳﺎل ھ ﺎی  82و ﭼ ﮫ ﻧﺷ ﺳت
اﺧﯾر وﯾژه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺳﺎل  ،87درب ھﺎی ﺗ ﺎﻻر ﺳ ﺧﻧراﻧﯽ اش
ﺑﮫ روی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷد 18 .ﺗﯾر و ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای ھ م
از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣ دﻧﯽ اﺳ ت؟ دﺳ ت آﺧ ر اﯾﻧﮑ ﮫ ﻣﮕ ر ﻣوﺳ وی
ﺧود ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻧ دارد ﮐ ﮫ ﻋﻣﻠﮑ رد ﺧ ﺎﺗﻣﯽ را در ﺗﺑﻠﯾ ﻎ وی
ﺑﯾ ﺎن ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د .ﻗﺗ ل ﻋ ﺎم ﺳ ﺎل ھ ﺎی  ،67ﯾﮑ ﯽ از ﻧﻘ ﺎط ﺷ ﻔﺎف
ﭘروﻧده اوﺳت .اداﻣﮫ ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھ ﺎی
ﻓ راوان ﻣ ردم ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﻊ ﻣ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ﻧﯾ ز در دوره
ﻧﺧﺳت وزﯾ ری او رﻗ م ﺧ ورده اﺳ ت .ﻣ ﺎدران ﻣ ﺎ ﺑرﺧ ورد ﮐﻣﯾﺗ ﮫ
ھ ﺎی اﻧﻘ ﻼب اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﺎ زﻧ ﺎن و دﺧﺗراﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻓ راﻣﯾن آﻧﮭ ﺎ را
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد.
در ﻧﮭﺎﯾ ت داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗرﻗ ﯽ و رادﯾﮑ ﺎل ﻣرﻋ وب ﺟوﺳ ﺎزی
ھﺎی ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺻرﻓﻧظر از طﯾف ظ ﺎھری آﻧﮭ ﺎ ﻧﺧواھﻧ د ﺷ د .اﯾ ن
اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت در ﺟﮭ ت ﻣ ﺷروﻋﯾت ﺑﺧ ﺷﯾدن ﺑ ﮫ ﻗ واﻧﯾن ﺣ ﺎﮐم اﺳ ت و
ﻧظ ر ﮔ ﺎه ﻣ ردم ﮐﻣﺗ رﯾن اھﻣﯾﺗ ﯽ در آن دارا ﻧﯾ ﺳت .داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن
رادﯾﮑﺎل و ﭘﯾﺷرو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻓ ﺷﺎء اﯾ ن ﺣﻘ ﺎﯾق ﺗ ﺄﺛﯾراﺗﯽ ﻋﻣﯾﻘ ﯽ
ﺑر ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑﮕذارﻧد■.

ﻓرﯾﺎد

ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
را رﺳﺎ ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺳر ﻣﯽ دھﯾم

"ھرﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧدﮔﺎن ﻓرﺻت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد
ﺗﺎ از ﻣﯾﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ﺧود ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد".
ﻧﻘل ﺑﮫ ﻣﺿﻣون از ﻣﺎرﮐس

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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"ﻣﺎ ﺣﺘﯽ دوﻳدﻧﻣون ﺟﺮﻣﻪ!!!!"

اﮔﻪ زوره ،ﭘس ﭼﺮا
اﺳﻣش اﻧﺘﺧﺎﺑﺎﺗﻪ!!!

"اﮔﻪ ﻧظﺮ ﻣﺎ ﻣﮫﻣﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﻴدﻧﻣون ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﻴم
ﺗﺻﻣﻴم ﺑﮔﻴﺮﻳم؟! و ﺗو ﺧﻴﺎﺑون ﻣﯽ
ﭘﺮن ﻣﺎ رو ﻣﯽ ﮔﻴﺮن؟!"

ﺳﺎﻧﺎ
 Ûﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺧودﻣﺎن رﻗم ﻣﯽ ﺧورد ﭘس ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ رأی
ﮐﮫ از روی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﺎ ﺣدودی ﺳرﻧوﺷت ﺧود و
ﮐﺷورﻣﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم .............................................ﻣﮭﻧﺎز
 Ûاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود و آﯾﻧدﮔﺎن ﺧود .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب
ﺻﺣﯾﺢ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آﯾﻧده ای روﺷن ﺑرای ﺧود و ﮐﺷورﻣﺎن رﻗم
ﺑزﻧﯾم ....................................................................ﻣﮭﻼ
 Ûاﮔر ﮐﺳﯽ رأی ﻧدھد ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب را از ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد .......ﻧﻌﯾﻣﮫ
 Ûاﻧﺗﺧﺎب در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﺗﻣﺎم ........................ﻓﺎطﻣﮫ
 Ûآﯾﻧدهء ﻣﺎ در ﮔرو اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ......................اﻓﺳﺎﻧﮫ
 Ûاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ اﺳت .............................ﻧﯾره
 Ûاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺷﺎﻧﮕر اﻓﮑﺎر ﻣردﻣﯽ اﺳت  ................ !...ﻣﮭرﻧوش
 Ûﻧﻣﯽ ﺧوام ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣم ﮐﺛﯾف ﺑﺷﮫ  .......................... !...ﻓﮭﯾﻣﮫ
 Ûرأی ﺑدھﯾد  /رأی ﻧدھﯾد  ................................... !...ﻣرﯾم
 Ûدوﺳت داﺷﺗﯽ رأی ﺑده ﻧداﺷﺗﯽ ﻧده  ..................... !...ﺳﭘﯾده
 Ûرأی ﻧﻣﯾدم ﭼون دوﺳت ﻧدارم ﺑﮫ اﯾن اﻓراد رأی ﺑدم .........ﺳﻣﯾرا
 Ûرأی ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رأی ﻧدھﻧد  ......................... !...ﺷﯾﻣﺎ
 Ûاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای ﻣردم ﺧوﺑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ ﻣ ردم ﺑﺧ وان و ﺷ ﺧص
ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﺷو ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﮫ  ............................................ !...وﻓﺎ
 Ûﻣن رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻣﯽ ﺧوام ﮐﮫ ﺗو ﮔﻔﺗ ﮫ ھ ﺎش ﺣﺟ ﺎب و ﻣﻧﮑ رات
و ﮔﺷت ارﺷﺎد ﻧﺑﺎﺷﮫ .ﺑﮫ دﺧﺗر ﭘﺳرا ﮔﯾر ﻧدن  ......................ﺷﯾوا
 Ûرأی دادن ﺧوﺑﮫ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺣق اﻧﺗﺧﺎب داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ ﯽ و ﺑ ﮫ ﮐ ﺳﯽ
رأی ﺑدی ﮐﮫ ارزش و ﻟﯾﺎﻗت رأی ﺗو رو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷ ﮫ .اﻣ ﺎ ﺑ ﮫ ﻧظ ر ﻣ ن
اﮔﮫ ﺑﺧوام ﺑﮫ ﮐﺳﯽ رأی ﺑدم ﮐﮫ ﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﻌدش ھﻣ ﮫی
ﺣرﻓﺎش دروغ ﺑﺎﺷﮫ ارزش رأی ﻧداره .اوﻧ م ﺗ و ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ﮐ ﮫ
اﺟﺎزهی ﺣرف زدن ﻧ داری .ﻣ ﯾﮕن آزادی اﻣ ﺎ ﮐ و آزادی؟ ھ ر ﮐ ﯽ ھ ر
ﭼ ﯽ ﻣﯾﮕ ﮫ ﻓﻘ ط ﺣ رف ﻣﯾزﻧ ﮫ ﻣوﻗ ﻊ ﻋﻣ ل ﺟ ﺎ ﻣﯾزﻧ ﮫ .ﻣ ردم ﻣﻠ ت ﻣ ﺎ
اﯾﻧطورﯾن  ...ﺑﺧوای ﯾﺎ ﻧﺧوای ھﻣﺷون ادﻋﺎ ﻣﯾﮑ ﻧن  ...ﺗ و اﯾ ن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﻧﻣ ﯽ ﺗ وﻧﯽ ﺣ رف ﺑزﻧ ﯽ اﮔ ﮫ اﻻن ﺣ رف ﺑزﻧ ﯽ ﻣ ﯾﮕن ﺑﭼ ﮫ ای ﺗ و ﭼ ﯽ
ﻣﯾﻔﮭﻣ ﯽ .اﮔ ﮫ ﺑ زرگ ﺑ ﺷﯽ ﺣ رف ﺑزﻧ ﯽ ﻣﯾ ﺷﯽ ﻣﺛ ل داﻧ ﺷﺟوھﺎی ...
ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﺳ ﮑوت ﺗ ﺎ وﻗﺗ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑﺗ وﻧﯽ ﺑ ﮫ راﺣﺗ ﯽ ﺣرﻓﺗ و ﺑزﻧ ﯽ .اﻟﺑﺗ ﮫ
ﻓﮑر ﮐﻧم ﻧﺷﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺣرف زد .ﭘس ھﻣ ون ﺳ ﮑوت ،اﻟﺑﺗ ﮫ اﮔ ﮫ ﺣﻘﺗ و
ﻣﯽ ﺧورن ﺣرف ﺑزن؛ اﻣﺎ ﻓرﻗﯽ ﺑ ﮫ ﺣﺎﻟ ت ﺑﮑﻧ ﮫ .وﻗﺗ ﯽ ھﻣ ﮫ ﭼ ﯽ اﻻن
ﭘوﻟﮫ ﭘس ﺑﮭﺗر ﭘول ﺑدی ﯾﺎ ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷﯽ  .........................ﻧﺎﺷﻧﺎس
 Ûاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺧره ﺑﺎزی ﺗو اﯾران  .....................ﻧﺎﺷﻧﺎس
 Ûرای واﺳﮫ ﻣن ﻓﻘط راﺣﺗﯽ ﮔرﻓﺗﻧﮫ وﯾزا  ....................ﻧﺎﺷﻧﺎس

ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧم اﻧﺘﺧﺎﺑﺎت ﺷورای ﻣدرﺳﻪ و رﺋﻴس ﺟﻣﮫوری
ﻣﺜل ھماﻧد .ھﺮﺳﺎل ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﻳد ﺑﺮی ﺑﻪ ﺑﭼﻪھﺎی ﺗﺄﻳﻴد
ﺷده رأی ﺑدی؛ آﺧﺮش ھم ﻣدﻳﺮ ھﻣﻪ ﺗﺻﻣﻴﻣﺎ رو ﻣﯾﮔﻴﺮه؛

در ﻋﻣرم ھم ﻓﮑر ﻧﻣ ﯽﮐ ردم ﮔ زارش ﮔ رﻓﺗن آن ھ م از ﻣوﺿ وﻋﯽ
ﮐ ﮫ ھﻣ ﮫ ﺧودﺷ ﺎن را ﻋﻼﻣ ﮫ دھ ر ﻣ ﯽدوﻧ ن و ﺗ و ھ ر ﮐ وی و ﺑرزﻧ ﯽ
راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺣرف ﻣﯽزﻧﻧد ،اﯾﻧﻘدر ﺳ ﺧت ﺑﺎﺷ ﮫ .اول رﻓ ﺗم ﺳ راغ ﺑﭼ ﮫ-
ھﺎی ﮐﻼﺳﻣون اﺻﻼَ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣ ن ﺑﮕ م ﻧﻣ ﯽدوﻧ ﺳﺗن ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ ﯾ ﮏ
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ اﺳم "رأی اوﻟﯽ" و وﻗﺗﯽ ازﺷون ﺧواﺳ ﺗم ﻓﮑ ر ﮐ ﻧن،
اﯾ ن ﺣرﻓﮭ ﺎی ﺑ ﺎﻻ رو زدﻧ د .اﻣ ﺎ ﺣ ﺎﻻ ﮐ ﮫ دو ھﻔﺗ ﮫ ﺑ ﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣوﻧ ده
ﺧﯾﻠ ﯽ ﺣ س ﻋﺟﯾﺑ ﯽ داره ﺑﮭﻣ ون دﺳ ت ﻣ ﯽ ده .ھ ر روز ﯾ ﮏ ﺳ ﺧﻧران
ﻣﯾﺎد ﻣدرﺳﮫ.
ﺷﯾوا دﯾروز ﮔﻔت "ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭼﯽ ﺷده ﻧظر ﻣﺎ اﯾﻧﻘدر ﻣﮭم ﺷده؟!" ﻣﺎ
ﮐ ﮫ ﺣﺗ ﯽ ﺣ ق ﻧ دارﯾم درﺑ ﺎره ﻣﻌﻠﻣ ﺎﻣون ﻧظ ر ﺑ دﯾم ﯾ ﺎ درﺑ ﺎره وﺿ ﻌﯾت
ﻣدرﺳﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗش ،ﭼطورﯾﮫ ﮐﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻣﮭم ﺷده! ﯾﺎدﻣﮫ ﭘﺎرﺳﺎل ﮔﻠﻧﺎر
رو ﺗو اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣدرﺳ ﮫ از ﺻ ﻼﺣﯾت رد ﮐ ردن ،ﭼ ون ﺣﺟ ﺎﺑش ﺧ وب
ﻧﺑود .ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾر اﻋﺗراض ﮐ ردﯾم؛ ﮔﻔ ت :ﺑ ﮫ ﺷ ﻣﺎ ھ ﺎ رﺑط ﯽ ﻧ داره.
ﮔﻔﺗ ﯾم :ﻣﮕ ﮫ ﺷ ورا ﻣ ﺎل داﻧ ش آﻣ وزا ﻧﯾ ﺳت ﺧ ﺎﻧم؟! ﻣ دﯾر ﺧﻧدﯾ د و
ﺗﺣوﯾﻠﻣون ﻧﮕرﻓت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورای ﻣدرﺳ ﮫ و رﺋ ﯾس
ﺟﻣﮭوری ﻣﺛل ھ ماﻧ د .ھرﺳ ﺎل ﯾ ﮫ ﺳ ﺎﻋﺗﯽ ﺑﺎﯾ د ﺑ ری ﺑ ﮫ ﺑﭼ ﮫھ ﺎی ﺗﺄﯾﯾ د
ﺷده رأی ﺑدی؛ آﺧرش ھم ﻣدﯾر ھﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎ رو ﻣﯽﮔﯾ ره؛ ﮐ ﮫ ﺧ ودش
ھم اﮔﮫ ﯾﮫ ﺑﺎزرس از ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾﺎد ﭼﻧﺎن دﺳ ت و ﭘ ﺎش رو ﮔ م ﻣ ﯽ ﮐﻧ ﮫ و
ﺳوﺗﯽ ﻣﯽده ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ﻣﯾﺷﮫ ﺳوژه ﺧﻧده.
ﻣﮭرﻧوش ﻣﯽ ﮔﻔت" :اﮔ ﮫ ﻧظ ر ﻣ ﺎ ﻣﮭﻣ ﮫ ﭼ را ﻣ ﺎ ﺣﺗ ﯽ ﺑ رای ﻟﺑ ﺎس
ﭘوﺷﯾدﻧﻣون ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﯾم ﺗ ﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾ رﯾم؟! و ﺗ و ﺧﯾ ﺎﺑون ﻣ ﯽ ﭘ رن ﻣ ﺎ رو
ﻣ ﯽ ﮔﯾ رن؟!" اﯾﻧﺟ ﺎ ﺑ ود ﮐ ﮫ داغ اﻟﮭ ﺎم ﺗ ﺎزه ﺷ د .آﺧ ﮫ ﭘﺎرﺳ ﺎل ﮐ ﮫ از
ﻣدرﺳ ﮫ ﺑ رﻣ ﯽ ﮔ ﺷﺗﮫ؛ ﮔ ﺷﺗﯾﺎ رو ﻣ ﯽ ﺑﯾﻧ ﮫ ،ﭘ ﺎ ﺑ ﮫ ﻓ رار ﻣ ﯽ ذاره ،ﻣ ﯽ
ﮔﯾرﻧش ﻣﯽ ﺑرﻧش ﮐﻼﻧﺗری .ﺷب ﻣﺎﻣﺎﻧش ﻣﯽ ره از اﯾﻧﮑ ﮫ دﺧﺗ رش ﺗ و
ﺧﯾﺎﺑوم دوﯾده ﻋذر ﺧواھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و درش ﻣﯾﺎره!!!
ﮔﻔﺗم" :ﻣﺎ ﺣﺗﯽ دوﯾدﻣون ﺟرﻣﮫ!!!!"
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐم ﮐم داﺷﺗﯾم ﻓﮑ ر ﻣ ﯽ ﮐ ردﯾم رأی ﻧ دﯾم؛ ﻣﮭ ﺳﺎ ﮔﻔ ت ،از
ﺗرس ﺑﺎﺑ ﺎش رأی ﻣ ﯽ ده .ﯾﮑ ﯽ ﮔﻔ ت" :از ﺗ رس ﮐﻧﮑ ور" .ﯾﮑ ﯽ ﮔﻔ ت:
"از ﺗرس وﯾزا" .ﯾﮑﯽ ﮔﻔت" :ﮐﺎر"...
آﺧرش ﺑﺎ ﺧودم ﻓﮑر ﮐردم ،رأی دادن ﯾﮫ ﺣﻘﮫ ﯾﺎ زوری؟ اﮔﮫ ﺣﻘﮫ،
ﮐﮫ ﭼرا از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﭘدر ﻣﺎدراﻣون ھﻣﮫ ﻣ ﯽﺗرﺳ ن؟ اﮔ ﮫ زوره ،ﭘ س
ﭼرا اﺳﻣش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﮫ!!! ■

اﮔر ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن دارﯾد ،اﯾن رپ
را ھم در اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺑﯾﻧﯾد .رپ
ﺟﺎﻟﺑﯽ در ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از
"ﮐﺎﻓران ﺑﯽ ﻧﺎم"
by

» « Entekhabat

Anonymous Sinners

http://www.youtube.com/w
atch?v=-pSlbhjk9OI

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻣﻌﺎﻣﻠﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم
"اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت"

رھﺑری ﺧﺎﻧزادهھﺎی اروﭘﺎﻧﺷﯾن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗروﯾﺞ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ
داﺷﺗﮫاﻧد ،وﻟﯽ ﻧداﺷﺗن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗودهای ﻋﻣﻼً ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺎم از آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕذارده اﺳت .اﯾن اﺣزاب ﺑﺎ طرح ﺧواﺳتھﺎی ﺣداﻗﻠﯽ ،ﭼون اﺳﺗﻔﺎده
از زﺑﺎن و ﺧط ﺑﻠوﭼﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻓدراﻟﯾﺳم ﺷﺎﯾد ﺟز در ﻣﯾﺎن ﻣﻌدود
روﺷﻧﻔﮑران ﻻﺋﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﺧﺎطب ﻗرار دادن ﻋوام و ﺻﺣﺑت از ﺣق و ﺣﻘوق ﻣﻠﯾتھﺎ ﭼﺎرهای
ﺟز ﺷرﮐت در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ و ﺳﺧﻧراﻧﯽ در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧدارﻧد.
ﺑﻠوچھﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب اﯾران ﺧواﺳﺗﯽ ﺟز ﺣداﻗل
ﺧواﺳتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣطرح ﻧﻣﯽ-
ﮐردﻧد؛ و ﺣﺗﯽ در ﺷﮭری ﻣﺛل زاھدان

ﻧﺧﺳﺗﯾنﺑﺎر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺿﺣﮑﮫی
دﻣوﮐراﺳﯽ و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورده ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﮐﺎرﺑﺳت اﯾدهھﺎی »آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ« و »ﺑراﺑری
طﻠﺑﺎﻧﮫ« در راﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم در
ھرﯾﮏ از ﻣﻧﺎطق اﯾران دارای ﺧودوﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧوﯾﻧﯽ از
اﯾن ﺗﻌرﯾف از "دﻣوﮐراﺳﯽ" آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ
در ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ از دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﯾﯽ و اﻟزام
ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫای ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻋﯾن "آزادی" و "ﺑراﺑری" در ﻧﻘﺎط
ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﮭﺎن راھﮕﺷﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﺎﯾد در ﻧظر ﻋدهای ﺗﺣﻠﯾل ﭼﻧدان
ﭘﯾﭼﯾدهای ﻧﺑﺎﺷد .از دﯾد ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎﻧﯽ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﯾن اﺳت :در ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺎﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
در ﺗرﯾﺑون ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ اھل ﺳﻧت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ اﯾن دوره ﺑﻠوچھﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑرﮔزﯾﻧﻧد.
اﯾن اﺗﻔﺎق ﭼﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورا ،ﻣﺟﻠس و ﺣﺗﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ
ﮐرات ﺗﮑرار ﺷده اﺳت .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ ،رﻗﺎﺑت ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ھرﮐدام از اﯾن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای ﺟﻠب ﻧظر ﻣوﻟوی )ﻣﻌﺎدل ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد در ﺗﺷﯾﻊ( اﺳت.
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورا و ﻣﺟﻠس ،ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﺳﻧﯽ و ﺑﻠوچ ﻧﯾز در ﺻﺣﻧﮫ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ را اﻧدﮐﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻧد؛ اﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری ﻣﺿﺣﮑﮫ از ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم در
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭘس اھل ﺳﻧت ﺧود ﺑﮫ
ﺧود از اﯾن "دﻣوﮐراﺳﯽ" دﯾﻧﯽ ﺣذف ﻣﯽﺷوﻧد .اﻣﺎ "دﻣوﮐراﺳﯽ" دﯾﻧﯽ
ﺣق ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را از آﻧﺎن ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮫ آﻧﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد در
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﮐدام ﺳرﻧوﺷت؟
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﺑﯾﻠﮫای زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﮐﺷﺎورزی و داﻣداری و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ زﻧﺎن اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد
ﻣﺧدر و ﮐﺎﻻ ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮕر از ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد ﭘﻧﮭﺎن اﺳت )اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظورم
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آﻣﺎرھﺎ ﻋﻧوان ﻧﻣﯽﺷود و اﻻ ﭼﻧدان ﭘﻧﮭﺎن ﻧﯾﺳت( .اھل
ﺳﻧت ﺑﻠوچ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎﻻ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧدرت در ادارات دوﻟﺗﯽ
اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑر ﻣﻧطﻘﮫی ﻣﺣروم ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و اﺗﺣﺎد ﻣﻘدس ارﺗﺟﺎء داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺳﺗرش طﺎﻟﺑﺎﻧﯾﺳم
در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺟدﯾدی را ﭘﯾﺷﺎروی ﻣردم ﺑﻠوچ ﻗرار داده ﮐﮫ در
ﮐﻧﺎر ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﯾﺷﯾن ،آزادیھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ را ﻧﯾز ﻣطرح
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻣذھب ﻧﻘطﮫ اﺗﮑﺎء و ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﻣردم ﺑﻠوچ ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻣذھﺑﯽ و ﮔﺳﺗرش طﺎﻟﺑﺎﻧﯾﺳم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑر
ﻧﻔوذ ﺗﻔﮑرات طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﮔذارده و ﻧﯾﺎزھﺎ و
ﺧواﺳتھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن ﻗرار داده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﻧﻣﯽﺗوان از ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﭼﺷم ﭘوﺷﯾد ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻣردم ﭘﯾش از ھر
ﭼﯾز ﺧود را ﺑﻠوچ ﻣﯽ داﻧﻧد .در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر اﺣزاب ﻻﺋﯾﮑﯽ ﺑﮫ

ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،ﮐﺎﻧدﯾداﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ ﮔﺳﺗرش
روزاﻓزون ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ و اﻓراط
ﮔری ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﮐﮫ در
ﺗﺣﻘﯾرھﺎی ﺑﯽﺷﺎﺋﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻓﺎرس و
ﺷﯾﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم ﺑﻠوچ در ﻣﺟﻠس
اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﻓت؛ ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐﺎﻧدﯾداﯾﯽ
ﻣﺳﺗﻘل در ﻣرﮐز اﺳﺗﺎن ﺑﯾﻔﺗﻧد و
ﺳراﻧﺟﺎم ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺻفآراﯾﯽ ورق
را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﺑر ﮔرداﻧﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ اﯾن
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾروزیھﺎ و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﺿور
ﺑﺳﯾﺎری را ﺷوﮐﮫ ﮐرد .ﻓﺎرسھﺎ ﺗﺎ
ﺑدان روز ھﯾﭼﮕﺎه ﺑرای ﺷرﮐت در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺳﺟﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .ﭼرا
ﮐﮫ ﺑرای ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ )ﻓﺎرس ھﺎ( از
طﺎﯾﻔﮫ و اﯾل ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و
ﭘﺎرهای رﺳوﻣﺎت ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣﺎ رژﯾم در ﺗرﯾﺑونھﺎی ﻧﻣﺎز
ﺟﻣﻌﮫ ﺗﺷﯾﻊ و دوﻟﺗﯽ و دﯾدار ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن طواﯾف ﻓﺎرس و ﺷﯾﻌﮫ دﺳت
ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣذھﺑﯽ زد ﺗﺎ آنھﺎ را از ﺧطری ﮐﮫ در راه اﺳت
آﮔﺎه ﺳﺎزد؛ ﺧطر "ﺣﻼل ﺑودن ﺧون ﺷﯾﻌﮫ" و اﻟﻘﺎﺋﺎﺗﯽ از اﯾن دﺳت در
ﺷﮭری ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن درﮔﯾریھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ ،ﻣردم را در ھر 4
ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻗرار ﻣﯽداد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،از طﺎﯾﻔﮫی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺎمﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑر ﺟﺎی
ﻧﻣﺎﻧده و آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺟﺎم و اﺗﺣﺎدی ﭼون ﺑﻠوچ ھﺎ
ﺑرﺳﻧد" .دﻣوﮐراﺳﯽ" اﺳﻼﻣﯽ رژﯾم ﺣﺗﯽ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدهی اھل ﺳﻧت
از ﺷﮭری ﮐﮫ  50درﺻد ﻣردم آن ﺳﻧﯽ ھﺳﺗﻧد را ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد؛ و ﺗﻘﻠب-
ھﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾز اداﻣﮫ دارد.
اﻣﺎ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺎﻧدﯾداﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗدرت ﻣذھب در ھداﯾت اﻓﮑﺎر
ﻣردم ﺑﻠوچ را درک ﮐرد؛ و ﻗﺑل از ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻋﻼم ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری اش ﭘﺎ
ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﮑﯽ )ﭘﺎﯾﮕﺎه اھل ﺳﻧت در اﺳﺗﺎن( ﮔذاﺷت .اﻣﺎ اﯾنﺑﺎر ﺧﺎﺗﻣﯽ
ﺧواﺳتھﺎﯾﯽ ورای ﺧواﺳتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل آزادی-
ھﺎی ﻣذھﺑﯽ را ﻧﯾز ﻣطرح ﮐرد .ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺟرأت ﺑﺗوان ﮔﻔت در آن
دوره و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﻠوچ ھم ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻣﯽ رأی ﻧداده
ﺑﺎﺷد .آﻣﺎرھﺎﯾﯽ از ﺷﮭرھﺎی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﮐﮫ ﺧﺑر از آراء 99
درﺻدی ﺧﺎﺗﻣﯽ در ﺑرﺧﯽ ﺷﮭرھﺎ داﺷت .ﺻرﻓﻧظر از ﻋﻠل واﻗﻌﯽ و
رﯾﺷﮫای اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ،اﻓرادی ﻧظﯾر ﺳﻌﯾد ﺣﺟﺎرﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻧﺑض ﻣﻧطﻘﮫ در دﺳﺗﺷﺎن ﺑود و ﺑﮫ ﺧطرات ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑرای
ﺣﮑوﻣت آﮔﺎه ﺑودﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻗﻠمﻓرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﮐرد.
از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﺎن دو ﻗطب ارﺗﺟﺎع ﮐﮫ
ﺣﯾﺎﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺻورت ﮔرﻓت .ﺧﺎﺗﻣﯽ
ﺑﺎ دادن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ از ﻗﺑﯾل اﺣداث ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ ھم از ﺳوﯾﯽ ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرش ﺗﻔﮑرات طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎ داد )ﮐﮫ در آن ھﻧﮕﺎم ﺧطرش ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه
اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﺷد( و ھم ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧود را در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن اﻓزاﯾش داد.

در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﭘرﺳﺗو ﭘوﯾﻧده

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

دردوره ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ،ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻻﺗرﯾن رأی را در
اﺳﺗﺎن آورد .اﺣﻣدیﻧژاد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ اﻓراطﯽﺳت ھرﮔز از در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺑﺎ ﺳﻧﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ در ﻧﯾﺎﻣد؛ و در دور دوم ھم ﺑﯾش از  20ھزار رأی
ﻧﯾﺎورد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن اﺣوال ﺑﮫ ﻧظر ﻧﮕﺎرﻧده اﺳطوره ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ ﺑﻠوچ
در دوره دوم ﺗرک ﺑرداﺷت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدان رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽ-
ﺧواﺳﺗﻧد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎﺗﻣﯽ را در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ رأی ﺑﯾﺷﺗری
ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .ﻏﺎﻓل از اﯾن ﮐﮫ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ دﯾﮕر در آن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﺗﻣﯽ
ﻓرد ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﻧﺑود .ﺣداﻗل  8ﺳﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎت وی ﺑر ﻣردم ﺑﻠوچ ﻣﺳﺟل
ﺑود؛ ﮐﺷﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﮐﺷﺗﺎر ﻧﺻرت آﺑﺎد* و از اﯾن دﺳت ھرﮔز از
ﺧﺎطره ﻣردم ﺑﻠوچ ﭘﺎک ﻧﻣﯽﺷود .رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑدﯾن
اﻧدازه ﻣﻧﻔور اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﻣوﻟوی ،ﺑﻠوﭼﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ
ﻓرا ﺧواﻧد ،اﻣﺎ ﺻدای اﻋﺗراﺿﺎت از اطراف در ﻣﻘﺎﺑل "وﺣﯽ ﻣﻧزل"
ﻣوﻟوی و ﺗﻣرد ﻋﻠﻧﯽ ﻋدهای ﺧود ﮔوﺷﮫ دﯾﮕری از ﻗﺿﯾﮫ اﺳت .آﺧر
در اﯾنﺟﺎ ﻣﯽآﻣوزﻧد ،اﮔر ﻣوﻻﻧﺎ ﻓرﻣود "ﻣﺎﺳت ﺳﯾﺎه اﺳت" ﺑﮫ ﯾﻘﯾن
ﭼﻧﯾن اﺳت.
ﻧﻘش زﻧﺎن در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺧود ﻧﻣوﻧﮫی دﯾﮕری از ﻣﺿﺣﮑﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت" .زﻧﯽ" ﮐﮫ از ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣﻘوق ﺧود ﻣﺣروم
اﺳت؛ در ﺑﺳﯾﺎری ﻧواﺣﯽ او را در  9ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷوھر ﻣﯽ دھﻧد؛ ﺣق
طﻼق ﻧدارد؛ ﺣﺗﯽ از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣروم و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ
و رﻓﺎھﯽ ﺑﯽﺑﮭره اﺳت؛ از ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﻘوق ﺧود ﻧﺎآﮔﺎه اﺳت؛ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن
ﺧداﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ  -ﭘدر ،ﺷوھر ﯾﺎ ﺑرادر -ﭘﺎ در ﻋرﺻﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽﮔذارد .ﺷﮕﻔﺗﺎ ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از ﺷﻌور ﺑﺎﻻی ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن
و ﻣردان ﺳرزﻣﯾن ﺳﺧن ھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﻗول آزادیھﺎی ﻣذھﺑﯽ را ﻣﯽدھﻧد ،ﻣذھﺑﯾون ﻣدارس
دﯾﻧﯽ ﺧود را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھﻧد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣدارس ﻋﺎدی )اﮔر ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ
را ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎﻣﯾد( ﺑﺎ ﮐﻣﺑود داﻧشآﻣوز ﻣواﺟﮫ ﺷده ﯾﺎ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽﺷوﻧد،
اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ رﺷد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺧﺷوﻧت و اﻋدامھﺎ ﺑر ﺿد ﺑﻠوچ-
ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ و ﯾﺎ ﻋﺿوﯾت در ﮔروهھﺎی "ﺗرورﯾﺳﺗﯽ" اﻓزاﯾش
ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ از اﯾن ﺧﺷوﻧتھﺎ و ﺗﺑﻌﯾضھﺎ در ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺻد
ﺧود و ﮐﺎﺷﺗن ﺗﺧم ﮐﯾﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ھر آن ﮐﮫ ﺳﻧﯽ ﻧﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
در ﻧﮭﺎﯾت اﯾن ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ )ﻣﺑﻠﻎ ﻣذھﺑﯽ( ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت
ﺑﺎﻧدھﺎی ﻣﺳﻠﺢ در ﻣﯽآﯾﻧد ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ ﺗر ﻣﯽﺷوﻧد؛ ﭘدﯾده-
ھﺎﯾﯽ ﭼون ﻋﺑداﻟﻣﺎﻟﮏ رﯾﮕﯽ ﺣﺎﺻل ﺳﯾﺎﺳتھﺎﯾﯽ از اﯾن دﺳتاﻧد.
َ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎدی در ﺑرآوردن
ﺣﮑوﻣت ﺷﯾﻌﮫ ﻣرﮐزی در ﻣوﻗﻌﯾت
ﺣﻘوق اﻗﻠﯾتھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﺷﯾﻌﯽ ﺣﮑوﻣت ھرﮔز
آزادی ﺑﯾش از اﯾن را ﺑرﻧﻣﯽﺗﺎﺑد؛ و ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﮭرھﺎ در ﺻدد ﺗﺣدﯾد آن اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﺣرﮐﺎت
طﺎﻟﺑﺎن و ﮔﺳﺗرش روزاﻓزون اﻧدﯾﺷﮫھﺎی آﻧﺎن و رﻓت و آﻣد ﻣﺳﺗﻣر
ﺑوﻣﯾﺎن ﺑﮫ آنﺳوی ﻣرز و آﻣوزشھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﭼرﯾﮑﯽ در آﻧﺟﺎ
اوﺿﺎع ﺑﻐرﻧﺟﯽ را ﺑرای رژﯾم ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت .رژﯾم ﺑرای
ﺑرﻗراری و ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ طواﯾف و ﻗﺑﺎﯾل و ﺧواﻧﯾن
ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت رژﯾم وادار ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت .از ﯾﮏ ﺳو ﺣق
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﻋﻠﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ را ﮐﮫ از ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن در آن ﺷرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻓراوان در ﺑوق و ﮐرﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر
ﻓﻌﺎﻻن ﻣدﻧﯽ را ﺑﮫ طﻧﺎب دار ﻣﯽﺳﭘﺎرد .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺑﻠوﭼﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﺑﺎ اﻗﺑﺎل ﻋﻣوم ﻣواﺟﮫاﻧد ،از ﺻﻼﺣﯾت رد ﻣﯽﮐﻧد
و در ﻋوض ﺻﻼﺣﯾت ﻋﻧﺎﺻر ﮔﻣﻧﺎم و ﮔﺎھﺎ ً ﻣﺎرﮐدار اطﻼﻋﺎﺗﯽ را
ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اھداف ﺧود ﻣﯽرﺳد .در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ھم دو ﺟﺑﮭﮫ ارﺗﺟﺎع وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽﺷوﻧد،
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫای ﮐﮫ ھر دو طرف ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم از آن ﺳود ﻣﯽ-
ﺟوﯾﻧد■.
* در ﺳﺎل  70ﺑﺎ اوجﮔﯾری اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣذھﺑﯽ در اﺳﺗﺎن رژﯾم ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی
دﺳﺗﮕﯾری ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ ﺑﺧش "ﻧﺻرت آﺑﺎد" ﯾورش ﺑرد و
روﺳﺗﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﻣﺑﺎران ﮐرد و ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ زﻧﺎن و
ﮐودﮐﺎن ﺑﯽﮔﻧﺎه ﻧﯾز رﺣم ﻧﮑرد و ھرﮔز آﻣﺎری از ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن و ﻣﻔﻘودﯾن اﯾن
ﺟﻧﺎﯾت در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷد.
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ﭘﺎﻧوﯾس از ﺻﻔﺣﮫ :10
از ﻧﮑ ﺎت ﻗﺎﺑ ل ﺗوﺟ ﮫ اﯾ ن ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ زﻣ ﺎﻧﯽ ﺑ ود ﮐ ﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧ ده اﻧﺟﻣ ن اﺳ ﻼﻣﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧوﺷﯾرواﻧﯽ ﺑﺎﺑل ﻣﺷﻐول ﭘرﺳﯾدن ﺳوال ﺑود .در اﯾن ھﻧﮕﺎم
ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺗﺎد ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﯾﮑروﻓون را از
وی ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓق ﻧﺷدﻧد وﻟﯽ در ﻋوض وﻗﺗﯽ ﺳوال ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن درﺑ ﺎره
ﮐﺷﺗﺎر  ۶٧ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷد ،ﺻدای ﺑﻠﻧدﮔوھﺎ را ﺑﮫ ﺷدت ﮐم ﮐردﻧد.
 -2ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎھﻧر ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری و ﻧﺧﺳت وزﯾر وﻗت،
در اﻧﻔﺟﺎر  ٨ﺷﮭرﯾور  ،١٣۶٠ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾران ﺷد و اﺑﺗدا
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر وﻻﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣﺟﻠس
ﺑﮫ او رای اﻋﺗﻣﺎد ﻧداد و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻋﻠﯽ رﻏم اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در داﺧل
ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی داﺷت ،او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳت
وزﯾر ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد.
» -3ﻣ ﺻطﻔﯽ ﭘورﻣﺣﻣ دی« )رﺋ ﯾس ﺳ ﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳ ﯽ ﮐ ل ﮐ ﺷور و وزﯾ ر
ﭘﯾ ﺷﯾن ﮐﺎﺑﯾﻧ ﮫ دوﻟ ت( ﻧﻣﺎﯾﻧ ده وزارت اطﻼﻋ ﺎت ﯾﮑ ﯽ از اﻋ ﺿﺎ اﺻ ﻠﯽ ھﯾ ﺄت
ھ ﺎی ﺳ ﮫ ﻧﻔ ره ﻣوﺳ وم ﺑ ﮫ ﮐﻣ ﺳﯾون ﻣ رگ در ﺷ ﮭرﯾورﻣﺎه  ،1367ﻋﺎﻣ ل
ﺳرﮐوب ﺷورش ھﺎی ﺷﮭری در ﻣﺷﮭد و اﺳﻼم ﺷﮭر.
 -4ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن و دﺳﺗﻧوﯾس ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ﻗﺗل ﻋﺎم زﻧ داﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳ ﯽ در
ﺳﺎل 67؛ ﻧﺎﻣﮫھﺎی آﯾتﷲ ﻣﻧﺗظري؛ ﺧﺎطرات ،دﺳﺗﻧوﺷ ﺗﮫ ھ ﺎ ،ﻣ ﺻﺎﺣﺑﮫ ھ ﺎی
ﺟﺎن ﺑ درﺑردﮔﺎن و زﻧ داﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳ ﯽ آﻧ دوره؛ ﺧ ﺎﻧواده ھ ﺎی ﺟ ﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕ ﺎن ﮐ ﮫ
ھﻧوزآراﻣﮕﺎی دﻓن آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﮔواھﯽ ﺧﺎوران ھﺎ.
 -5در  ١۵ﺷ ﮭرﯾور  ۶٧و درﺳ ت در ﺑﺣﺑوﺣ ﮫی ﮐ ﺷﺗﺎر زﻧ داﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳ ﻲ،
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی از ﭘﺳت ﻧﺧﺳت وزﯾری اﺳﺗﻌﻔﺎ داد .ﻣوﺳوی ﺑﺎ اھرم اﺳﺗﻌﻔﺎ
آﺷ ﻧﺎ ﺑ ود و ﺑ ﮫ ﻣوﻗ ﻊ از آن اﺳ ﺗﻔﺎده ﮐ رد .او ﻧ ﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔ ت ﺑ ﺎ ﮐ ﺷﺗﺎر  ۶٧ﯾ ﺎ
ﺟﻧﺎﯾ ﺎت ﺻ ورت ﮔرﻓﺗ ﮫ از ﺳ وی رژﯾ م ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطر اﯾ ن ﮐ ﮫ ﻣ ﺳﺋوﻟﯾت
»ﺗﻌزﯾرات ﺣﮑوﻣﺗﯽ« را از وی ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﻣﺟﻣ ﻊ ﺗ ﺷﺧﯾص ﻣ ﺻﻠﺣت
داده ﺑودﻧد اﺳﺗﻌﻔﺎ داد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺧﻣﯾﻧﯽ اﺳﺗﻌﻔﺎﯾش را ﭘس ﮔرﻓت.
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=260
 -6ﭘ س از اﻧﻘ ﻼب ،در  ٢٩اﺳ ﻔﻧد  ١٣۵٧ﺣ زب ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ اﻋ ﻼم
ﻣوﺟودﯾ ت ﮐ رد .ﺑﻧﯾﺎﻧﮕ ذارن آن ﺳ ﯾد ﻣﺣﻣ د ﺣ ﺳﯾﻧﯽ ﺑﮭ ﺷﺗﯽ ،ﺳ ﯾد ﻋﺑ داﻟﮑرﯾم
ﻣوﺳوی اردﺑﯾﻠﯽ ،اﮐﺑر ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ،ﺳﯾد ﻋﻠ ﯽ ﺧﺎﻣﻧ ﮫای و ﻣﺣﻣ د ﺟ واد
ﺑﺎھﻧر ھﺳﺗﻧد .ﭘﻧﺞ ﺗن ﯾﺎدﺷ ده ﺑ ﮫ ھﻣ راه ﺣ ﺳن آﯾ ت ،اﺳ دﷲ ﺑﺎداﻣﭼﯾ ﺎن ،ﻋﺑ دﷲ
ﺟﺎﺳ ﺑﯽ ،ﻣﯾرﺣ ﺳﯾن ﻣوﺳ وی ،ﺣﺑﯾ ب ﷲ ﻋ ﺳﮑراوﻻدی ﻣ ﺳﻠﻣﺎن ،ﺳ ﯾد ﻣﺣﻣ ود
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻓرزﻧد آﯾت ﷲ اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ( ،ﻣﮭدی ﻋراﻗﯽ و ﻋﻠﯽ درﺧ ﺷﺎن از
اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻣرﮐزی اوﻟﯾﮫﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد.
ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗﺷﮑل ھوادار روﺣﺎﻧﯾ ت ﺑ ود .اﯾ ن ﺣ زب
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠ ت اﺧﺗﻼﻓ ﺎت داﺧ ل ﺣزﺑ ﯽ
در ﺧرداد ﻣﺎه  ١٣۶۶ﺗﻌطﯾل ﺷد.
" -7ﺳرود آﻓﺗﺎﺑﮑﺎران" ﺳ ﺎﺧﺗﮫ ﺳ ﺎزﻣﺎن ﭼرﯾ ﮏ ھ ﺎی ﻓ داﯾﯽ ﺧﻠ ق اﯾ ران ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾ ن ﺳ رود ﺑ ﮫ ﯾ ﺎد ﺟ ﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕ ﺎن "ﻗﯾ ﺎم ﺳ ﯾﺎھﮑل" ﮐ ﮫ در  19ﺑﮭﻣ ن ﻣ ﺎه
 1349در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺳﯾﺎھﮑل ﺑﮫ دﺳت ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد؛ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﺳرود را در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺷﻧوﯾد:
http://www.youtube.com/watch?v=EBZeSfkI3YU&featu
re=related
"""""""""""""""""""""

ﭘﺎﻧوﯾس از ﺻﻔﺣﮫ :20

 (1ﻓﺗﯾﺷﯾﺳم ﮐﺎﻻﯾﯽ  : commodity fetishismﻣﺎرﻛس در ﻛﺎﭘﯾﺗﺎل اﯾن
ﻣﻘوﻟﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﻛﯽ از اﺟزای ﻣﮭم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﻛﻧد .او ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﻛﮫ اﻓراد در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻏﻠب اوﻗﺎت اﺷﯾﺎء ﻣﺎدی را ﺑﮫ ﻓﺗﯾش
ﯾﺎ ﺑت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﻧﮕﺎر ﻣﺣﺻوﻻت ﺳﺎﺧﺗﮫ دﺳت ﺑﺷر ،ﺣﺎوی ﻧﯾروﯾﯽ
ﺟﺎدوﯾﯽ اﻧد .در واﻗﻊ ،اﯾن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ارزش ﻗﻠﻣداد ﺷدن ﻛﺎر و ﻛﺎرﮔران
ﺗوﻟﯾد ﻛﻧﻧده ﻣﺣﺻوﻻت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،و ﻣﮭﻣﺗر ﻗﻠﻣداد ﺷدن ﻛﺎﻻھﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳت .اﻧﮕﺎر ﻛﺎﻻی ﮔران ﻗﯾﻣت ﺗر ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻠﯽ ﺗر ،ﻧﯾروھﺎی وﯾژه
ای را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺻرف ﻛﻧﻧدﮔﺎﻧش ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﻛﻧد.
 (2ﻓﻘر ﻓﻠﺳﻔﮫ  : The Poverty of Philosophyاﺛر ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس ﻛﮫ
در ﺳﺎل  1847ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .در اﯾن ﻛﺗﺎب ،ﺑﺣث ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﻠﺳﻔﯽ ”ﭘﯽ
ﯾر ژوزف ﭘرودون“ ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 (3ﮐﺎرل ﭘوﭘر  :(1902 – 1994) Karl Popperﻓﯾﻠﺳوف اﺗرﯾﺷﯽ ﻛﮫ
ﻧظرات ﭘوزﯾﺗﯾوﯾﺳﺗﯽ داﺷت و ﺗﺋوری ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧت را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﻛرد .او
ﻧظرات ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس را ﺗﺣت ﻋﻧوان ”ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ“ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار داد.

ﺻﻔﺣﮫ 8

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی
دھﻣﯾن دوره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری 1388 -

اﯾﻧروزھﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﯾوﮔراﻓﯽ رﺳﻣﯽ ﻧﺎﻣزدھﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد،
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺻد دارﯾم ﻧﮑﺎت ﻧﺎﮔﻘﺗﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯾق ﺗر
ﻧﺎﻣزدھﺎ و ﺑﮫ "زﺣﻣﺎﺗﯽ" اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ در دوره  30ﺳﺎﻟﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺷﯾده اﻧد ،وﻟﯽ از اﺑراز آن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!

ý
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل :1384

واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻻن ﺷﮑﻞ ﻣﻮی ﺑﭽﻪ ﻫﺎی
ﻣﺎﺳﺖ؟! ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺟﻮر دوﺳﺖ دارن! ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﭼﻪ رﺑﻂ داره .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎد اﻗﺘﺼﺎد رو ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪه.
ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر رو آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﻪ! ﭼﺮا ﻣﺮدم رو ﮐﻮﭼﯿﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ! ...ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺄن ﻣﺮدم ﻣﺎ اﯾﻨﻪ! ...

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﯾﻨﻪ!!!

ﺑدون ﺷرح !

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

 ýﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺧﺎﻣﻧﮫ
 çﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺧﺎﻣﻧﮫ ٧ ،ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٢٠در ﺷﮭر ﺧﺎﻣﻧﮫ در
اﺳﺗﺎن آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ اﯾران ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد .از داﻧﺷﮕﺎه ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ
)ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺑق( ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﮔرﻓت و در ﺳﺎل
 ١٣۴٣ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﯾن اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑود  ...اﻣﺎ ﭼﮫ
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺳؤال ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﻧوﺷﯾرواﻧﯽ ﺑﺎﺑل در روز دوﺷﻧﺑﮫ ١۴اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٨٨ﻗرار ﻣﯽ دھد؟
"ﺷﻣﺎ و ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم
وﻗت رھﺑری ﺑﯾش از  ۴٨٠٠زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ۶٧
در دادﮔﺎه ھﺎی ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﺷدﻧد .ﺷﻣﺎ
در آن زﻣﺎن ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾران ﺑودﯾد .ﺷﺧص ﺳوم
ﻣﻣﻠﮑت .ﻣﺳﺋول دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻣﻠت .ﭼﮫ ﺗوﺿﯾﺣﯽ درﺑﺎره
ﺳﮑوﺗﺗﺎن دارﯾد؟ آﯾﺎ اﯾن ﺳﮑوت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ
1
ﺑود؟ ﺑﺎز ھم ﺗﺄاﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺻراﺣت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد".
و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺷم آﻟود ﻣوﺳوی ،ﻣﺳﺗﺄﺻل و ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر در ﺑراﺑر رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﺑﺎر دﯾﮕر اﻋﻼم ﺑﯾﻌت ﺑﺎ آرﻣﺎن ھﺎ
و اھداف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ.
"ﻣن ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔم .ﻣن دﯾدم ﮐﮫ
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐرد .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم
ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓرﯾد وﻟﯽ اﯾن ﻣواﺿﻊ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ درﺳت ﻧﺧواھد
ﺑرد" ...وی در اداﻣﮫ ﮔﻔت" :ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗﻘدم و ﺑﺎ آن وﻓﺎدار ﺧواھم ﻣﺎﻧد".
 çاو در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﺑﺎ ﺳﮑوﺗش در ﺑراﺑر ﺳؤال اﺻﻠﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی اش در ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺳﺎل  67ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﻣﯽ دھد؛
اﻣﺎ ﺑﺎ وﻗﺎھﺗﯽ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ)!؟( ﮐﻠﯾت آن ﭼﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و
ﺳرﮐوب ھﺎ )ﭼﮫ در ﺳﺎل  67و ﭼﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎﯾر اﻧﻘﻼﺑﯾون دھﮫ  60و
ﺳرﮐوب ﻣﻠل ﮐرد ،ﺗرﮐﻣن و  ...و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻗﻠﻊ و
ﻗﻣﻊ ﻣﻧﺗﻘدﯾن ،ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای و ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﮔﺷت و ارﺷﺎد و (...
ﺗﺛﺑﯾت ﺷده و ﻣﯽ ﺷود را ﻗوﯾﺎ َ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧد؛ و وﻓﺎداراﻧﮫ
ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺞ از ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم و ﻗﺎﻧون ﮔذاران آن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧد .واﻗﻌﺎَ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻣﮭﻧدس ﻣوﺳوی ﺑﺎ داﺷﺗن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﻧری
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﻧﯾن ظرﯾف ،ﮐوﺗﺎه و ﻣوﺟز ﺗﻣﺎم اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﺗﺄﯾﯾد
ﮐﻧد و در دﺳﺗور ﮐﺎر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﻗرار دھد.
ھرﭼﻧد او ﺑﮫ ﻣدد راﯾزﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺎورﯾﻧش ﻣﯽ ﮐوﺷد ،روﯾﮫ ای ﺑﮭﺗر
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺗﺎ ﺿﻣن رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯾف در ﺑراﺑر اﯾن
ﺟﻧﺎﯾت ،دم ﺧروس ﺗﺄﯾﯾد آن را آﺷﮑﺎر ﻧﺳﺎزد؛ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﺟﻣﻊ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺷﮭﯾد ﺑﺎھﻧرﮐرﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن اﻋداﻣﮭﺎ ﺻورت ﮔرﻓت
ﻣن ﻧﺧﺳتوزﯾر ﮐﺷور ﺑودم و ﮐﺎری ﻧﮑردم! ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا در ﮐﺷور از اﺑﺗدای اﻧﻘﻼب وﺟود
دارد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ در
دوران ﺟﻧﮓ ﺳوال ﮐﻧﯾد و ﻣن ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺻراﺣت و
ﺻداﻗت ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھم داد" .
 çﻣﮭﻧدس ﻣوﺳوی آﺧرﯾن ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾران در ﺳﺎﻟﮭﺎی -1360
 1368در دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای 2در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﺎﻣداﻧﮫ
ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﻣﻘﺗدای ﺧود ﻣﯽ داﻧد؛ و ﺑﮫ ﺣﮑم او ﻣﻧﺳوب ﺷده اﺳت.
ﻣوﺳوی ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن دﻣل ﭼرﮐﯾن را ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ "ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا"
ﺑﭘوﺷﺎﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد؛ ﮐﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ وزارت "ری
ﺷﮭری" ،ﯾﮑﯽ از وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن او ﺑوده اﺳت؛ و
"ﭘور ﻣﺣﻣدی" 3ﻧﻣﺎﯾﻧده وزارت اطﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎ اﺻﻠﯽ ھﯾﺄت
ھﺎی ﺳﮫ ﻧﻔره ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﮐﻣﺳﯾون ﻣرگ ﺑود ،ﮐﮫ در )ﺑﯽ( دادﮔﺎه ھﺎی
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ھزاران ﻧﻔر از ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرزﻧدان اﯾن آب و ﺧﺎک را راھﯽ
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ﻣرگ ﮐردﻧد.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

"ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر آﯾتﷲ ﻣﻧﺗظری ،وزارت اطﻼﻋﺎت دوﻟت ﻣوﺳوی
روی ﺳﺎواک ﺷﺎه را ﺳﻔﯾد ﮐرده ﺑود .ﻣوﺳوی ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺧواھد از
ﺧود در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻧد؟
آﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ از ﺳوی وزارت اطﻼﻋﺎت دوﻟت
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﻋﮭده او ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا در ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وزارت اطﻼﻋﺎت را ﺑر ﻋﮭدهی ﺷﺧص
ﻧﺧﺳت وزﯾر و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫی او ﻗرار ﻧداده اﺳت؟
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳت وزﯾر و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧظﺎم
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر  ۶٧ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
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ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت اﺳت داﺷت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت اﺳﺗﻌﻔﺎ دھد؟"
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﺗوﺳط
وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣوﺳوی در ﺗﮭران و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت؛ او ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ طرح ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا و ﺑﮫ ﻣدد  8ﺳﺎل
ﺟﻧﮓ ارﺗﺟﺎﻋﯽ آﻧرا ﺑﭘوﺷﺎﻧد" .ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺟﻧﮓ" ﮐﮫ ﺧﺎطره  8ﺳﺎل
ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﻣدد ﻣﯽ طﻠﺑد ،ﺗﺎ ﺣﺎﻓظﮫ ھﺎ و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اش را ﺑﮫ آن ﻣﻌطوف
ﮐﻧد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود دﻓﺗر دﯾﮕری از ﺟﻧﺎﯾت را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اش ﻣﯽ
ﮔﺷﺎﯾد.
 çطﻧز ﻗﺿﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی ﻣوﺳوی در اﯾن ﺑرﺧورد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺷده در داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎﺑل ،دﻗﯾﻘﺎَ از ھﻣﺎن ادﺑﯾﺎت ﮐدﮔذاری ﺷده  30ﺳﺎل
ﭘﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺗﺎ ﺧود را از اﯾن ﺳؤال )ﮔﻧﺎه؟!( ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑرا
ﻧﺷﺎن دھد" .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓرﯾد وﻟﯽ  "...آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  67ھزاران زن و ﻣرد اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﻣﺗرﻗﯽ ،ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر آرﻣﺎن ھﺎﯾﺷﺎن ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺷردﻧد ،ﺑﮫ
ﺟرم ﮐﺎﻓر و ﻣﻠﺣد ﺑودن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﺳﯾون ﻣرگ ﺑﮫ اﻋدام ﺳﭘرده ﺷدﻧد؛ و
ﯾﺎ در دھﮫ  60ﺑﮫ اﯾن ﺟرم در ﺑراﺑر ﺟوﺧﮫ ھﺎی اﻋدام اﯾﺷﺎن و
ﺑرادراﻧﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﻣوﺳوی ﻋﺎدت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﯾدﺋوﻟوگ ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺷرﮐت در
ﺗﺄﺳﯾس و ﻋﺿوﯾت در ﺷورای ﻣرﮐزی ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را
دارد و ﻣدﯾر ﻣﺳوول ارﮔﺎن اﯾن ﺣزب ﯾﻌﻧﯽ "روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭور ی
اﺳﻼﻣﯽ" ﺑودهاﺳت ،6ﺑﺎ دادن ﮐدھﺎی ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺗﻘدﯾن و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻧش
آﻧﮭﺎ را ﻣﮭدوراﻟدم اﻋﻼم ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯾررﺳﻣﯽ
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﯾدوﺋوﻟوژﯾﮑﺷﺎن ﺑﺳﭘﺎرﻧد .ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف
اﯾن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺷﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻋﺎدت ﺑداﻧﯾم ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد؟! ﯾﺎ ھر دو؟!
 çآﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت ،اﺳﺗﻘﺑﺎل او از ﺣﺿور ﺑﺳﯾﺞ در ﺧﯾل ﺣﺎﻣﯾﺎﻧش و
ﺣﺿور و ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺎﺧﮫ ﺑﺳﯾﺞ در ﺳﺗﺎدش ،ﺣﺗﯽ ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن
ﺗرﯾﺑون در ﺟﻠﺳﺎت او؛ در ﺗﺿﺎد ﻣﺿﺣﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت او ﺑﺎ
ﻧظﺎﻣﯾﮕری)؟!( و ادﻋﺎﯾش در "ﺟﻣﻊ ﮐردن ﮔﺷتھﺎی ارﺷﺎد" ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ و ﻣﺳﻠﻣﺎَ دﻟﯾﻠﯽ ﺟز ﺟذب آرای ﻧﺎراﺿﯾﺎن از وﺿﻊ ﻣوﺟود
ﻧدارد؛ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را از ﯾﺎدآوری ﺷراﯾط ﮐﺎﻣﻼَ ﻧظﺎﻣﯽ دوره ﻧﺧﺳت
وزﯾری اﯾﺷﺎن ﺑﺎز دارد .ﺣﺿور ﻣﻘﺗدر ﮐﻣﯾﺗﮫ و ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان دو
ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﺳرﮐوب در اﺟﺗﻣﺎع ﮐﮫ ﮔﺎھﺎَ اﺧﺗﯾﺎرات ﻧﺎﻣﺣدود در
ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﮐدﮔذاری ﺷده و ﺣﺗﯽ ﻣردم ﻋﺎدی داﺷﺗﻧد؛ ﺣﺿور
َ
ظﺎھرا
ﭘررﻧﮓ ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﻓﺎﻻﻧژھﺎ" ﮐﮫ
ﺧودﺳراﻧﮫ)؟!( ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ و رﻧﮓ
ﮐردن دﺳت و ﺑدن ﻣردم ،اﺳﯾدﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ،ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾدن ﺑﮫ
ﻟب و ﺻورت زﻧﺎن و  ...آﻧﮭم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣردم در زﯾر ﻓﺷﺎر
ﺟﻧﮓ ﻧﯾز ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎَ دوﻟت ﻧﮭم ﺑﮫ
ﮔرد ﭘﺎی آﻧﮭم ﻧﻣﯽ رﺳد.
 çﮐﺎﻧدﯾد ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠﺑﺎن)!؟( در اﯾن دوره ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺑﺎ ھر اﺻﻼﺣﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت؛ و ﺑدﯾن ﺷﮑل
زﺣﻣت ﻣﺗوھﻣﯾن را ھم ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺻورت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﺑور
ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘس از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻋدم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋدم ھﻣراھﯽ و
ﻋدم  ...ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد .ﻣوﺳوی را ھر ﭼﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن رﺗوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺻﻼﺣﺎﺗش ﺑﻧﺎﻣﻧد ،اﻣﺎ ﭼﺎره ای ﻧدارد ﺟز اﯾﻧﮑﮫ از ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
ﺳﯾد ﺧﻧدان ﺧرج ﮐﻧد؛ ﺧﺎﺗﻣﯽ ،وزﯾر ارﺷﺎد ﻣوﺳوی در ﺳﺎﻟﮭﺎی -64
 68ﮐﮫ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ)؟!( دوﺷﺎدوﺷش ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ھﻣﺎن زھرﺧﻧد ﻣﺗﻌﻔن 8
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ﺳﺎﻟﮫ را ﺗﺣوﯾل ﻣردم ﺑدھد؛ ﺗﺎ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﻣوﺳوی ﻧﯾز از ھﻣﯾن
ﻗﻣﺎش اﺳت ،وﻟﯽ اﯾﻧﺑﺎر در ھﯾﺑت ﺳﯾدی ﮐت و ﺷﻠواری ،ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده
و ﻣﺗﯾن؛ ﮐﮫ ھﻧر ،دﯾن و ﺳﻧت را در ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ و ﺑر ﮔردن آوﯾﺧﺗﮫ ﺗﺎ
ھم ﺳﯾدش ﺑﺧواﻧﻧد؛ وھم ﻣدرن و ھم  ...ﺗﺎ ﻣﻘﺑول ﺟﻧﺎﺣﯾن ﺑﺎﺷد و ھم
دﺳت در دﺳت زھرا رھﻧورد ،ﺷوی ﻣﮭوع و ﺑﯽ ﺗﻧﺎﺳب زوج ھﻧری،
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣدرن و  ...را ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد ،ﻣﻠﻘﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت
ﯾﺎدآور ﺣﺿور "ﻣﻠﮑﮫ ھﻣﮕراﯾﯽ" در ﺑﮏ ﮔراﻧد اﯾن ﺷوی ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ اﺳت،
ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳوی ﺑرای ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧﯾز ﻋﯾﻧﯽ ﺷود .ھرﭼﻧد در ﺑﻧد
"ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ" و اﻟﺗزام ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻓﺷرده در آن ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ داﻣﻧﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت؛ اﻣﺎ ھﻣراھﯽ و ﺣﺿور زﻧﯽ
ھﻧرﻣﻧد ،آﮐﺎدﻣﺳﯾن ،ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻧﮭﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯽ ﺷده
در اﯾران )اﻟزھرا( و ﻓﺎرق اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ )آﻧﭼﮫ ﺧوﺑﺎن ھﻣﮫ
دارﻧد ،او ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎ دارد!( اﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت را ھم در ﺧود دارد ﮐﮫ ﺳر
دﺑﯾر ﻧﺷرﯾﮫ "راه زﯾﻧب" ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾدﺋوﻟوگ آﻣوزش ﺧواھران زﯾﻧب و
اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ،ﻣﺷﺎوری ﺣرﻓﮫ ای ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣوﺳوی ﺑرای زﻧﺎن ﺧواھد ﺑود.
 çاﻣﺎ ﺳؤال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﻣﮕر ﻣوﺳوی ﺧودش ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻧدارد ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر از
دﯾﮕران ﺧرج ﻣﯽ ﮐﻧد؟! ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ او ﻧﯾز ﻣﺛل ﺗﻣﺎم رﺟﺎل)!؟( ﻗﺳم
ﺧورده ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾن ﻗﺣط اﻟرﺟﺎل داﯾﻣﺎَ در ﭘﺳت ھﺎی
دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ دﺳﺗﯽ ﺑر آﺗش داﺷﺗﮫ اﺳت؛ و ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در
ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﯾﮏ ﺑﯾوﮔراﻓﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ  10ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﮫ اﺧﯾر دارد،
ﻣﺎﺑﻘﯽ آن در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ درﺑﺎره ﻣﺣل
ﺗوﻟد و ﺗﺣﺻﯾﻼت؛ و در ﮐل ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺳﻣت ھﺎ.
ﺑرﺧﻼف ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در دﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑدھﻧ د ﮐ ﮫ ﻣ َ
ﺛﻼ در ﺳ ﺎﯾر ﭘ ﺳت ھ ﺎ و ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی ﭘﯾﺷﯾﻧ ﺷﺎن ﭼ ﮫ اﻧ داره
ﻣوﻓﻘﯾت داﺷﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ ﭼﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎﯾﯽ ﺑر اﺳ ﺎس آن ﭘﯾ ﺷﯾﻧﮫ دارﻧ د؛ در
اﯾ ران ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎ ﻟزوﻣ ﯽ ﻧﻣ ﯽ ﺑﯾﻧﻧ د ﮐ ﮫ در اﯾ ن راﺑط ﮫ ﺗوﺿ ﯾﺣﯽ ﺑ ﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت درﺳت ﺗر ﺑﮫ رأی دھﻧ دﮔﺎن ﺑدھﻧ د ،ﭼ ون
در ﻧظﺎم ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ھ ر ﺳ ﻣت ﺑ ﺎر ﻣﻌﻧ ﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳ ﯽ
ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﻣﺛﻼَ در ﻟﯾﺳت ﺳﻣت ھﺎی ﻣﮭﻧدس ﻣوﺳوی ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗ وان
ﺑﯽ ﺗﺄﻣل ﺑر روی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ھر ﺳﻣت ﮔذر ﮐرد:
 üﻋﺿو ﺷورای ﻣرﮐزی ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎل
١٣۶٠ - ١٣۵٧
 üرﺋﯾس دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ١٣۵٨
 üدﺑﯾر و ﻣدﯾر ﻣﺳؤول روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
 üوزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
 üﻧﺧﺳت وزﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران از ﺳﺎل - ١٣۶٠
) ١٣۶٨آﺧرﯾن ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾران(
 üﻣﺷﺎور ﺳﯾﺎﺳﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور )رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ(
 üﻋﺿو ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم از ﺳﺎل  ١٣۶٨ﺗﺎﮐﻧون
 üﻣﺷﺎور ﻋﺎﻟﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور از ﺳﺎل  ١٣٧۶ﺗﺎ ١٣٨۴
 üﻋﺿو ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون
ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻻ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﻣظﻠوم ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣوﺳوی و
دارودﺳﺗﮫ اش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺳﮑوت و ﮐﻧﺎره ﮔﯾری  20ﺳﺎﻟﮫ ،ﻣوﺳوی
ھﻣﺎره در ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت .او ﮐﮫ در ﭘﺳت
ﻧﺧﺳت وزﯾری در دوران ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﺷورای ﻣرﮐز ی
ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳردﺑﯾر و ﻣدﯾر ﻣﺳوول ارﮔﺎن اﯾن ﺣزب
ﯾﻌﻧﯽ "روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" ﯾﮑﯽ از اﯾدﺋوﻟوگ ھﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در دوران ﺗﺛﺑﯾت آن ﺑوده اﺳت ،ﺧﺎطره ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﺑﺎ
ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﻧﻣوده اﺳت .آن دوراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺳوی ﺳﻌﯽ دارد در ﻏﺑﺎر ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق ﺑﭘوﺷﺎﻧد ،ﺳرﺷﺎر
اﺳت از رھﻧﻣودھﺎی او و ﺣزﺑش در ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق
ﺗرﮐﻣن ،زﻧﺎن ،ﺻﯾﺎدان ﺑﻧدر اﻧزﻟﯽ ،ﻣﺑﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣت اﻧﻘﻼﺑﯾون و
ﻣردم در ﮐردﺳﺗﺎن ،ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق ھﺎی ﺑﻠوچ و ﻋرب و ...
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در ﺗرﺟﻣﺎن ھﻣﯾن ﺑرﺧوردھﺎﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﻣوﺳوی در دﯾدار ﺑﺎ
ﻣردم ﻋرب اھواز ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻧﺑﺎﯾد ،آﻣراﻧﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن ھﺎ و ﻗوﻣﯾت ھﺎ
ﺑرﺧورد ﮐرد".؟!!!
 çﻧﺧﺳت وزﯾر ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣدال اﻓﺗﺧﺎر ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑر ﺳﯾﻧﮫ آوﯾﺧﺗﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد .او و
ھﻣﭘﺎﻟﮫ ھﺎﯾش ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﻣﺗداد ﺟﻧﮓ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﯾران و ﻋراق،
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ،ﭼﮕوﻧﮫ
ﺗواﻧﺳت ﻓرﺻت طﻼﯾﯽ را ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﻧظﺎﻣﺷﺎن ﺑﺧرد .ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ
ﺟز ﺑﺎ ﺑﺎد ﻣواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﭼراغ ﺳﺑزھﺎی آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻧداﺷت ﺑدﺳت
ﺑﯾﺎﯾﯾد؛ ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﮐم و ﮐﺎﺳت در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود
و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺧودی و ﻏﯾر ﺧودی
داﺷت ،و ﺟز در آن ﺷراﯾط وﯾژه ﺟﻧﮕﯽ ﻧﻣﯽ ﺷد ﻣردم را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﺣﻔظ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ وادار ﺑﮫ ﺳﮑوت و ﺳﮑون ﻧﻣود ،ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده
ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﯾز درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷود .ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺷﺗﮫ در
ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ ،وﯾراﻧﯽ ﺷﮭرھﺎ ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ و ﮐوچ ھزاران ﺧﺎﻧواده ﺟﻧﮓ
زده و  ...و ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن و از دﺳت رﻓﺗن آﺧرﯾن ﻓﺿﺎھﺎی ﺗﺣرک
ﺳﯾﺎﺳﯽ و آزادی ھﻣﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﯾﮑﯽ از ﻣدﻋﯾﺎن
ﺳﺎﺧت آن اﺳت.
اﻣروز ﻧﯾز ادﻋﺎی ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﯾﻣﺎر و ﻓﻠﺞ اﯾران ﮐﮫ
در راه ورود ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺟﮭﺎن ﻧرﺳﯾده ﺳﻘط ﺷده اﺳت؛ ﺟز
ﻣﻌﻧﺎی ﭼراغ ﺳﺑز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗﮑرار ﺧدﻣﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﻧﯾﺳت و ﻧﺟﺎت
از اﯾن ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺑﮫ زﻋم اﯾﻧﺎن ﺟز ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣراﺣم آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت،
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ از ﭘﺎی ﺑﺳت وﯾران اﺳت.
اﻣﺎ در ﻧﻘش ﻣﮭﻧدس ﻣوﺳوی ﮐﮫ در اﯾن ﺳﮑوت  20ﺳﺎﻟﮫ ،در دو
ﻧﮭﺎد "ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ" و "ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت
ﻧظﺎم" ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن رھﺑر ﻣﻧﺳوب ﺷده اﺳت و ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد؛ و
ﻣﺷﺎورت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در دوﻟت ھﺎی رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯽ ھﻣﯾن ﺑس
ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﮐﮫ اﻣروز اﯾﺳﺗﺎده اﯾم.
َ
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرﺧﻼف درﺧواﺳت ﮐﺎر در ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎﻏل در اﯾران ،ﺑ رای
ç
اﺣراز ﺷﻐل رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در اﯾران ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺣراز ﻋدم ﺳوﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
ﻧﯾ ﺳت ،و اﺣﺗﻣ ﺎﻻ اﯾ ﺷﺎن ﻧﯾ ز ﻣﺎﻧﻧ د ﺳ ﺎﯾرﯾن در اﯾ ن ﺻ ورت رد
ﺻﻼﺣﯾت ﻣﯽ ﺷد؛ ﺧﺻوﺻﺎَ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣ وزه ﻣ ورد ﻋﻼﻗ ﮫ اﯾ ﺷﺎن در
زﻣﯾﻧﮫ "ھﻧر" .اﯾﺷﺎن و ﻣﺷﺎورﯾن ﺳﺗﺎد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯾﺷﺎن ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺑ ﺎ دﺳ ﺗﺑرد
ﺑﮫ ھﻧر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠق ،ﺳرود زﯾﺑ ﺎ و اﻟﮭ ﺎم ﺑﺧ ش "آﻓﺗﺎﺑﮑ ﺎران ﺟﻧﮕ ل" ﯾ ﺎ
"ﺳر اوﻣد زﻣﺳﺗون" را ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد ،ﻣﺗﻌﻠ ق ﺑ ﮫ ﺟﻧ ﺑش اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﭼ پ
در اﯾران اﺳت را وﻗﯾﺣﺎﻧ ﮫ ﺑ ﮫ ﺧ دﻣت ﻣ ﯽ ﮔﯾرﻧ د 7.ھﻣ ﺎن ﺳ رودی ﮐ ﮫ
ﺷ ﺎﯾد ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطر ﮔ وش ﮐ ردن ﺑ ﮫ آن ،ﯾ ﺎ زﻣزﻣ ﮫ ﮐ ردن آن ،و ﯾ ﺎ
ھﻣﺧ واﻧﯽ آن ھ زاران دﺧﺗ ر و ﭘ ﺳر ﺟ وان در زﻣ ﺎن ﻧﺧ ﺳت وزﯾ ری
اﯾﺷﺎن اﻋدام ﺷدﻧد؛ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺎزﺟوﯾﺎن اﺳ ﻼﻣﯽ ﺳ ﭘرده
ﺷدﻧد .ھﻣﺎن ﺳرودی ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼ پ ﭘ س از ﺳ ﺎﻟﮭﺎ ﺟ رأت ﮐردﻧ د،
زﻣزﻣﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن ﺑﺎز ﮔرداﻧﻧد .اﻣروز اﻣﺎ اﯾ ن ﺳ رود ﺗﮭ ﯽ از
ھ ر ﻣﻌﻧ ﺎی ﻣﺑ ﺎرزاﺗﯽ ،ﺑ ﯽ روح و ﺳ رد ﺑ ﺎ ﻋﮑ س ھ ﺎی ﺳ ﯾﺎه و ﺳ ﻔﯾد
ﻣﮭﻧدس ﻣوﺳوی آﻏﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾد زﺑوﻧﺎﻧﮫ آﺑروﯾﯽ ﺑﺧرد و ﯾﺎ ﺷ وری
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد؛ ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﮑﺳﮭﺎ ﯾﺎدآور ﭼﯾ زی ﺟ ز ﺳ ﯾﺎھﯽ ﺳ ﺎﻟﮭﺎی
ﺳ رﮐوب ﻧﯾ ﺳﺗﻧد و ھ ر ﺑ ﺎر ﺗﮑ رار اﯾ ن ﺳ رود آﺧ رﯾن زﻣزﻣ ﮫ ﻣﺑ ﺎرزی
اﺳت ﮐﮫ در ﺑراﺑرﺗﺎن ﻣﻘﺎوﻣت را ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھرﭼﻧ د ﺳ ن ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾ ﮏ ﻣ ﺎ ﺑ رای ﺑ ﮫ ﯾ ﺎدآوردن اﯾ ن ﻓﺟ ﺎﯾﻊ ﮐ ﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﯾن دﻣل ھﺎی ﭼرﮐﯾن را ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮐت و ﺷﻠوار ﭘوﺷﺎﻧد
ﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﺎل ﺳﺑز و ﻧﮫ ﺑﺎ روﺳری ﮔﻠدار .در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ھﻣ ﺎن ﮐ ﺎﻓﯽ اﺳ ت
ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻧﻣﺎن در داﻧﺷﮕﺎه زﻧﺟﺎن ﯾﮑﺻدا ﮔﻔﺗﻧد" :ای ﺳﯾد ﺳ ﺑز ﮔ ﺳﺗر؛
ﺧﺎوران ھﻧوز ﺳرخ اﺳت" ■

ﭘﺎﻧوﯾس:
 -1ﮔ زارش ﻣراﺳ م ﺳ ﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯾرﺣ ﺳﯾن ﻣوﺳ وی در داﻧ ﺷﮕﺎه ﻣﺎزﻧ دران
)دوﺷﻧﺑﮫ ١۴م اردﯾﺑﮭﺷت (١٣٨8
http://www.autnews. ws/archives/1388,02,00023323
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 ýﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ
 çﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ،ﻣوﺳس ﺑﻧﯾﺎد ﺷﮭﯾد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه
ﯾﮑﯽ از ﻗطﺑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﯾران اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .وی
ﻋﺿو ﺷورای ﺑﺎزﻧﮕری ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﻧن ﺑﺳﯾﺎری از ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ
از اﺑﺗدا ﺗﺎ ﮐﻧون در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ،ﺟﻧﺎﯾت را ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐرده اﺳت .او در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دﺑﯾرﮐل ﺣزب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻠﯽ اﺳت .اﯾن ﺣزب زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ای از ﺟرﯾﺎن اﺻﻼح طﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت ﮐروﺑﯽ در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  1384ﺗﺄﺳﯾس ﺷد .طﺑق اظﮭﺎرات ﮐروﺑﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻧﺗﻘﺎد اﯾن
ﺣزب ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﺻﻼﺣﺎت در دوران ﺧﺎﺗﻣﯽ ،دﯾدﮔﺎه ﺗﺧرﯾﺑﯽ اﯾن
ﺟﻧﺑش ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد در آﻧدوره ،اﺳﻼﻣﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
از ﺳوی آﻧﺎن زﯾر ﺳؤال رود.
 çاﻣﺎ وی دﺑﯾر ﻣﺟﻣﻊ روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺑﺎرز ھم ﺑود .ﺗﺷﮑﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ
در ﺳﺎل  1366و در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺳوم از اﻧﺷﻌﺎب
روﺣﺎﻧﯾون ﻣﻧﺗﻘدﺗر ،ﺑﮫ رھﺑری ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ و ﻣﺣﻣد ﻣوﺳوی ﺧوﺋﯾﻧﯽ
ھﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺑﺎرز و ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت روح ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد.
ﮐروﺑﯽ و ﺣﺳن ﺻﺎﻧﻌﯽ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن وﻗت ﻣﺟﻣﻊ روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺑﺎرز در
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  67از ﻣﮭره ھﺎی ﺣﺳﺎس ﭘروژه ﺣذف آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری و از
طراﺣﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌروﻓﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺗظری ارﺳﺎل
ﺷد .اﯾﻧدو ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﺳﯾﻧﻌﻠﯽ ﻧﯾری  -رﺋﯾس ھﯾﺄت ﮐﺷﺗﺎر- ۶٧
را ﺑﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دادﻧد و ﺑﮫ ﺳرﻋت ھم ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﺷد.
ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ اﺑطﺣﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﺷﺎور ﮐروﺑﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت در
»وب ﻧوﺷت« ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﮐروﺑﯽ ھﻣﯾﺷﮫ از ﭘرﭼﻣداران و
ﭘﯾﺷﺗﺎزان ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﻧﺎﺣﯽ ﺧود ﺑود و آﻧﺎن را ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﻘﺎد
اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﮐم اطﺎﻋت ،طرد و ﻋرﺻﮫ
را ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮓ ﻣﯽ ﮐرد .اوج اﯾن ﭘﯾﺷﺗﺎزی را در ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐروﺑﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻣﺎراﻧﯽ و ﺳﯾد ﺣﻣﯾد روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﯾت ﷲ
ﻣﻧﺗظری ﮐﮫ آن روزھﺎ ﻧﻔر دوم ﻧظﺎم ﺑود ﻣﯽ ﺗوان رد ﯾﺎﺑﯽ ﮐرد«.
ﮐروﺑﯽ ده ﺳﺎل ﭘس از ﻗﺗلﻋﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟدال ﺑﺎ اﺣﻣد
ﻣﻧﺗظری ﻓرزﻧد آﯾتﷲ ﻣﻧﺗظری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﭘدرش ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر  ۶٧و
»ﺧونھﺎی ﺑﮫ ﻧﺎﺣق رﯾﺧﺗﮫ ﺷده« اﺷﺎره ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد آن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ
داد ﺳﺧن ﻣﯽ دھد و در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﻣﺛل ﻣوﺳوی
در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﺑدﻧﺑﺎل ﺳوراخ ﻣوش ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آن
ﭘﻧﺎه ﺑرﻧد ،او ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن از ﺻﺣت آن ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود را ﺟﻠو ﻣﯽ اﻧدازد.
 çﻋﻣﺎداﻟدﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﮐروﺑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﮐروﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻧزدﯾﮏﺗر اﺳت و در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﮔزﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕر ﻣطرح در ﺟﺑﮭﮫ اﺻﻼﺣﺎت وی ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳبﺗری
اﺳت ... .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارم
اﮔر ﺑﺧواھم در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧم ﮐروﺑﯽ را ﻣﻧﺎﺳبﺗر ﻣﯽ داﻧم،
ﭼون در دوره ای ﮐﮫ وی رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺑود ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ درﻣﺟﻠس اﻓﺗﺎد ﮐﮫ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود ،ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از ﻣﺧﺎﻟف را ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ دادهاﻧد ،اﻣﺎ ﮐروﺑﯽ
ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺟﮫ را در ﻣﺟﻠس داﺷت "...ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎدآور ﺷد ﮐﮫ
دﻗﯾﻘﺎَ درﺳت اﺳت و اﯾن ﮐروﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از  18ﺗﯾر  78ﻣﺟﻠس را
اداره ﻣﯽ ﮐرد و آن ﻓﺿﺎی ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ را ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ آن ﺟﻧﺎﯾت
در داﻧﺷﮕﺎه اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود و ﻻﺑد ﺑرای ھﻣﯾن ﺧﺎطره ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺑﺎر در اول ﺧرداد دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺑﺎ ﮐروﺑﯽ ﺳﻣت
ﮔﯾری ﮐرده و دﻋوت ﺑﮫ رأی دادن ﺑﮫ وی ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣرف ﺑﺎﻗﯽ از ﺟﮭت دﯾﮕری ھم ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ اﺳت و آن ﺗﺷﺎﺑﮫ
رل ﮐروﺑﯽ در ﮐل ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ رل دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
اﺳت! آری آﻗﺎی ﺑﺎﻗﯽ؛ در اﯾﻧدوره ﺳران ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ
ﻣﺛل ﺷﻣﺎ را دارﻧد.
 çاز ﻣﮭدی ﻛروﺑﯽ اﯾن را ھم ﺑﺧواﻧﯾد ﮐﮫ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش در
داﻧﺷﮕﺎه زﻧﺟﺎن از آزادی داﻧﺷﺟوﯾﺎن درﺑﻧد آن داﻧﺷﮕﺎه ﺳﺧن ﮔﻔت
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد و ﻋﮑﺳﮭﺎی رﻓﻘﺎی درﺑﻧدﺷﺎن را
دردﺳت داﺷﺗﻧد .رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠف
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

داﻧﺷﺟوﯾﯽ در داﻧﺷﮕﺎه زﻧﺟﺎن ﺑودﻧد .ﺗﻌدادی از اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن درﺑﻧد و
ﻣﺣروم از ﺗﺣﺻﯾل ،ھﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﻣددی ﻣﻌروف! و دﺳت
ﮔل ﺗﺟﺎوز وی ﺑﮫ دﺧﺗران داﻧﺷﺟو -در ﻗﺑﺎل ﻧﻣره -را اﻓﺷﺎء ﮐرده
ﺑودﻧد .ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن آﻗﺎی ﮐروﺑﯽ از ﺗﺋورﯾزه ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣروﺟﯾن
ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن اﺳت و اﺳﺗﺎدﮐﺎر اﺳﺗﺎد ﻣددی ھﺎ! ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﮐروﺑﯽ در ﺑﯾن
زﻧﺎن ﺑﯽ ھﻣﺳر –ﺑﺧﺻوص ﺧﺎﻧواده ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮕﺎن ﺟﻧﮓ 8
ﺳﺎﻟﮫ -رواج داد و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﮐرد■.

 ýﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ
 çرﺿﺎﯾﯽ ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران از اواﯾل ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻧظﺎﻣﯽ از ﺗن در آورد و دﺳﺗﯾﺎر
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺑﯾر ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﺷد .ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯾﺎن وی و رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم .ﺧود آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ
ھم در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺑرﮔذارﯾﮭﺎ ،ﺑﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﻣﺎ ﺻﺣﮫ
ﮔذاﺷت .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺋوال ﺧﺑرﻧﮕﺎری ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺑود :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرش آﻗﺎی رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ وارد رﻗﺎﺑت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷده اﯾد؟ ﺑﺎ دﻟﺧوری
ﮔﻔت :ﺧﯾر!
اﯾﻧرا ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در دوراﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﺑود و
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ وزﯾر ﺟﻧﮓ ،ﺟﻧﮕﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺳﯾﺎر زودﺗر
ﺗﻣﺎم ﺷود؛  8ﺳﺎل طول ﮐﺷﯾد و ﺑﯾش از  1ﻣﯾﻠﯾون از ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ را
در ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرد .اﯾﺷﺎن ﭘﯾروزی در  3ﺧرداد و
آزادی ﺧرﻣﺷﮭر را در زﻣره اﻓﺗﺧﺎرات ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و در
ﮐﺎرزارھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ طور ﻣدام ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺑﯾن اﯾران و ﻋراق و آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷد و در
ﻋﻣل ﻧﯾروھﺎی دو طرف ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﻠﮫ ای و ﮔرداﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ھﻧوز ھم ﺑﮫ ﻧﻘش وﯾژه اش در طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﺟﻧﮓ
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘس ﺳر ﭼﮫ ﭼﯾزی از آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾم .اﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﺟز ﮔذﺷﺗﮫ
درﺧﺷﺎﻧﺷﺎن در ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ ،ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﻠت و ﻣردم ﭼﯾز دﯾﮕری در
ﭘروﻧده ﺷﺎن ﻧﯾﺳت.
 çﺑﮭﺗراﺳت ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت رﺿﺎﯾﯽ در دوران  30ﺳﺎﻟﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﯽ و ﻣﺳﺗﻧد ھﺳﺗﻧد .ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران
در دوران ﺟﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘﺷﮭﺎ را در ﺗﺣﮑﯾم ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ
داﺷت .از اﻓﺗﺧﺎرات رﺿﺎﯾﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده اﯾن ﻧﯾرو ﺑود .اﻣﺎ
ﮐﻣﯽ از ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾم.
ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﻧﯾروﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ طﺑق ﻗرار ﺑﺎﯾد ﺑطور ﺿرﺑﺗﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷد و ﺑﺎزوی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺎﺷﯾن دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺑرای
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﻧﻘش ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت .ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﻻﺗر از ارﺗش و ﭘﻠﯾس در آن دوران ﺑود و ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در آن
ﭘرورش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺳرﮐوب ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و
ﺑﺧﺻوص ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق اﯾران ﺑﮫ آن
ﺳﭘرده ﺷده ﺑود .از ﮐﺷﺗﺎر ﺧﻠق ﺗرﮐﻣن ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ،ﺳرﮐوب
ﺧﻠق ﺑﻠوچ وﻋرب ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮔﺷﺗﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و درﮔﯾری ھﺎی ﺷﮭری ﯾﺎ
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ ﺗﺎ ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺗوﺳط
اﯾن ﻧﯾروی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺎ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﺟﺎم ﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺎﯾﺎت دﯾﮕر ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﮐوب داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ و ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و اﻣﺎﮐن اداری ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران اﻧﺟﺎم ﺷد .در ﺗﻣﺎم دوران ﺟﻧﮓ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺗل
و ﻋﺎم ﻣردم و ﻣﺑﺎرزﯾن را داﺷت و ارﺗش و ﭘﻠﯾس و ژاﻧدارﻣری وﻗت
را ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﮐرده ﺑود ،ھﻣﯾن ﭼﺷم و ﭼراغ اﻣﺎم ﺑود .ﻣﺣﺳن
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﺑواﺳطﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯾش در اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻓوق،
ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﺷد .ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻓوق و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﺣوادث ﺧوﻧﺑﺎر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ دوران  10ﺳﺎﻟﮫ اﺑﺗدای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
رﺿﺎﯾﯽ و ﭘس از آن ﺑﺎ ﻧظﺎرت وﯾژه وی اﻧﺟﺎم ﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
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ﻣﺷﺧص ﺗر ﺑﮫ دوران ﺟﻧﮓ و ﻧﻘش ﻓرﻣﺎﻧده رﺿﺎﯾﯽ ﺑﭘردازﯾم ﭼﺎره ای
ﻧدارﯾم ﺟز آﻧﮑﮫ ﺳراغ ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردم ﺑروﯾم .ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن
ﺣرﻓﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﮔﻔﺗن دارﻧد از رﺷﺎدت ھﺎی ﺳردار رﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻧﺎم ﺳﺑزﻋﻠﯽ از او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎی
ﮐردﺳﺗﺎن ﻓرﻣﺎﻧده رﺿﺎﯾﯽ آﺛﺎر ﻣﺎﻧدﮔﺎری از ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎدﺑود ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت 8 .ﺳﺎل ﺟﻧﮓ ﺑود و ﺑﺎران ﻣوﺷﮏ و ﺑﻣب ﺑر ﺳر ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد .در ﮐﻧﺎر اﯾﻧﮭﺎ و در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن در آﻧروزھﺎ وی
دﺳﺗور ﻗﺗل ﻋﺎم ھر اﻋﺗراﺿﯽ را ﻣﯽ داد .ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺎی زﯾﺎدی در اﯾن
ﺧطﮫ ﺑﻧﺎم ﺷراﯾط ﺟﻧﮕﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺎﻟف
رژﯾم در ﮐردﺳﺗﺎن و  ...ﺗوﺳط ﻓرﻣﺎﻧده و ﺟﺎش ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد و
ﻧﺎم او را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در اﯾن ﺷﮭرھﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﮐرد 10 .ﺳﺎل اﺷﻐﺎل
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ارﺗﺷﯽ ﺣدودا  300ھزار ﻧﻔره ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
رﺿﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺷﮭرت و ﺣﻣﺎﺳﮫ آﻓرﯾﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ
ﺟزﯾﯽ در ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻣرزی ﭼون ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ،اﯾﻼم و ﺧوزﺳﺗﺎن و
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ھم ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم .ﺣﺗﯽ در آﻣل ھم ﻧﺎم اﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ورد
زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت .وی ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﺳرﮐوب ﻗﯾﺎم آﻣل ﺑود و ﺳﭘس ﻣﻔﺗﺧر ﺑﮫ
اﻋدام ﻣﺑﺎرزﯾن آن ﻗﯾﺎم و ﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺷد وﻣﮑررَا در
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾش از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ﻧﺎم
ﻓرﻣﺎﻧده رﺿﺎﯾﯽ از ﻏرب و ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺗﺎ ﺟﻧوب و ﻣرﮐز و ﺷﻣﺎل و
ﺷرق ﺷﮭره آﻓﺎق اﺳت.
 çاﻣﺎ وی ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺑﯾر ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم
)ﺑﺧواﻧﯾد ﻏﻼم ﺧﺎﻧﮫ زاد رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ( ﺷده اﺳت .آﻗﺎی دﺑﯾر اﯾﻧﺑﺎر ﻣﺷﻐول
ﺧدﻣت در ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﭼراﯾﯽ وﺟود آن ﺧود ﺳؤال ﺑزرﮔﯽ اﺳت.
در آﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎم طرح ھﺎی ﻣﺻوب ﻣﺟﻠس را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﯾﻠﺗر ﮐﻧﻧد و ﺑر
ھر ﻋﻣﻠﮑری از ﺳوی ﺳران ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد .اﯾن روزھﺎ
دﻏدﻏﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﺟﺎی ﺳروﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ،ﺣﻔظ
اﻣﻧﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﮐﻼن ﻧﻔﺗﯽ و دﻻرھﺎی ﺟﺎری در ﺑﺎزار ﻧﻔت
اﺳت .دﯾﮕر ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر اﺳﻠﺣﮫ در دﺳت ﻧدارد و ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﻗﻠم اﺳت
ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻻﺑد ﺑدﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ در
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧود اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ ﻧرخ ﺗورم را ﺗﮏ رﻗﻣﯽ ﺧواھد ﮐرد!
 çﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ از ﺗﺎَﺳﯾس »ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻧﺻورون« ﺗوﺳط
ﺧودش و ﭼﻧد ﺳﭘﺎھﯽ دﯾﮕر در دوران ﺷﺎه ﻣﯽ ﮔوﯾد و در ﺗﻌرﯾف
ﻣﺑﺎرزاﺗش ﺑﯾﺷﺗر ﺑر اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن آن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗﺎَﮐﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺗﺎ ﺿد ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑودن آن .در اﯾن ﻣورد او ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ھﻣﺳو
اﺳت و اﯾن ﺑرای اﺗﺣﺎد و اﺋﺗﻼف ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﻌدی ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟﺑﯽ در ﻣورد ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻧﺻورون ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت ﮐﮫ در دوران ﺷﺎه ﺧواھران و ﺑرادران ﻋﺿو اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺑودﻧد
ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﮔﺷﺗﮭﺎی ارﺷﺎد و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن
دادﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ از دوران ﺟﻧﮓ و اواﯾل اﻧﻘﻼب ﭼﯾز زﯾﺎدی ﺑﯾﺎد
ﻧﻣﯽ آورﯾم وﻟﯽ ﺧﺎطره زﻧﺎن ﭘﯾر و ﺟوان ﺑﺳﯾﺎری را ﺷﻧﯾده اﯾم ﮐﮫ
ﺗوﺳط اﯾن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺳرﮐوب ﻣورد آزار و اذﯾت و ﺗﺣﻘﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد و اﯾن روﻧد ﺗﺎ اﻣروز ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود  30ﺳﺎل اداﻣﮫ دارد .اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت
را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎرات دﯾﮕر رﺿﺎﯾﯽ اﻓزود ﮐﮫ ﻓﺎطﻣﮫ اﯾﻠﺷﺎھﯽ دﺑﯾر
اﺟراﯾﯽ ﺷورای اﺣزاب زﻧﺎن اﺻوﻟﮕرا ﺿﻣن اﻋﻼم ﺧﺑر ﺣﻣﺎﯾت اﯾن
اﺣزاب از ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ،ﺗﺎَﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ :ﺷورای اﺣزاب زﻧﺎن
اﺻوﻟﮕرا ﻛﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد زﻧﺎن اﺻوﻟﮕرا" در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم ھﻣﺎﻧﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ھﺷﺗم ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻛﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ از ﺷراﯾط ﻣوﺟود زﻧﺎن و ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد
وﺿﻌﯾت آﯾﻧده آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺣﺳن
رﺿﺎﯾﯽ ﭘﯾراﻣون ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن وی را ﮔزﯾﻧﮫای
ﻣﻧﺎﺳب داﻧﺳت و در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﯾﻧده ﻧﯾز از اﯾن
ﺷﺧص ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد .وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺟﺑﮭﮫ ای از رﺿﺎﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راﺑطﮫ آن ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر دﻗت ﮐرد و ﻣﻌﻧﯽ آن را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻣﻊ ﮐردن ﮔﺷﺗﮭﺎی ارﺷﺎد از ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﮔﺳﯾل آﻧﮭﺎ
ﺑﺳوی اﺷرار ﺑﮭﺗر درک ﮐرد .ﮔوﯾﺎ در آﯾﻧده ﻗرار اﺳت ﺗﻣﺎم زﻧﺎن و
ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺷرار ﺳرﮐوب ﺷوﻧد■.
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ﮔزﯾده ای از

"ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت"
از زﺑﺎن دﯾﮕران...
Aﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد

اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺗﺷﮑﻼت ﮐﺎرﮔری
ﺳ ﻧدﯾﮑﺎی ﮐ ﺎرﮔران ﺷ رﮐت واﺣ د اﺗوﺑوﺳ راﻧﯽ ﺗﮭ ران و ﺣوﻣ ﮫ در
ﻣ ورد اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت دھﻣ ﯾن دوره رﯾﺎﺳ ت ﺟﻣﮭ وری از ھ ﯾﭻ ﮐﺎﻧدﯾ داﯾﯽ
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﻣﺎﯾت از ھر ﮐﺎﻧدﯾداﯾﯽ را در ﺣﯾطﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾ ت ﺗ ﺷﮑل
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ﻧﻣﯽ داﻧد .در ﻧﺑ ود آزادی اﺣ زاب ،ﺑ ﺎﻟطﺑﻊ ﺗ ﺷﮑل
ﻣﺎ ﻧﯾز از ﻧﮭﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺣ ﺎﻣﯾش ﺑﺎﺷ د ﻣﺣ روم اﺳ ت ،ﺣ ﺎل آن ﮐ ﮫ
ﺳ ﻧدﯾﮑﺎی ﮐ ﺎرﮔران ﺷ رﮐت واﺣ د اﺗوﺑوﺳ راﻧﯽ دﺧﺎﻟ ت ﮔ ری و ﻓﻌﺎﻟﯾ ت
ﺳﯾﺎﺳ ﯽ را ﺣ ق ﻣ ﺳﻠم ﺗ ﮏ ﺗ ﮏ اﻓ راد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ داﻧ ﺳﺗﮫ و ﺑ رآن اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﮐﺎرﮔران ﺳراﺳر اﯾران در ﺻورت اراﺋﮫ ﻣﻧﺷور ﮐ ﺎرﮔری ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎی
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و دادن ﺗﺿﻣﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾ ن
راﺑطﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﮑﻧﻧد.
و ﻟ ﯾﮑن ﺳ ﻧدﯾﮑﺎی ﮐ ﺎرﮔران ﺷ رﮐت واﺣ د اﺗوﺑوﺳ راﻧﯽ ﺗﮭ ران و
ﺣوﻣ ﮫ ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﯾ ﮏ ﻧﮭ ﺎد ﮐ ﺎرﮔری وظﯾﻔ ﮫ ﺧ ود ﻣ ﯽ داﻧ د از ﺗﻣ ﺎم
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﭘرﺳد ﺗﺎ در ﺻورت اراﺋﮫ ﺟ واب ﻣﻧطﻘ ﯽ ،ﮐ ﺎرﮔران ﺗ ﺻﻣﯾم
ﺧ ود را در اﯾ ن راﺑط ﮫ ﺑﮕﯾرﻧ د .وﻟ ﯽ ﻣﺗﺄﺳ ﻔﺎﻧﮫ ﮐﺎﻧدﯾ داھﺎی رﯾﺎﺳ ت
ﺟﻣﮭوری ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻣطﺑوﻋﺎت و ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ و ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری
و ﺳﻔر ھﺎی ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اظﮭ ﺎر ﻧظ ری در ﻣ ورد ﮐ ﺎرﮔران و
ﺑﯾﮑ ﺎران و ﻣطﺎﻟﺑ ﺎت آن ھ ﺎ ﻧﮑ رده اﻧ د .اﻣ روزه ﺑ رای ﮐ ﺎرﮔران و
ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﮑ ﯽ از ﺑ ﯽ ﻣﻌﻧ ﺎ ﺗ رﯾن
ﺑﺣث ھﺎی ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران در ﺳﮫ دھ ﮫ ﮔذﺷ ﺗﮫ ،ﺗﻣ ﺎم
روﺳﺄی ﺟﻣﮭور از دوره ﺟﻧﮓ و دوره ﺳﺎزﻧدﮔﯽ و دوره اﺻ ﻼﺣﺎت و
ھ م ﭼﻧ ﯾن رﺋ ﯾس ﺟﻣﮭ ور ﻣﮭ رورز را ﺗﺟرﺑ ﮫ ﮐ رده اﻧ د .ﻣ ﺎ از ﺗﻣ ﺎم
ھﻣﮑﺎران و ھ م طﺑﻘ ﮫ ای ھﺎﯾﻣ ﺎن ﻣ ﯽ ﺧ واھﯾم ﮐ ﮫ اﮔ ر در ﻣﺣ ﯾط ﮐ ﺎر،
ﺧﺎﻧ ﮫ ،درس و ﻣﺣ ل زﻧ دﮔﯽ ﺷ ﺎن ﺑﺣ ث اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣط رح ﺷ د ،اﯾ ن
ﻣوﺿ وع را از ﯾ ﺎد ﻧﺑرﻧ د ﮐ ﮫ از ﺧ ود و دﯾﮕ ران ﺑﭘرﺳ ﻧد ﮐ ﮫ ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ
ﻣدﻋﯾﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑرای ﮐﺎرﮔران ﭼﯾﺳت؟
 -1ﻧظر ﺻرﯾﺢ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی دوره دھم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭ وری در راﺑط ﮫ ﺑ ﺎ ﺗ ﺷﮑﯾل
ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری و ﺻﻧﻔﯽ ﺑدون دﺧﺎﻟت دوﻟت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
 -2ﺳ رﮐوب ﺗ ﺷﮑل ھ ﺎی ﻣ ﺳﺗﻘل ﮐ ﺎرﮔری ﭼ ون ﺳ ﻧدﯾﮑﺎی ﮐ ﺎرﮔران ﺷ رﮐت
واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

در طول اﯾ ن ﺳ ﺎل ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎرﮔران ﮔﻔﺗ ﮫ ﺷ ده ﮐ ﮫ ﻓ داﮐﺎری ﮐﻧﻧ د و
وﺿﻊ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود را ﺑﭘذﯾرﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﮐ ﺎرﮔران
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻣﻧﯾت و اﻣﯾد ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرﺷﺎن ﺑروﻧد و ﻧﮫ ﺑرای آﺳودن
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن .ھزاران ﻧﻔ ر ﻟﺑ ﺎس ﺷﺧ ﺻﯽ و ﻧﯾ روی اﻧﺗظ ﺎﻣﯽ را ﺑ ﮫ
ﻋﻧ وان ﻧﯾروﯾ ﯽ ﮐ ﮫ ھ ﯾﭻ ﮐ ﺎر ﻣوﻟ دی اﻧﺟ ﺎم ﻧﻣ ﯽ دھ د و ﺑ رای ﻣﺣ روم
ﮐردن و ﺑﺎزداﺷﺗن ﮐ ﺎرﮔران از زﻧ دﮔﯽ آزاد آن ھ ﺎ را ﺑ رای ھ ر ﺟ ﺎ و
ھر ﮐﺎری ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ھر درﺟﮫ از ﺧﺷوﻧت و اﻋﻣﺎل زور آﻣﺎده ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻣﺎ ﯾﮏ روز را ﺑرای ﺑﯾﺎن ﺧواﺳت و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﮐﺎرﮔران از
آن ھﺎ درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾﻧﮭ ﺎ ﻣوﺿ وﻋﺎﺗﯽ ﻣﺧ ﺗص ﺑ ﮫ زﻣ ﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻧﯾ ﺳت ،ﺣ ﺎل اﯾ ن
ﻣﺳﺎﺋل در ﮔرو ھﻣﮑﺎری ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳد را در ﻣﻘﺎﺑل
ﺧ ود ﻣ ﯽ داﻧﻧ د ،ﺑ رای ﻋﺑ ور از اﯾ ن ﺳ د و رﺳ ﯾدن ﺑ ﮫ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﮐ ﮫ ﺣ ل
ﻣ ﺳﺎﺋل آن ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ رﺋ ﯾس ﺟﻣﮭ ور و ﻣﺟﻠ س ﻣﺣ ول ﻧ ﺷده اﺳ ت ،ﺑﺎﯾ د

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﮐوﺷ ﯾد .ﺳ ﻌﺎدت ﻋﻣ وﻣﯽ در ﮔ رو دﺧﺎﻟ ت ﮔ ری و ھﻣﮑ ﺎری ﻋﻣ وﻣﯽ
اﺳت؛ و ﻧﮕذارﯾم دﯾﮕران ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد .ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﯾد اﺑﺗﮑ ﺎر
ﻋﻣل را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﯾم■.

A

دﮐﺗر ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن

)در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رادﯾو دوﯾﭼﮫوﻟﮫ  -آﻟﻣﺎن(
دوﯾﭼ ﮫوﻟ ﮫ :آﻗ ﺎی دﮐﺗ ر زراﻓ ﺷﺎن ،ﻣﯾرﺣ ﺳﯾن ﻣوﺳ وی ﯾﮑ ﯽ از
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ اﮔر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑ ﺷود،
دﻓﺗ ر ﻣﻌﺎوﻧ ت ﺣﻘ وق ﺷ ﮭروﻧدی و ﺣﻘ وق ﺑ ﺷر در رﯾﺎﺳ ت ﺟﻣﮭ وری
اﯾﺟ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐﻧ د .ﻓﮑ ر ﻣ ﯽ ﮐﻧﯾ د آﯾ ﺎ اﯾﺟ ﺎد ﯾ ﮏ ﭼﻧ ﯾن ﻣﻌ ﺎوﻧﺗﯽ ﻣ ﯽﺗواﻧ د
ﺗﺄﺛﯾری ﺑر ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
دﮐﺗر ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن :ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آﻧﭼ ﮫ در اﯾﻧﺟ ﺎ ﺑ ﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت
ﻣوﺳوم اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اول اﻓ رادی از طرﯾ ق ﻓﯾﻠﺗرھ ﺎ و ﺗﻣﮭﯾ دات دﯾﮕ ری
اﻧﺗﺧ ﺎب ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد و ﺑﻌ د ﺑ ﯾن اﻧﺗﺧ ﺎب ﺷ دهھ ﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣ ﯽ ﮔذارﻧ د،
ﻋﻠ ﯽاﻻﺻ ول ﺑ ﮫ ﮐ ل اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت اﻋﺗﻘ ﺎدی ﻧ دارم .اﻣ ﺎ در ﻣ ورد اﯾ ﺷﺎن و
ﺻﺣﺑتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐردهاﻧد ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﻗﺻد ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑ ﮫ ھ ﯾﭻ ﮐ س
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم اﻋﻣﺎل اﻓراد دروغ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد،
اﻣﺎ ﺧ ود آدﻣﮭ ﺎ ﻣ ﯽﺗواﻧﻧ د دروغ ﺑﮕوﯾﻧ د .ﺑﻧ ﺎﺑراﯾن اﮔ ر از روی اﻋﻣ ﺎل
اﻓراد ﮐ ﮫ واﻗﻌﯾ ت ﭘﯾ دا ﮐ رده و اﺗﻔ ﺎق اﻓﺗ ﺎده ﻗ ﺿﺎوت ﺑﮑﻧﯾ د ،ﻣطﻣ ﺋنﺗ ر
اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ از روی وﻋدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد واﻗﻌﯾت ﭘﯾدا ﺑﮑﻧد و ﻣ ﯽ
ﺗواﻧد ﻧﮑﻧد ،داوری ﮐﻧ ﯾم .آﻗ ﺎی ﻣﯾرﺣ ﺳﯾن ﻣوﺳ وی در ﺳ ﺎل  ،۶٧ﯾﻌﻧ ﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘروژهی ﻗﺗلﻋﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳ ﯽ در اﯾ ن ﻣﻣﻠﮑ ت
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﻧﺧﺳتوزﯾر اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺑودهاﻧد .ﻣن ﺧﯾﺎل ﻣ ﯽﮐ ﻧم ﭘ ﯾش از
ھر ﭼﯾز اﯾﺷﺎن ﺑﺎﯾ د در اﯾ ن زﻣﯾﻧ ﮫ ﺑ رای ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و ﺑ رای ﻣ ردم ﺑﮕوﯾﻧ د
ﻧﻘ شﺷ ﺎن ﭼ ﮫ ﺑ وده اﺳ ت و در آن زﻣﯾﻧ ﮫ ﭼ ﮫ ﻣوﺿ ﻌﯽ دارﻧ د ،ﺑﻌ د در
ﺧﺻوص اﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺻﺣﺑت ﺑﮑﻧﻧد.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم آﻧﭼﮫ از آدﻣﮭﺎ ﺳر زده و اﻋﻣﺎل آدﻣﮭﺎ ،ﻣﻌﯾ ﺎر ﻗﺎﺑ ل
اطﻣﯾﻧﺎنﺗری اﺳت ﺗﺎ وﻋدهھﺎی آﻧﺎن.
دوﯾﭼ ﮫوﻟ ﮫ :ﺑﻧ ﺎﺑراﯾن ﺷ ﻣﺎ ﺑراﺳ ﺎس ﺳ ﺎﺑﻘﮫی دوران ھ ﺷتﺳ ﺎﻟﮫی
ﻧﺧﺳتوزﯾری آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن اﯾن وﻋ دهھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ
دادهاﻧد ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ وﻋدهی اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷ د و ﺗواﻧ ﺎﯾﯽ اﻧﺟ ﺎم اﯾ ن
وﻋدهھﺎ را ﻧﺧواھﻧد داﺷت؟
دﮐﺗر ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن :ﻣن ﻋﻼوه ﺑر آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص اﯾﺷﺎن ﻣرﺑوط
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣوﺟ ود ھ م ﮔﻣ ﺎن ﻣ ﯽﮐ ﻧم ﮐ ﮫ اﯾ ن ﺣرﻓﮭ ﺎ
ﺣرف اﺳت و در ﻣرﺣﻠﮫی ﺣرف ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧ د و ﺗﺣﻘ ق ﯾ ﮏ ﭼﻧ ﯾن
ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺳ ﺎﺧﺗﺎری در اﯾ ران دارد ﮐ ﮫ اﻵن از ﻋﮭ دهی
آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧدﯾدا ھﺳﺗﻧد ﺧﺎرج اﺳت.
دوﯾﭼﮫوﻟﮫ :ﻣن دﻗﯾﻘﺎَ در ﻣورد ھﻣﯾن ﻣﯽﺧواﺳﺗم از ﺷﻣﺎ ﺳؤال ﮐﻧم
ﮐﮫ اﺻوﻻَ ﭼﻘدر ﻣﻌﺗﻘدﯾ د ﮐ ﮫ ﺑﮭﺑ ود وﺿ ﻌﯾت ﺣﻘ وق ﺑ ﺷر در اﯾ ران در
اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺧواھد ﺑود؟
دﮐﺗر ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن :ﻣن اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدارم و ﮔﻣ ﺎن ﻣ ﯽ ﮐ ﻧم ﮐ ﮫ در
اﯾ ن زﻣﯾﻧ ﮫی ﺧ ﺎص ﺟ ز ﻣﺗ ﺷﮑل ﺷ دن ﻣ ردم از ﭘ ﺎﯾﯾن ﺑ رای ﮐ ﺳب آن
ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑود وﺿﻊ ﻻزم اﺳت ،ھﯾﭻ اھرم و ھ ﯾﭻ راه دﯾﮕ ری
وﺟود ﻧدارد.
دوﯾﭼ ﮫوﻟ ﮫ :آﻗ ﺎی دﮐﺗ ر زراﻓ ﺷﺎن ﻋ دهای ﻣﻌﺗﻘدﻧ د ھﻣ ﯾن ﮐ ﮫ
ﮐﺎﻧدﯾ داﯾﯽ آﻣ ده و در ﻣ ورد ﺣﻘ وق ﺷ ﮭروﻧدی و ﺣﻘ وق ﺑ ﺷر ﺻ ﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧد و وﻋ دهی اﯾ ن را ﻣ ﯽ دھ د ﮐ ﮫ ﻣ ﯽﺧواھ د ﻣﻌﺎوﻧ ت ﺣﻘ وق ﺑ ﺷر
اﯾﺟ ﺎد ﺑﮑﻧ د ،اﯾ ن را ﺑﺎﯾ د ﺑ ﮫ ﻓ ﺎل ﻧﯾ ﮏ ﮔرﻓ ت .ﻧظرﺗ ﺎن راﺟ ﻊ ﺑ ﮫ اﯾ ن
ﻣوﺿوع ﭼﯾﺳت؟
دوﯾﭼﮫوﻟﮫ :ﺣرف ﺧوب اﻟﺑﺗﮫ ﺧوب اﺳت .وﻟﯽ ﺣرﻓﮭ ﺎﯾﯽ ﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻣرﺑ وط ﺑ ﮫ ﻓ ﺻل ﻣوﺳ م اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت اﺳ ت و ﺑﺎﯾ د ﺑﮕ وﯾم ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﯾن ﻓرﺻت ﮐوﺗﺎه اﻣﮑﺎن رﻓ ﺗن در
ﻣﻠ ﮏ و اﯾ ن روزﮔ ﺎر
ﺟزﯾﯾﺎﺗش ﻧﯾﺳت و ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از اﯾﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎ اﯾن َ ِ
ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت■.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 Aدﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﻣﻠﮑﯽ
ﻣن رأی ﻣﯽ دھم اﻣﺎ ...
ﺑﺎ ﮔرم ﺷدن ﺗﻧور اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣوﺟودات زﻣﺳﺗﺎن ﺧواب ﺑ ﺎ
اﺣﺳﺎس ﮔرﻣﺎ از ﺧواب زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾ دار ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد و ﺑ ﮫ اﻣﯾ د در دﺳ ت
ﮔرﻓﺗن ﻣﺟدد ﻗدرت و ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑ ﺎس وزارت و وﮐﺎﻟ ت و ﺳ ﻔﺎرت و ...
ﺑﮫ وول وول ﻣﯽ اﻓﺗﻧد؛ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ روی ﺧود ﺑﯾﺎورﻧد در ﺗﻣﺎم اﯾ ن 30
ﺳ ﺎل آﻧﮭ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺑﺎن ﻗ درت و اداره ﮐﻧﻧ دﮔﺎن ﻣﻣﻠﮑ ت ﺑودﻧ د.
ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ در ﻧظﺎم وﻻﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی اﺳت .ﺣﺎل
ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳل ﺟوان ﮐﮫ زﯾﺎد ﺑﺎ اﯾن ﻧﻣ ﺎﯾش آﺷ ﻧﺎ ﻧﯾ ﺳت ،ﻻزم
اﺳت ﺗوﺿ ﯾﺢ دھ م ﮐ ﮫ در اﯾ ن ﺑ ﺎزی ،ﺧﯾﻣ ﮫ ﺷ ب ﺑ ﺎز در ﭘ ﺷت ﺻ ﺣﻧﮫ
ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻌدادی ﻋروﺳﮏ را ﺑﺎ ﻧﺧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﻧﮕ ﺷﺗﮭﺎی
ﺧود ﺑﺳﺗﮫ اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﺣرﮐت درﻣﯽ آورد .ﺑﺎ ﺻدای
ﺧ ود ﺣرﻓﮭ ﺎﯾﯽ را در دھ ﺎن ﻋروﺳ ﮏ ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﮔ ذارد ﺗ ﺎ ھرﭼ ﮫ او ﻣ ﯽ
ﺧواھد ،آﻧﮭ ﺎ ﺑﮕوﯾﻧ د و ﺑ ﺎ اراده ی ﮐ ﺳﯽ ﮐ ﮫ ﭘ ﺷت ﺻ ﺣﻧﮫ اﺳ ت ﺑ ﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﭘرﻧد و ﺑرﻗﺻﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد "ﺑﭼﮫ ھ ﺎ" را
ﺳرﮔرم ﮐﻧد.
ھﻣوطﻧﺎن؛
در اﯾن دوره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻧ ده دار ﺗ ر و ﺳ رﮔرم
ﮐﻧﻧده ﺗر ﺑﮫ روی ﺻﺣﻧﮫ آﻣده اﺳت .ﮔﺎھﯽ ﺣرﻓﮭﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔوش
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﯾﻧﻧده و ﺷﻧوﻧده ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻋوض ﺷ ده
و ﺑ ﺎزی ﮐﻧﻧ دﮔﺎن ،ﺑ ﺎزﯾﮕراﻧﯽ دﮔرﻧ د و ﺑ رای ﻧﺧ ﺳﺗﯾن ﺑ ﺎر ﺑ ﮫ روی
ﺻﺣﻧﮫ آﻣده اﻧد .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺳﯾﺎری از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧﺑﺷﺗﮫ ،ﮐروﺑ ﯽ
واﺣﻣدی ﻧژاد را ﺗﺎ ﺣدی ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد؛ اﻣﺎ ﺳﺑز ﻋﻠﯽ )ﻣﺣﺳن( رﺿﺎﯾﯽ و
ﻣﯾرﺣ ﺳﯾن ﻣوﺳ وی را ﮐﻣﺗ ر .ﻣطﻣ ﺋن ﺑﺎﺷ ﯾد اﯾﻧﮭ ﺎ ھﻣ ﮫ ﺳ ر و ﺗ ﮫ ﯾ ﮏ
ﮐرﺑﺎﺳ ﻧد و ھﻣ ﮫ ﺑﻧﯾ ﺎد ﮔراﯾ ﺎﻧﯽ ھ ﺳﺗﻧد دﺳ ت ﭘ رورده ی ﺑﻧﯾ ﺎدﮔرای
ﺑزرگ .ﭼون ﻋروﺳ ﮑﮭﺎی ﺧﯾﻣ ﮫ ﺷ ب ﺑ ﺎزی ﻧﻘ ش و ﻟﺑ ﺎس ﻋ وض ﻣ ﯽ
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ را ﻓرﯾب دھﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن طور ﮐ ﮫ ﺧ ود اذﻋ ﺎن دارﻧ د ،ﯾ ﮏ ھ دف را ﺗﻌﻘﯾ ب ﻣ ﯽ
ﮐﻧﻧد و آﻧﮭم ﺣﻔ ظ ﻧظ ﺎم وﻻﯾ ﯽ و ﺑ ﮫ ﺻ ﺣﻧﮫ ﻧﻣ ﺎﯾش ﮐ ﺷﺎﻧدن ﺗﻣﺎﺷ ﺎﭼﯾﺎن
ﺑﯾﺷﺗر ﺗ ﺎ ﻓ ردا ﺑﮕوﯾﻧ د ﻧﻣ ﺎﯾش ﻣ ﺎ ﺑ ﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟ ب ﺑ ود و ﺗواﻧ ﺳت ﻣ ﺷﺗری
ھﺎی زﯾﺎد ﺟذب ﮐﻧد.
ﭘﯾش از اﯾن در ﻣورد ﺳردﺳ ﺗﮫ اﺻ ﻼﺣﺎﺗﯽ ھ ﺎ" ،ﺧ ﺎﺗﻣﯽ" ،ﻣط ﺎﻟﺑﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ام .ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواھم از دو ﭼﮭره ای ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﺑ ﺎر وارد ﺑ ﺎزی
ﺷده اﻧد؛ از ﻣوﺳوی و رﺿﺎﯾﯽ...
ﺑﺎﯾد از آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﭘرﺳﯾد ﻣﮕر ﺷﻣﺎ  ...ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳردﺑﯾری روزﻧﺎﻣﮫ
ارﮔﺎن ﺣزب )روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ( را ﺑر ﻋﮭده ﻧداﺷ ﺗﯾد؟ ﻣﮕ ر
ھﻣ ﯾن روزﻧﺎﻣ ﮫ ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﻣ ﺷوق ﭼﻣﺎﻗ داری و ﻗﻠ ﻊ و ﻗﻣ ﻊ دﮔ ر
اﻧدﯾ ﺷﺎن و ﺗ ﺷوﯾق ﺣ زب اﻟﻠﮭ ﯽ ھ ﺎ ﺑ رای ﺣﻣﻠ ﮫ ﺑ ﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎت ﻣ ردم و
ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﻧﺑود؟ ﻣﮕر روزﻧﺎﻣ ﮫ ای ﮐ ﮫ ﺷ ﻣﺎ ﺳ ردﺑﯾر آن ﺑودﯾ د زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
اﻋدام ھﺎ در زﻧداﻧﮭﺎ ﺷروع ﺷد ﺑ رای اﯾﺟ ﺎد رﻋ ب و وﺣ ﺷت ھ ر روز
ﻧﺎم ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﯽ ﮐرد؟ ﺷ ﻧﯾدم در ﯾﮑ ﯽ از داﻧ ﺷﮕﺎه ھ ﺎ
در ﺟواب داﻧ ﺷﺟوﯾﯽ ﮐ ﮫ ﻧظرﺗ ﺎن را در ﻣ ورد ﺟﻧﺎﯾ ﺎت دھ ﮫ ﺷ ﺻت و
ﮐ ﺷﺗﺎر ھ زاران ﻧﻔ ر و از ﺟﻣﻠ ﮫ داﻧ ﺷﺟوﯾﺎن در زﻧ دان ھ ﺎ ﭘرﺳ ﯾده ﺑ ود
ﮔﻔﺗﮫ اﯾد" :ﻣن در اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﮐردم".
ﻣﮕر ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ وظﺎﯾف ﻧﺧ ﺳت وزﯾ ر را در ﻗ ﺎﻧون اﺳﺎﺳ ﯽ ﻧﺧواﻧ ده
ﺑودﯾد؟ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎده ﯾﮑﺻد و ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " :رﯾﺎﺳت
ھﯾﺄت وزﯾران ﺑﺎ ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐﺎر وزﯾران ﻧظﺎرت دارد و
ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻻزم ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی دوﻟت ﻣﯽ ﭘ ردازد
و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری وزﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺧط ﯽ ﻣ ﺷﯽ دوﻟ ت را ﺗﻌﯾ ﯾن و ﻗ واﻧﯾن
را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺧﺳت وزﯾر در ﺑراﺑر ﻣﺟﻠس ﻣ ﺳﺋول اﻗ داﻣﺎت ھﯾ ﺄت
وزﯾران اﺳت".
ﻣﮕر وزﯾر اطﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از وزرای دوﻟت ﺷﻣﺎ ﻧﺑ ود ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ د در
ﮐﺎر او دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐردﯾد؟ ﻣﮕر ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھ ﺎی اﻣﻧﯾﺗ ﯽ ﮐ ﺷور زﯾ ر ﻧظ ر
ﺷورای ﻋ ﺎﻟﯽ دﻓ ﺎع ﻣﻠ ﯽ ﮐ ﮫ ﻧﺧ ﺳت وزﯾ ر ﯾﮑ ﯽ از  7ﻋ ﺿو آن اﺳ ت
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ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت؟ ﭼطور ﻣﯽ ﺷود ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ ﺑ ﯽ ﺧﺑ ر
ﺑﺎﺷﯾد؟
ﻧ ﮫ آﻗ ﺎی ﻣوﺳ وی .ﻣﭘﻧدارﯾ د ﮐ ﮫ در ﺷ ﮭر ﮐ ور و ﮐرھ ﺎ و ﺑﯾﺧ ردان
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ آن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ و ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫھ ﺎ ﻣواﻓ ق
ﺑودﯾد ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐردﯾد و ھ ﯾﭻ ﻋ ذاب وﺟ داﻧﯽ ھ م ﻧﻣ ﯽ ﮔرﻓﺗﯾ د.
ﺣﺎل و آﯾﻧده ھم در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻧﺧواھﯾد اﯾﺳﺗﺎد.
ﺑﯾﮭوده ﺧود را زرﻧﮓ و ﻣردم را ﺑﯽ ﺷﻌور ﻣﭘﻧدارﯾد .ﺷﻣﺎ و دﯾﮕر
ھﻣدﺳ ﺗﺎﻧﺗﺎن ﮐ ﮫ اﻣ روز ﻻف اﺻ ﻼحطﻠﺑ ﯽ ﻣ ﯽ زﻧﯾ د ،در ﺟﻧﺎﯾ ﺎت دھ ﮫ
ﺷﺻت ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﯾد ،ﻣﺎ اطﺎﻋت از ﻣرادﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردﯾم و اﯾ ن ﮐﺎرھ ﺎ
اﻗﺗﺿﺎی آن زﻣﺎن ﺑود و ﻣﺎ ھﯾﭼﮑﺎره ﺑودﯾم .ﭼﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ
ﭼﻧد ﺳﺎل دﯾﮕر ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﮔﻔت ،ﻧﮕوﯾﯾ د ﻣ ن ﯾ ﮏ ﺗ دارﮐﺎﺗﭼﯽ
ﺑ ودم؟ ﺷ ﻣﺎ ﻧ ﮫ در آن ده ﺳ ﺎل و ﻧ ﮫ در آن ﺑﯾ ﺳت ﺳ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ در ﺧ واب
زﻣ ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑودﯾ د ،ھرﮔ ز ﺑ ﮫ ﺟﻧﺎﯾ ﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ در دھ ﮫ اول اﻧﻘ ﻼب در زﻣ ﺎن
رھﺑری آﻗﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﻧﺧﺳت وزﯾری ﺷﻣﺎ روی داد اﺷﺎره ﻧﮑردﯾد.
ﻣ ﯽ ﮔوﯾﻧ د ﺷ ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷ ﯽ ﻣ ﯽ ﮐردﯾ د ،ﻣﮕ ر ﻧ ﮫ اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ
ھﻧرﻣﻧ د ،ﯾ ﮏ ﻧﻘ ﺎش ،ﯾ ﮏ ﻣوﺳ ﯾﻘﯽ دان ،ﯾ ﮏ ﺷ ﺎﻋر در ﮐ ﺎر ھﻧ ری
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﺧود را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺑ ﺳﯾﺎری
از وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻧﮓ  8ﺳﺎﻟﮫ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دھ ﮫ ﺷ ﺻت از ﺟﻣﻠ ﮫ
ﺟﻧﺎﯾ ت ﺑ ﯽ ﻧظﯾ ر ﮐ ﺷﺗﺎر ھ زاران زﻧ داﻧﯽ در ﺳ ﺎل  67ﺑ وده اﯾ د ،ﯾ ﮏ
ﺗﺎﺑﻠو ﮐﺷﯾده اﯾد ﮐﮫ ﮐﺑوﺗری ﺳﭘﯾد ﺑ ﺎ ﺑﺎﻟﮭ ﺎی ﺧ وﻧﯾن اﻓﺗ ﺎده ﺑ ر ﮐ ف ﻗﻔ س
ﻧﺷﺎن دھد؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو از اﻋدام ھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ در زﻣ ﺎن ﺻ دارت
ﺧود ﮐﺷﯾده اﯾد؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﮐﮫ وﺿﻊ زﻧ دﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾ ون ھ ﺎ آواره ﺟﻧ ﮓ
ﺑﺎﺷد را ﻗﻠﻣﯽ ﮐرده اﯾد؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻋﻼم ﮐرده اﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾ ل ﭘ س از
ﻓ ﺗﺢ ﺧرﻣ ﺷﮭر و ﻋﻘ ب ﻧ ﺷﯾﻧﯽ ﻋ راق ﺳ ﺎﻟﮭﺎ ﺟﻧ ﮓ را اداﻣ ﮫ دادﯾ د ﮐ ﮫ
ﻣوﺟب ﻣ رگ و ﻣﻌﻠ ول ﺷ دن ﺻ دھﺎ ھ زار ﻧﻔ ر و ﺻ دھﺎ ﻣﯾﻠﯾ ﺎرد دﻻر
ﺧﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﮔردﯾد؟
ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳت وزﯾر و آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل
ﺳﭘﺎه ﺑﺎﯾد ﺟواﺑﮕوی ﻣﻠت ،ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدا ،ھزاران ﻣﻌﻠول ﺟﻧﮕﯽ ،ﻣوﺟﯽ
و ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺷده ھﺎ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﮕر ﻣ ﯽ ﺷ ود ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ ﺟﻣﻠ ﮫ " ﻣ ﺎ دﺳ ﺗورات
آﻗﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ را اﺟرا ﮐرده اﯾم" از زﯾر ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷ ﺎﻧﮫ ﺧ ﺎﻟﯽ ﮐ رد؟
 20ﺳﺎل اﺳ ت ﮐ ﮫ از ﭘﯾ روزی در ﺟﻧ ﮓ ﺳ ﺧن ﻣ ﯽ ﮔوﯾﯾ د وﻟ ﯽ ﯾﮑﺑ ﺎر
ﻧﮕﻔﺗﯾد اﮔر ﭘﯾروز ﺷدﯾد ﭘس آﻗﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭼ را ﺟ ﺎم زھ ر را ﺳ ر ﮐ ﺷﯾد؟
ﻣﮕر ﺑرای ﭘﯾروزی زھر ﻣﯽ ﺧورﻧد؟
آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎﻧدﯾدای رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭ وری ﮐ رده ﺑﺎﯾ د ﺑ ﮫ
ﻣردم ﺗوﺿ ﯾﺢ دھ د ﮐ ﮫ ﭼ را و ﺑ ﮫ دﺳ ﺗور ﭼ ﮫ ﮐ ﺳﯽ وارد ﺧ ﺎک ﻋ راق
ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺟﻧﮓ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و آﻧﮭﻣﮫ ﺧﺳﺎرت ﺑر ﻣردم اﯾ ران ﺗﺣﻣﯾ ل ﮔ ردد
و ھزاران ﺳوال ﺑﯽ ﺟواب دﯾﮕر.
آﻗﺎﯾﺎن ﮐروﺑﯽ ،ﻣوﺳوی ،رﺿﺎﯾﯽ و اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎﯾ د ﻧﻘ ش ﺧ ود را
در ﻧﺎﺑ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھ ﺎی ﻓﻌﻠ ﯽ روﺷ ن ﮐﻧﻧ د و ﺗوﺿ ﯾﺢ دھﻧ د اﮔ ر آﻧﮭ ﺎ و
ھﻣﮑﺎران اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ و اﺻوﻟﮕراﯾﺷﺎن )ﮐﮫ آﺑﺷﺧور ھ ر دو ﺟﻧ ﺎح ﺑﻧﯾ ﺎد
ﮔراﯾﯽ اﺳت( ﻣوﺟب وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾ ﺳﺗﻧد ،ﭘ س ﭼ ﮫ ﮐ ﺳﯽ ﻣ ﺳﺋول
اﺳت؟ وﻟﯽ ﻓﻘﯾ ﮫ؟ ﺣﮑوﻣ ت دﯾﻧ ﯽ؟ ﻗ ﺎﻧون اﺳﺎﺳ ﯽ؟ ﻗ درت ﻣ ﺎﻓوق ﻗ ﺎﻧون
ﺳﭘﺎه؟ ﺑﺳﯾﺞ؟ اول ﺑﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث اﯾن وﺿﻊ ﺷده ،ﺑﻌد از ﻣردم
ﺗﻘﺎﺿﺎی رأی ﮐﻧﯾد.
ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﮏ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ دارم اﻋ ﻼم
ﻣ ﯽ ﮐ ﻧم ﮐ ﺎرﮐرد ﺷ ﻣﺎ در آﯾﻧ ده اﮔ ر ﺑ دﺗر از ﮔذﺷ ﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷ د ،ﺑﮭﺗ ر ﻧﯾ ز
ﻧﺧواھد ﺑود ﭼرا ﮐﮫ ﻧظﺎم وﻻﯾﯽ ھﻣﮫ ی ﺣرﻓﮭﺎ و وﻋده ھﺎﯾش ﭘ ﯾش از
اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﺟ ز ﺷ ﻌﺎر ھ ﺎی ﺗوﺧ ﺎﻟﯽ ﭼﯾ ز دﯾﮕ ری ﻧﯾ ﺳت .ﻣ ردم ﺑﺎﯾ د
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظرﺧواھﯽ در ﻣورد آﯾﻧده ﻧظﺎم ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﭘس از  60ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑ رای آزادی و ﺑراﺑ ری
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣن رأی ﻣﯽ دھم ،اﻣ ﺎ ﻧ ﮫ ﺑ رای ﻧ ﺷﺎﻧدن ﮐ ﺳﯽ ﺑ ر روی
ﺻ ﻧدﻟﯽ رﯾﺎﺳ ت ﺟﻣﮭ وری .ﻣ ن رأی ﻣ ﯽ دھ م ﺗ ﺎ ﯾ ﮏ ﯾ ﮏ ﺷ ﻣﺎ و
ھﻣدﺳ ﺗﺎﻧﺗﺎن را ﮐ ﮫ وط ﻧم را ﺑ ﮫ اﯾ ن روز اﻧداﺧﺗ ﮫ اﯾ د روی ﺻ ﻧدﻟﯽ
دادﮔ ﺎه رﺳ ﯾدﮔﯽ ﺑ ﮫ ﺟﻧﺎﯾ ت ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑ ﺷرﯾت ﺑﻧ ﺷﺎﻧﻧد ﺗ ﺎ ﺟواﺑﮕ وی ﻣ ردم
اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﯾد■.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﭘﯾراﻣون ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﻟﯾﺑرال

اﻓﺷﯾن ﮐوﺷﺎ
ﺳراﻧﺟﺎم "ﻗﻘﻧوس ﺧوﺷﺧوان ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم از زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر" ﺳرﺑرآورد
ﺗﺎ "از ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷﺗﺎق آزادی دﻟرﺑﺎﯾﯽ ﮐﻧد" و "ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺳﺎﺣل
آراﻣش و ﻟذت ھداﯾت ﮐﻧد".
اﯾن ﺟﻣﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳر ﻟوﺣﮫ ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش
¬
آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﻟﯾﺑرال ﺑﺎ آن ﻣزﯾن ﺷده اﺳت.
ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧوری ﺷﺎﻋراﻧﮫ ،در ﺑﺎزار ﺧرﯾداری
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد .ﺷﺎﯾد اﮔر اﻣروزه دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﻣن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ دھﮑده
ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدل ﻧﺷده ﺑود ،ﻣﯽ ﺷد ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺳر ﻋده ای را ﺑﺎ اﯾن
ﺳﺧﻧﺎن ﭘرطﻣطراق ﺷﯾره ﻣﺎﻟﯾد و دل ﺷﺎن را ﺧوش ﮐرد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ طﺷت رﺳواﯾﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم از ﺑﺎم ﻓرو اﻓﺗﺎد  -و از
ﻗﺿﺎ ﺑدﺟوری ھم ﻓرو اﻓﺗﺎد و ﺻداﯾش ﻋﺎﻟم ﮔﯾر ﺷد  -ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺑﮫ و
ﭼﮭﭼﮫ ای ﻓﻘط ﺑﮫ درد ﻋﺎﻟم ﻣﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧورد.
از ﺣق ﮐﮫ ﻧﮕذرﯾم ،ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﺟرأت ﺑﺧرج داده و
ﺑﮫ وﺳﻊ ﺧود ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﻗدﻣﯽ در ﺟﮭت ﺣل "ﻣﻌﺿﻼت ﻧظری و
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش" ﺑردارﻧد .اﻣﺎ ﻣطﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﺑﮫ ﻣردم در
دﺳت دارﻧد ﯾﺎدآور ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ اﺻﺣﺎب ﮐﮭف اﺳت .اﺻﺣﺎﺑﯽ ﮐﮫ
ﭘس از ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎل از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷده و در ﺑﺎزاری ﻗدم ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺑدون ﺷﮏ ﺑر ﺳر اﯾده ھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ھﻣﺎن آﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺳﮑﮫ
ھﺎی اﺻﺣﺎب ﮐﮭف آﻣد.
ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﻘﮫ ﺑورژوازی اﯾران از
وﯾژﮔﯽ ای در رﻧﺟﻧد ﮐﮫ ھﻣواره ﻣوﺟب ﺳراﻓﮑﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود:
وﯾژﮔﯽ ﺗﺄﺧﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ!
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﻧﮭﺎد اﯾن وﯾژﮔﯽ
ھﻣزادش ﺷد .دﯾر ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن اﯾن طﺑﻘﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑورژوازی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣوﺟب دردﺳرھﺎﯾﯽ ﺑراﯾش ﺷد :اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ اش ،ﻣﺷروط ﺑﮫ
ﻣزاﺣﻣﺗﮭﺎ و ﻣراﺣم ﺑورژوازی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺳﻘط ﺷد؛
ﺳﺎزﺷﮑﺎری اش ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾدھﺎی ﻣردم ﺑﺎ
ﮐودﺗﺎی  28ﻣرداد  32در ﺧون ﻏرﻗﮫ ﺷود؛ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  42 – 39ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر "اﺻﻼﺣﺎت آری ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧﮫ" ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن ﻧﺷﺎن داد؛ در اﻧﻘﻼب  57ﻋﻣدﺗﺎَ در ﻗﺎﻟب ﻣﻠﯽ
ﻣذھﺑﯽ ھﺎ ﺑرای ﺑﻘدرت رﺳﯾدن ارﺗﺟﺎع ﻣذھﺑﯽ ﺳﯾﻧﮫ زد و ﺳراﻧﺟﺎم
ﺧود ﺑﮫ ﻋﻘب ﺻﺣﻧﮫ راﻧده ﺷد؛ ﺑﺎ ﭘروژه دوم ﺧرداد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﺎزی
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓت .در اداﻣﮫ اﻣروزه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را
ﻣداﻓﻊ اﯾن طﺑﻘﮫ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺗوﻟد
دوﺑﺎره ﺧود را ﺟﺷن ﮔﯾرﻧد.
ﺑﮕذارﯾد ﻓﻌﻼ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن اﺻل ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﯾﻌﻧﯽ "اﻗﺗﺻﺎد آزاد،
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺎزار" ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم .اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول اﯾن
ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت "اﻣﻧﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮑﯽ
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از ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدﯾن و ﺳﻠب ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺑﺷر و ﻧﻔﯽ دوﻟﺗﯽ ﺷدن اﻗﺗﺻﺎد از
ﺟﻣﻠﮫ ﻟوازم" آن ھﺳﺗﻧد .ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﭼﻧﺎن ﮐﺷﺗﮫ و ﻣرده اﯾن اﺻل
ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد "دﻓﺎع از آﻧرا ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻋﯾﻧﯽ ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی
دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواه ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد ".و از "ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی واﻗﻌﯽ" ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺻﺑﺢ ﺑﺧﯾر ﮔﻔت! اﻧﮕﺎر
ﺧﺑری از ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺷﻧﯾده اﻧد؛ اﻧﮕﺎر از
ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻣطﺑوﻋﺎت روﺑرﮔرداﻧده اﻧد؛ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن
اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی طرﻓدار اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﺎزار آزاد در ﻣذﻣت اﯾن آزادی
ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز در رد دﺧﺎﻟت دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد
ﻗﻠم ﻣﯽ زدﻧد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧواھﺎن دوﻟﺗﯽ ﺷدن ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻼن ﺷده
اﻧد .ﺑر ﺗن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ  -اوﺑﺎﻣﺎ  -رﺧت "ﮐﺷﯾش
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت" ﭘوﺷﺎﻧده اﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﺑﺎر ﺑﮫ ﻣردم ﺑﻘﺑوﻻﻧﻧد ،ﮐﮫ ﭼرا ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﮔذار از اﯾن ﺑﺣران و ﮐﺷﯾدن ﺷﯾره ﺟﺎن ﻣردم دﻧﯾﺎ
ﻣﻔﯾد اﺳت.
ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﺷﯾﻔﺗﮫ ﺗﺋورﯾﮭﺎی "ﻓرﯾدرﯾش ﻓون ھﺎﯾﮏ" و
"ﻣﯾﻠﺗون ﻓرﯾدﻣن" ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑر اﻧﺗﻘﺎد ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﻧﺗﻘدی ﭼون
"ﺟﺎن راوﻟز" و ﭘﯾروان او ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﻧﺗﻘدی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕﻠﯽ ﮐﮫ رواج داده ﺷد ،ﺧواھﺎن رﻋﺎﯾت اﻧﺻﺎف ﺷده اﻧد .اﯾن
ھم از ﺑد ﺷﺎﻧﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ اﺳت ،زﻣﺎﻧﯽ طرﻓدار
اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار آزاد ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﺗﯽ اﯾن اﻗﺗﺻﺎد ﺑﮫ ﮔل ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت.
ﻟﺑﺎس ﺗﺋورﯾﮏ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﻧدرس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ وﺻﻠﮫ و
ﭘﯾﻧﮫ ای ﺑﮫ ھم ﺑﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود .آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﻠﺣﺎظ ﺗﺋورﯾﮏ )و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﯽ( ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮑوﻓﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﺎزار آزاد
ﻟزوﻣﺎَ ﺑﮫ دﻣﮑراﺳﯽ )ﺣﺗﯽ از ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺧواھﺎﻧش ھﺳﺗﻧد( ﻣﻧﺟر
ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﺷﮑوﻓﺎﺗرﯾن اﻗﺗﺻﺎدھﺎی
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﺎزار آزاد ﺑﯾﺷﺗر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و ﻣﻘﺗدری ﭼون دوﻟت
ﭼﯾن را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺗرﯾن ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ در دﻧﯾﺎ و
اﯾران اﻣروز ﺑﯾش از دﯾﮕران طرﻓدار ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزﯾﮭﺎ ،ﺑﯾﮑﺎر
ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺗوده ای و ﺣذف ﺳوﺑﺳﯾدھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘﺎرادوﮐﺳﮭﺎ
ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﮑﺗب ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻧدارد.
ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد آﻗﺎﯾﺎن ﻟﯾﺑرال! ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﮭم ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗرﯾن ﻧوع ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ،دوﻟت ﺷﯾﻠﯽ
ﺑود .ھﻣﺎن دوﻟت ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﭼﻧد ده ھزار ﻧﻔر از
ﻣردم ﺷﯾﻠﯽ راه را ﺑرای ﻣدل اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﺎﻧش ھﺳﺗﯾد ﺑﺎز
ﮐرد.
ﺻداﻗت ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ آﻧﺟﺎﯾﯽ زﯾر ﺳؤال ﻣﯽ رود ﮐﮫ طرﻓدار
"ﻟﯾﺑرال دﻣﮑراﺳﯽ ﻣﻘﺗدر" اﻧد و ﻣﺣرک آﻧرا ھم "دوﻟت ﻣﻘﺗدر" ﻣﯽ
داﻧﻧد .ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد "دم ﺧروس را ﺑﺎور ﮐرد ﯾﺎ ﻗﺳم ﺣﺿرت
ﻋﺑﺎس را"! ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ادﻋﺎی ﮐﺎھش ﻧﻘش دوﻟت را ﻗﺑول ﮐرد
ﯾﺎ اﻓزاﯾش اﻗﺗدارش را.
اﯾن وﺻﻠﮫ و ﭘﯾﻧﮫ ھﺎ اداﻣﮫ دارد .ھﻧوز ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﺎ ،ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺧود
را ﺛﺎﺑت ﻧﮑرده ،ﺧواھﺎن "ﻣرزﺑﻧدی ﻣﺷﺧص ﺑﺎ آزادﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﺑﻧد و
ﺑﺎر" ﺷده اﻧد؛ ﺿﻣن ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ﺧواھﺎن "ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ دﯾن
ﺳﺗﯾزان" ﺷده اﻧد )ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣذھب ﺑﺎﺷد ،ﺑوﯾﯽ از
ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻧﺑرده اﺳت!(؛ از ھم اﮐﻧون ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻣوزاﺋﯾﮑﯽ از
اﻗوام" ﺧواھﺎن "ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ
طﻠﺑﯽ" ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آن اﻧدازه ھم ﻟﯾﺑرال ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﺑر ﺧود ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﻠت ﻣﯽ ﮔذارﻧد را ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺎم
ﻣﻠت ﺧطﺎب ﺷﺎن ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﻗوم.
ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻧﺦ و ﺳوزن اﻋﻼﯾﯽ ھم ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد اﯾن ادﻋﺎی
ﺧود را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "از طرﯾق اﺻﻼح ﻗﺎﻧون و اﺻﻼح اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑراﺑری ﺑرای زﻧﺎن دﺳت ﯾﺎﻓت" ،وﺻﻠﮫ ﭘﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﮭﺎن ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷود ،ﺳﺗم ﺑر زن ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر زن ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ھﻣزاد ﺑوده و در ھم ﺗﻧﯾده اﻧد .در ﻣﯾﺎن ﻣﺗﻔﮑرﯾن
اﺻﻠﯽ و اوﻟﯾﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﺳﯽ را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﺗز
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

"طﺑﯾﻌت ﺑﺷر" ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد و ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
"طﺑﯾﻌت ﺑﺷر" ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﮑرده ﻧﺑﺎﺷد .اﻏﻠب آﻧﺎن زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻘﺳﯾم
ﮐﺎری ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﺑر ﻋﮭده ﺷﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻻﯾق ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻣردان
ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
ﺑﺎﯾد دﯾد ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ "ﻋﻣل ﮔراﯾﯽ ﻟﯾﺑرال را ﮐﮫ
ﺧﺻوﺻﯾﺗﯽ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ دارد" را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و
وﻋده ھﺎﯾﺷﺎن در ﻣورد ﺑراﺑری زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﺷﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد
"ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ" ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد رﺟوع ﮐﻧﻧد و ﻧظر
آﻧﺎن را در ﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺟوﯾﺎ ﺷوﻧد و ﻣراﺣم آﻧﺎن را طﻠب ﮐﻧﻧد.
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﺎ از ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﺣداﮐﺛر از ﺟﻠوه ھﺎی ﺧﺷن
ﺳﺗم ﺑر زن ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﻘر ﮔﻔﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ ﺧواھﺎن "ﺟﮭﺎﻧﯽ دور از ﺟﻠوه ھﺎی ﺧﺷن و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
ﻓﻘرﻧد ".ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﺻل ﻓﻘر و ﺳﺗم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧدارﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ در
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻧدارﻧد ﮐﮫ درﺟﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑودن ﻓﻘر
و ﺳﺗم را ﺑرای ﻣردم ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد .ﺗﻌﯾﯾن آﻧرا ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد ﺣﺎﮐﻣﺎن و
ﻣراﺣم آﻧﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد؛ ﭼرا ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎَ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن "ﺗواﻧﮕراﻧﻧد ﮐﮫ
دﺧل ﻣﺳﮑﯾﻧﺎﻧﻧد" و ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎ را ﺑﮑﺎر ﺑرد ﮐﮫ "ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار
ﮐﺎرش روﻧق ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ ﮐﻧد" ﺗﺎ "ﺛروت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓزاﯾش
ﯾﺎﺑد" ﺗﺎ ﺷﺎﯾد از اﯾن طرﯾق ﺧﯾری ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن  -ﮐﮫ
اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺛروت ﺟﮭﺎﻧﻧد  -ﺑرﺳد.
اﻣﺎ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ،ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﺷدار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﺎی دﺷﻣﻧﺎن
واﻗﻌﯽ ﻣردم و آزادی ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ِآﯾد .آﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﺟرأت ﻧﺎم ﺑردن از
رژﯾم ﺟﻣﮭوی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﯽ دھﻧد .در ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺷﺎن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ "رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم دﯾﻧﯽ" ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺷﺎﻣل ھر ﺗﻔﺳﯾری در ھر ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷود .ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ظﺎھر
ﻣﺧﺎﻟف ھر ﮔوﻧﮫ ﺧﺷوﻧﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺷوﻧت "رادﯾﮑﺎﻟﮭﺎی
دﯾﻧﯽ را ھﻣﺗراز ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﭼپ اﻓراطﯽ" ﻣﯽ داﻧﻧد .آﻧﺎن ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ
ﺑﯾن ﺧﺷوﻧت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑر
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺧﺷوﻧت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﭼﺷم
ﻓرو ﻣﯽ ﺑﻧﻧد .ﺑﮫ ظﺎھر طرﻓدار ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧد وﻟﯽ "رژﯾﻣﮭﺎی
ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﻧﺎدﮔرا" را ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ آن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﻧﺎن ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺟﻧﮓ طﻠب ﺗرﯾن ﻧﯾروی ﺟﮭﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ
دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺟﮭﺎن داﻣن
زده و ﻣﺳﺑب ﻣرگ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺷده اﺳت .ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﮐﺷورﻋراق و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﮐﻧون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﺧرﯾن آﻧﮭﺎﺳت.
ھﻣﮫ ﻣوارد ﻓوق ﻧﺷﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی وطﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗول
ﺧودﺷﺎن ﺗﺑﺣر ﻓراواﻧﯽ در "ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﻘﻼﻧﯾت و
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻓﺎﯾده – ھزﯾﻧﮫ" دارﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ زﯾﺎدی در ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﭘردازﻧد .ھﻣﺎن رﻓﺗﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﮫ
ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ ﮐﮫ ھﻣواره ﺗﺣت ﻋﻧوان "آﺳﮫ ﺑرو ،آﺳﮫ ﺑﯾﺎ ﮐﮫ ﮔرﺑﮫ ﺷﺎﺧت
ﻧزﻧﮫ" ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .اﻣروزه ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺷﺎن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻓق و ﭼﺷم اﻧداز واﻗﻌﯽ دﯾﮕری ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﯾﻔﯾﺗﺎَ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ را ﺗﺻور ﮐﻧﻧد .ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ ﺗوﻗﻌﺎت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ﻣردم را از ﻣﺑﺎرزه و ھدف آن ﭘﺎﯾﯾن آورﻧد .اﯾن ﺗﻼش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ داﻧﺷﮕﺎه ﺧﻧﺛﯽ ﺷود.
ﻗﻘﻧوﺳﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ،ﻗﻘﻧوس آﻧﺎن ﻣرغ ﺧﺎﻧﮕﯽ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت.
ﻣرﻏﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ اﻟﺣﺎن ﺧوش و ﻧﮫ ﭼﮭره دﻟرﺑﺎﯾﯽ دارد ،ﻧﮫ از ﺧﺎﮐﺳﺗری
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﻧﮫ اﺳﺎﺳﺎَ ﻗﺻد ﭘروازی دارد .اﯾن ﻣرغ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺳرﮔﯾن
اطراف ﺧود راﺿﯽ اﺳت■.
¬ اﯾن ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﻘﺎﻟﮫ ای از اﺣﺳﺎن رﻣﺿﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﺿرورت آن" در ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ادوار ﻧﯾوز ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﺑﺎرات و ﺟﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﭘر رﻧﮓ ﺷده اﻧد از اﯾن دو ﻣﻧﺑﻊ اﺳت.
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ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻧﻘش ھر ﭼﯾز ﺑر دﯾوار اﺳت .از ﺗﺻوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﮐﻠﻣﮫ .در ﯾﮏ ﻋﺑﺎرت ﮐوﺗﺎه :ﻧﻘش ھر ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑر دﯾوار .از ﻧظر
طرﻓداران ﻧظم ﻣوﺟود در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ زادﮔﺎه ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﻣدرن
اﺳت ،ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺧراﺑﮑﺎری ،ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺷﻠﺧﺗﮕﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﯾﺎری ﻣﻌﻧﺎ
ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺗﯽ در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣراﮐز آﮐﺎدﻣﯾﮏ ھﻧری ،ھﻧوز اﯾن ﺑﺣث
ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﻣﻘوﻟﮫ ھﻧر ﻣﯽ ﮔﻧﺟد ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺷﺎﻧﮫ رﻧﮓ )اﺳﭘری( اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﯾﮏ
ﻣﺷﺧﺻﮫ و ﻧﻘطﮫ ﺗﻣﺎﯾز آن ﺑﺎ دﯾوارﻧﮕﺎری ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﻗﻠم ﻣو
و ﮐﺎردک و ﻓرﭼﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ دﯾوارﻧﮕﺎری ھﺎﯾﯽ
ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﺑﺎ »اﻓﮫ«
)اﻓﮑت( ﮔراﻓﯾﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﺗﻔﺎده از اﻓﺷﺎﻧﮫ
رﻧﮓ ،ﺣﺎل و ھوای ﮔراﻓﯾﺗﯽ دارﻧد» .اﺳﺗﻧﺳﯾل«ھﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﺑﻠون ھﺎ ھم از
دﯾﮕر اﺑزار ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﮐوﭼﮏ ھﺳﺗﻧد .از ﺷﺎﺑﻠون ﺑرای ﺗﮑرار
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻌداد رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺣدود ﺑر دﯾوارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف،
ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻧوع ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب
 ٥٧رواج داﺷﺗﮫ )ﺗﺻوﯾر ﺻﻣد ﺑﮭرﻧﮕﯽ ،ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﯾﺎ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﺷﺎه( و
اﻣروز ھم ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد اﯾن ﺳﺑﮏ ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ ﺷﮭرھﺎ
اﺟراء ﻣﯽ ﺷود.
اواﺧر دھﮫ  ١٩٦٠ﺑود ﮐﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺟدﯾد در آﻣرﯾﮑﺎ زاده ﺷد .طﯽ
ﭼﻧد دھﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف )و در ﮐﺷورھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون(
ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓت و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ھﻧر ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺎل رﺷد
اﺳت .ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ ﺑﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ ﻣﮑﺎن اراﺋﮫ ،و ﻧﺣوه
ﺷوک آور و ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره و ﻏﯾر ﺳﻧﺗﯽ اراﺋﮫ آن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎﯾد
اﮔر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،اﯾن آﺛﺎر را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل
در ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﻣﯽ دﯾدﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دادﻧد.
ﻣﺧﺎﻟﻔت آﻧﺎن ﺑﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،در واﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و
اﻋﺗراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ در اراﺋﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎ ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻗﺎﺿﯾﺎن ﻣﺣﺎﮐم
ﻗرون وﺳطﯽ ،ﺣﮑم ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ھﻧرﻣﻧدان ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺎک ﮐردن
آﺛﺎرﺷﺎن از در و دﯾوار ﻣﯽ دھﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ دو
ھزار ﺳﺎﻟﮫ روﺑرو ﺷوﻧد ﻋﯾﻧﮑﺷﺎن را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺟﻠو و ﻋﻘب ﺑﺑرﻧد و
ﺗﺣﺳﯾن آﻣﯾزﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﮫ زﺑﺎن آورﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎی ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از دوران ﻣﺻر و ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺑر
ﺑﻘﺎﯾﺎی دﯾوارھﺎی »رم« و »ﭘﻣﭘﮫ ی« در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،اﻣروز آﺛﺎری ﺑﯽ
ﺧطر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻧﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺷورش و اﻋﺗراض ﺑر ﻣﯽ
اﻧﮕﯾزاﻧﻧد؛ ﻧﮫ ﭘﯾﺎم ﺧطرﻧﺎﮐﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﻧﺗﻘل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮕذارﯾد ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﻓﻘط اﺷﺎره ای ﮐﻧم و
ﺑﺣث را اداﻣﮫ دھم :اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺗرض و
ﺷورﺷﮕر ﺿد ﺳﯾﺳﺗم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾﻧﯽ ﻧظﯾر ﻧﺋوﻓﺎﺷﯾﺳت ھﺎی آﻟﻣﺎن و
وﻓﺎداران ﺳﻠطﻧت و ﺳﻠطﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در اﯾرﻟﻧد ھم از ﻓرم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
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ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرم ھﻧری ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﺷﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷرو ﺑودن اﯾده ھﺎی ﻧﮭﻔﺗﮫ
در آن ﻧﯾﺳت .در ﻣورد ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﻧﯾز ،اﯾن ﻣﺿﻣون اﺛر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎَ
ﺧﺻﻠﺗش را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺟدﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ظﺎھر ﺷد و آن ﺳﺑﮏ
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ »ﺳﺑﮏ ﻧﯾوﯾورﮐﯽ« ﻣﺷﮭور اﺳت .در آﻏﺎز ،ﮐﻠﻣﮫ
ﺑود! ﯾﮏ اﻣﺿﺎء :ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟوھر ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﯾﮏ
روان ﻧوﯾس ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺧودﻣﺎن »ﻣﺎژﯾﮏ ﺗﯾﻧری« ﺑر واﮔن ھﺎی ﻣﺗرو
ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .اوﻟﯾن اﻣﺿﺎء ﭼﻧﯾن ﺑود» :ﺧوﻟﯾو  .«204ﮐﻣﯽ ﺑﻌد ﺳر
و ﮐﻠﮫ »ﺗﺎﮐﯽ  «183ﭘﯾدا ﺷد .اﯾن اﻣﺿﺎء ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوﺟوان
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﻣﺗرﯾوس ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ اش را
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﮏ اﺳم ﻣﺧﻔف ﺷﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐرده ﺑود .ﺑﻌد از اﯾن ھﺎ،
ﻧوﺟواﻧﺎن دﯾﮕر ھم از ﺷﻣﺎره ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود در اﻣﺿﺎھﺎی
دﯾواری ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .ﻣﻣﮑﻧﺳت ﺑﭘرﺳﯾد اﯾن اﻣﺿﺎھﺎ ﭼﮫ رﺑطﯽ
ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ھﻧری داﺷﺗﻧد )ﯾﺎ دارﻧد(؟ ﺧب ،اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾواری ﮐﮫ
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ »َﺗﮕِر«  taggerﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﺣوه ﻧﮕﺎرش
ﻧوﯾﻧﯽ را اﺑداع ﮐردﻧد؛ ﯾﮏ ﻧوع ﺧطﺎطﯽ ﺟدﯾد ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺷﺎن ھﺎ ﯾﺎ
»ﻟوﮔو«ھﺎی ﻓردی؛ ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑرگ ھﺎ ﯾﺎ اﻧﺣﻧﺎھﺎی اﺑﺗﮑﺎری در
ﺣروف اﻟﻔﺑﺎ .اﯾن اﻣﺿﺎھﺎ ﺑر دﯾوارھﺎ ﯾﺎ روی ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎی ﻣﺗرو،
آﻧﻘدر ﻧو و ﭼﺷم ﻧواز ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در ﻣﯾﺎن ﺻدھﺎ ﭘوﺳﺗر و ﻧوﺷﺗﮫ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ،ﻧﮕﺎه ھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧد .ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻓﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد
ﮐﮫ اﻣﺿﺎھﺎی دﯾواری از زاوﯾﮫ ھﻧری ﻣﺗﮑﺎﻣل ﺗر ﺷود .اﯾن اﺗﻔﺎق ،ﺑﮫ
ﺑﺎزار آﻣدن اﻓﺷﺎﻧﮫ رﻧﮓ ﺑود .اﺳﭘری اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ »ﺗﮕر«ھﺎ داد
ﮐﮫ اﻣﺿﺎھﺎی ﮐﯾﻔﯾﺗﺎَ ﺑزرﮔﺗری را ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯾزی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑر ھر
ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده اﻣﺿﺎء ﺷدن ﺑود ﻧﻘش ﮐﻧﻧد .اﯾن را ھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﮐردھﺎی »ﺗﮓ« اﻋﻼم ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻔوذ »ﮔﻧﮓ«ھﺎ ) gangدار و
دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﺷﮑل از ﻧوﺟواﻧﺎن در ﻣﺣﻼت زﺣﻣﺗﮑﺷﯽ ﺳﯾﺎھﺎن( ﺑود.
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘش ﮐردن »ﺗﮓ« در ﭼﻧد ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن و زﻣﯾن ﺑﺎزی
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق دارد.
اﻣﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﮫ »ﺗﮓ«  tagﻣﺣدود ﻧﺷد .ﮔروھﯽ از دﺳت-
اﻧدرﮐﺎران ﮔراﻓﯾﺗﯽ از »ﺗﮓ« ﻋﺑور ﮐردﻧد .ﯾﮏ دوره ﮐوﺗﺎه و ﮔذرا
ﻓرا رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ »ﺗرو آپ«ھﺎ )آﺛﺎر ﺳرﯾﻊ(  throw-upﻣﺷﺧص ﻣﯽ
ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺿﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ و ﻣﻌﻣوﻻَ ﺑﺎ دو رﻧﮓ )ﯾﮑﯽ
ﺑرای اﺻل اﻣﺿﺎء و دﯾﮕری ﺑرای ﺳﺎﯾﮫ آن( ﺑر دﯾوار ﻧﻘش ﻣﯽ ﺷد.
اﯾن ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾن دوره ﮔذاری ﺑود ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد
ﻧﻘش ھﺎی ﺑزرگ ﭼﻧد رﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﭘری ﺑر ﺳطوح ﺑزرگ )از دﯾوارھﺎ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دﯾواره ھﺎی ﻓﻠزی ﻣﺗرو( .در اﯾن آﺛﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ »ﭘﯾس« piece
ﻣﺷﮭور ﺷد و در واﻗﻊ ﻣﺧﻔف واژه »َﻣﺳﺗر ﭘﯾس« masterpiece
)ﯾﺎ ﺷﺎھﮑﺎر( اﺳت» ،ﺗﮓ« ﺑﮫ ﺻورت اﻣﺿﺎی ﺧﺎﻟق ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻘﺎن اﺛر در
ﮔوﺷﮫ ای ﺣﺿور دارد .ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮐﺎرﺗوﻧﯽ ھم ﻋﻧﺻر دﯾﮕری از
»ﭘﯾس« ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد» .ﭘﯾس«ھﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺷﺗرک ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ
»ﻣورال«ھﺎ ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دادم دارﻧد؛ ﺑﺎ اﯾن ﻓرق ﺑزرگ
ﮐﮫ »ﭘﯾس«ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎَ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .رﻧﮓ آﻣﯾزی ﻗطﺎرھﺎی
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﺷﺧﺻﺎَ ﺑﮫ »ھﻧر ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗوﻧﻠﯽ« ﯾﺎ »ﺳﺎب وی
آرت«  subway artﻣﺷﮭور ﺷد.
ﻣﻣﮑﻧﺳت ﺑﭘرﺳﯾد ﭼرا ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻗطﺎر و ﻣﺗرو و ﺗوﻧل
روی آور ﺷدﻧد؟ اوﻻ ،ﺧﻠوﺗﯽ ﻓﺿﺎھﺎی راه آھن و ﻣﺗرو در ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻌﯾن )ﺑﮫ وﯾژه در ﺷب( اﻣﮑﺎن ﺗوﻟﯾد ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﻗطﻊ ﺑزرگ و ﺑﺎ
رﻧﮓ ھﺎی ﻓراوان را ﺑﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﻣﯽ داد و در اﯾن ﻓﺿﺎ ،آﻧﺎن ﮐﻣﺗر
ﺑﮫ دام ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن و ﭘﻠﯾس ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎَ ،ﻗطﺎرھﺎ و ﻣﺗروھﺎ ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﯾن
اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗردد ﻣﯽ ﮐردﻧد ،و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﭘر
ﺟﻣﻌﯾت در ﻣﺣﻼت ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ )دور و ﻧزدﯾﮏ( ﺑرای آﺛﺎر
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آوردﻧد .ﻗطﺎر و ﻣﺗرو ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﮔراﻓﯾﺗﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷد .ھﯾﭻ »ﺗﮕر« ﯾﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده »ﭘﯾس« ،ﻧﻣﯽ ﺷد ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭼرﺧﯾدن در ﺷﮭر و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﺑر دﯾوارھﺎ ﺑﺗواﻧد در ھزار ﺟﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ،اﺛر ﺧود را در ﻣﻌرض دﯾد ﻋﻣوم ﻗرار دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﻧﻘش
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ﻣﺣﯾط و ﻓﺿﺎ در ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻏﺎﻓل ﺷد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ
ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺳﺑﮏ و ﮐﯾﻔﯾت ھﻧری اﯾن آﺛﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻧﻔوذ و
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﭘﯾﺎم ھﺎ را ﺑر ﻣردم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ظﮭور ﮔراﻓﯾﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟدا از ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
دھﮫ  ١٩٦٠و ﺗﺄﺛﯾرات ذھﻧﯽ ﭘﯾﺷروی ھﺎ و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑر ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ
در اواﺧر دھﮫ  ١٩٧٠ﺟواﻧﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐرد ،در ﻧظر
ﮔرﻓت .ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭﻣﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ارزﺷﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ از ﺳر ﮔذراﻧده ﺑودﻧد .ﻋﻘﺎﯾد و
ﺑﺎورھﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از آﺗورﯾﺗﮫ ھﺎی
ﻏﺎﻟب در ﺧﺎﻧواده و دﯾن و ﺳﯾﺎﺳت ﺑود ،ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار داﺷت.
اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺣﺎﮐم ،ﺧدﺷﮫ دار ﺷده ﺑود .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ھﻧری
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ﺑر ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،رﻧﮓ و ﻓرم و ﻣﺿﻣون و ﺑﺎﻓت در
ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﺣول ﺑود .اﻣﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و دﺳﺗﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑورژواﯾﯽ ،دﺳت و ﭘﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣرﮔﯽ ﻣﺣﺗوم ﻧﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑود .ﺑورژوازی ﺗدارک ﺿد ﺣﻣﻠﮫ ای ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﻣﯽ دﯾد ﺗﺎ ﻋرﺻﮫ
ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ را ﺑﺎز ﭘس ﺑﮕﯾرد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮔروھﯽ و اﺑزار اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﻧری ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﻧﻘش ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻓراﮔﯾر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ رواج اﯾدﺋوﻟوژی ھﺎ و
ارزش ھﺎی ﻣطﻠوب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،در ﻣﻘﺎﺑل اﻣواج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﻧﻊ
درﺳت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻣﻌﺿل ﺟدی ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ از در و دﯾوار ﺷﮭر ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد و ﻧﮫ ﻓﻘط »ﺑﯾزﻧس«ھﺎی
ﻣﻌﯾن ،ﺑﻠﮑﮫ ارزش ھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ داد ،از دﯾد ﻧﺳل ﺟوان
ﻣﻌﺗرض و ﭘﯾﺷرو ،ﺟﺑﮭﮫ ای از ﺟﺑﮭﮫ ھﺎی دﺷﻣن ﺑود .ﺗﺧرﯾب اﯾن
ﺟﺑﮭﮫ ،در ﻧﮕﺎه ﺗوﻟﯾدﮔران ﻋرﺻﮫ ھﻧر ﭘﯾﺷرو ،ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﮔرﯾز ﻧﺎﭘذﯾر
ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺟﮭت ﮔﯾری ﻋﻣدﺗﺎ ﺻﺣﯾﺢ ھﻣراه ﺑود ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮔراﯾش ﻣﻌﯾن .ﮔراﯾﺷﯽ ﮐﮫ از اﻓت ﺟﻧﺑش ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺷورھﺎی
ﻏرﺑﯽ و ﻣﺣدود ﺷدن داﯾره ﺗوده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ درﮔﯾر ﻣﺑﺎرزات
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿد ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾن ﮔراﯾش،
»ﺑﯾزﻧس« را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣﺎج ﻋﻣده ﻗرار ﻣﯽ داد ،و اﯾن
ﮐﺎر را طرﯾق اﺻﻠﯽ ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم و ﺗﻐﯾﯾر ذھﻧﯾت ﻏﺎﻟب ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ دﯾد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯾزﻧس و ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ
در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ ﺛﺎﺑت در ﺗﻔﮑر »ﭼرﯾﮏ
ھﺎی« ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺷﺎﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧودﻣﺎن ،ﺑﯽ ﻣزه ﯾﺎ ﺑﯾﺧود
ﺟﻠوه ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼَ ﺑروﯾم و ﯾﮏ آﮔﮭﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ اﯾراﻧﺳل و ھﻣراه اول را
ﺑﺎ اﺳﭘری ،ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﯾم؛ اﻣﺎ از ﻧظر ھﻧرﻣﻧدان ﮔراﻓﯾﺗﯽ در
ﻏرب اﯾن ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧوع ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﮭم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .اواﺳط دھﮫ
 ،١٩٨٠ﺳر و ﮐﻠﮫ ھﻧرﻣﻧد ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎری در ﻓراﻧﺳﮫ ﭘﯾدا ﺷد ﮐﮫ ﮐﺎرش
ﺗﺣرﯾف طﻧزآﻣﯾز ﺑﯾﻠﺑوردھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑود .او ﯾﮑﯽ از ﺧﻼق ﺗرﯾن
ھﻧرﻣﻧدان در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑوده اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﺎرش اﯾن ﺑوده
ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس زﯾﺎد )ﯾﺎ ﺗوھم زﯾﺎدی( داﺷﺗﮫ .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﺧودش دارﺑﺳت ﮐوﭼﮑﯽ در ﭘﺎی ﺑﯾﻠﺑوردھﺎ ﺳوار ﻣﯽ ﮐرده ،ﺑﺳﺎط
رﻧﮓ و روﻏﻧش را آن ﺑﺎﻻ ﭘﮭن ﻣﯽ ﮐرده ،ﺳر ﻓرﺻت ھر ﺑﻼﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑر ﺳر ﭘوﺳﺗرھﺎی ﺑزرگ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ آورده اﺳت! ﺧب،
ﺑورژوازی در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺷوﺧﯽ ﻧدارد .ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺑﯾزﻧس،
زﯾر ﺳوال ﺑردن ﻗداﺳت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ،و ﺗﻼش ﺑرای ﺿرﺑﮫ
زدن ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ در ذھن ﻋﺎﻣﮫ ،ﺟزء ﭼﻧﯾن ﻣواردی اﺳت .آن
ھﻧرﻣﻧد را ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗذﮐر ﺟدی ،ﺟرﯾﻣﮫ ﮐردﻧد و ﺑﮫ زﻧدان
اﻧداﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ھﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﻋرﺻﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﻣﺛل او ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺑﯾﮕدار ﺑﮫ آب ﻧﻣﯽ زﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر اﺷﺎره ﮐردم آﻧﺎن ﺑﮫ
ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺛل ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭼرﯾﮑﯽ ھﻧری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﻣﺧﻔﯾﮑﺎری ﺧﺎص ﺧود را دارﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،دﺳﺗﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻣﮫ در ﻏرب ﻧﯾز ﻣﺟﺑور ﺷده ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﺟدی ﺗری از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﭘﯾﮕرد و ﺳرﮐوب رو ﺑﯾﺎورد .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر در اﻏﻠب دﻣﮑراﺳﯽ
ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی وﯾژه ﺿد ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.
ﺗرﮐﯾب ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻧوع ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده دارﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
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اﻓﺷﺎﮔر ﻣﺎﺟرا اﺳت :ﭘﻠﯾس ،ﺷﮭرداری ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اﺻﻧﺎف )ﻣﻐﺎزه داران( ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن )ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺷرﮐت ھﺎ(!
ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﺟوان اھل ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر
»ﮐودا« را ﺑرای ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ،ﻧﻘطﮫ ﻧظر
ﺑﺳﯾﺎری از دﺳت اﻧدر ﮐﺎران ﮔراﻓﯾﺗﯽ اﻋﺗراﺿﯽ را
ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد» :وﻗﺗﯽ ﺑﮫ دور و ﺑرم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﺑﺎﺑــل" ﻣدرن دارم
ﮐﻧم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ در دل ﯾﮏ ﺷﮭر " ِ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺷﮭری ﭘر از وﺳوﺳﮫ ،ﮔﻧﺎه ،اﻧﺣراف،
ﻓﺳﺎد ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و اﺣﻣق ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﮑرﺷﺎن زﻧﺟﯾر
ﺷده و راه ﺧطﺎ ﻣﯽ روﻧد .ﺑﮫ ﻧظرم ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑﯾدار
ﮐردن ﻣردم از اﯾن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ،ﺗﺧرﯾب ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن آﺷﻧﺎﺳت :ﮐﺳب و ﮐﺎرﺷﺎن ،اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ
ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭرھﺎ! ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﮐﻧﯾد!
روی ﻗطﺎرھﺎ ،روی ﻣﺗروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳر
ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،روی ﺑﺎم ھﺎ ،ﺑر ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑزرﮔراه
ھﺎ ،روی ھر ﭼﯾزی .ﻓﻘط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷوﻧد ﻓرھﻧﮓ ﻧﻣرده اﺳت .و ﺣداﻗل ،ﮔروھﯽ از ﺑﭼﮫ
ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای زﻧده ﻧﮕﮭداﺷﺗن آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد«.
در ھﻣﯾن ﭼﺎرﭼوب ،ﺑﻌﺿﯽ از ﮔراﻓﯾﺗﯾﺳت ھﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﺧود را ﯾﮏ ﻋﻣل آﺋﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺗﻣﮕر ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺧود را
اﻧﻘﻼﺑﯾوﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ارزش ھﺎی ﺑﺎزار ھﻧر ﯾﺎ
ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﻗﯾﺎم ﮐرده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ھم آﺛﺎر ﺧود را ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﻋﻠﯾﮫ اﯾده ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻏرب و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾده ﻣﺷﺗرک در ھﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﮔراﻓﯾﺗﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣردم ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن در اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﯾده ھﺎ
ﺷرﯾﮏ ﺷد .از اﯾن ﻧظر ،آﻧﺎن )ﺑرﺧﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
ﺑرﺧﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه( از ﺣﮑم ﻟﺋون ﺗوﻟﺳﺗوی ﻧوﯾﺳﻧده
ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﻗرن ﻧوزدھم روﺳﯾﮫ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ھﻧر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣردم اﺟﺎزه ﺑﯾﺎن اﯾده ھﺎ و ﺷرﯾﮏ ﺷدن
در اﺣﺳﺎﺳﺎت ﯾﮑدﯾﮕر از طرﯾق آﺛﺎر ھﻧری را ﺑدھد.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﯾده ھم در ﻣﯾﺎن ﮔروھﯽ از ھﻧرﻣﻧدان
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎھﺎی زﺷت
ﺷﮭرھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺎ اﯾن آﺛﺎر زﯾﺑﺎ ﮐرد .در
اﯾن ﻣورد ،ﺗواﻓق ﻧظر ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ،اﺧﯾراَ ﮔروھﯽ از ھﻧرﻣﻧدان از ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑر دﯾوار ﺣﺎﺋل )در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
در ﮐراﻧﮫ ﻏرﺑﯽ رود اردن را از ﻣراﮐز ﺷﮭری
اﺳراﺋﯾل ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد( ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﮐردﻧد .ﻣﺿﻣون اﯾن
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ َ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﻗدام اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت
ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺿد اﺷﻐﺎﻟﮕری ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ
اﻧﺗﻘﺎد ﮔروھﯽ از ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
روﺑرو ﺷد .آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻧﮕذارﯾم اﯾن
دﯾوارﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت ،ھﻣﯾن واﻗﻌﯾت زﺷت
ﺧﺎﮐﺳﺗری ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻠب ﺷدن ﺗوﺟﮫ
ﻣردم ﺑﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎی زﯾﺑﺎ ،ھﻣﯾن ﺣس اﻧزﺟﺎر واﻗﻌﯽ
ﺑﮫ ﺻورت ﺣس ﻣﺷﺗرک رھﮕذران و ﺳﺎﮐﻧﺎن ،ﺟﺎری
ﺑﺎﺷد؟
ﺟﻧﺑﮫ دﯾﮕر ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﻣﺣدوده »ﺗﮓ«
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ اظﮭﺎر وﺟود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧوﺟواﻧﺎن اﺳت ﺑر ﻣﯽ ﮔردد» .ﺗﮓ«ھﺎ
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ﻧﯾﺎز ﻧوﺟوان ﺑﮫ اﻋﻼم ﻓردﯾت ﺧوﯾش را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .از اﯾن ﻧظر» ،ﺗﮓ« ﻣﺿﻣون ھﻣﺎن ﺟﻣﻠﮫ
ﻗدﯾﻣﯽ را دارد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻏرب ﺑﻠﮑﮫ در
اﯾران و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑر دﯾوار
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم» :ﻣن در ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﺟﺎ ﺑودم «.اﻣﺎ
ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب در ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎن
اﯾن »اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻓردی« ﺑﺎ ﺿرورت ﺟﻣﻊ
ﮔراﯾﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎرھﺎی ﺑزرگ و ﭘر از
رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﯾﺎﯾﻧد ،و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم ﺑﺎﺷﻧد،
را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓردی ﺗوﻟﯾد ﮐرد .اﺳﭘری
ﮐردن ﺷﺑﺎﻧﮫ واﮔن ھﺎ ﯾﺎ دﯾواره ﺗوﻧل ھﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻣﺗﺣد ﺑﺎ اھداف
َ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﮔروه
ﻣﺷﺗرک اﻧﺟﺎم ﺷود .در اﯾن ﮐﺎر،
ھﺎی  ٣ﺗﺎ  ١٠ﻧﻔره روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣدود ٨
ﺳﺎﻋت ﺑرای ﺷروع و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﮐﺎر ﺧود
وﻗت دارﻧد .رھﺑر ﮔروه ،ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد او را در زﻣﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت و ﺧﻼﻗﯾت
ھﻧری و ﺗﻔﮑر ﭘﯾﺷرو ،ﺑﺎﻻﺗر از دﯾﮕران ﻣﯽ
داﻧﻧد .وﻗﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﺧﺎطرات ﺑﺳﯾﺎر
ھﻣراه اﺳت و دﻗت ﻋﻣل و اﻧﺿﺑﺎط و ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻓﺷرده و دﺷواری را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗﺎﻋدﺗﺎ َ اﻓراد
آن ﺟﻣﻊ ،ﺑﯾﺷﺗر در ﻣوردش ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد .اھﻣﯾت
اﯾن ﺗوﻟﯾد ﺑراﯾﺷﺎن آﻧﻘدر زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ﺑﺎ ﺑﺣث و ﺟدل رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ،ﺣداﮐﺛر ﺗﻼش ﺧود
را ﺑرای ھر ﭼﮫ ﺑﮭﺗر ﮐردن آن اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺧود
اﯾن ﺷراﯾط ﺳﺧت و ھدف ﺑزرگ ،ﭘﯾوﻧدھﺎی
ﮔروھﯽ را ﻓﺷرده ﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺛل
ھر ﺟﻣﻊ ﻣﺑﺎرز دﯾﮕری ،اﺧﺗﻼف ﻧظر و دﯾدﮔﺎه
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ )و ﻧﯾز ﺳﻠﯾﻘﮫ ھﺎی ھﻧری(
ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﻣﻊ اﯾن ﺟواﻧﺎن ھﻧرﻣﻧد ﺑروز ﮐﻧد
و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ درﮔﯾری ھﺎ و ﺟداﯾﯽ ھم ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد؛ اﻣﺎ
ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﮐﺎر ﮔروھﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ،
روﺣﯾﮫ ﺟﻣﻊ ﮔراﯾﯽ و ﭘﯾروی از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک
را در ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓراد ﭘرورش ﻣﯽ دھد .ھﯾﭼﯾﮏ
از آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺛر ﻓﻘط ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ ﻣن اﺳت؛ ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﻣن اﺳت .ﭼون
ﺑرای ﮐل ﮔروه روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎی
ﻣؤﺛر و ﺑزرگ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓردی ﺗوﻟﯾد
ﮐرد.
ﯾﮏ ﺳؤال :ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎی ﺑﺣث ،ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از
ﯾﮏ ﻧوﺟوان در ﺣﺎل ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﮐردن در ذھن
ﺧود ﻣﺟﺳم ﮐرده اﯾد ،ﭘﺳر اﺳت ﯾﺎ دﺧﺗر؟ ﺷرط
ﻣﯽ ﺑﻧدم ﭘﺳر اﺳت! اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،ﻧﯾوﯾورک و
ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ دﯾﮕر در آﻣرﯾﮑﺎ،
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و اروﭘﺎ ،ﭘر اﺳت از دﺧﺗران
ﻧوﺟوان و ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ »دار و دﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔراﻓﯾﺗﯽ
ﯾﺎ ﺗﮓ« ﺧود را دارﻧد و در اﯾن ﮐﺎر ،ﺟﻠو ﭘﺳران
ﮐم ﻧﻣﯽ آورﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن دﺧﺗران ،ﺑﻌدَا ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﮔﺎھﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ﺟﻣﻊ ھﺎی
ﭘﺎﯾدارﺗر ھﻧری زﻧﺎﻧﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗر در ﻋرﺻﮫ ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد از
»ﺑﺎرﺑﺎرا  «62و »اوا  «62ﯾﺎد ﮐرد ﮐﮫ از
ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن »ﺗﮓ ﻧﯾوﯾورﮐﯽ« در آﻏﺎز دھﮫ
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 ١٩٧٠ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺧواھم از ﯾﮏ زن ھﻧرﻣﻧد اﮐوادوری ﺗﺑﺎر
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﻧدرا ﻓﺎﺑﺎرا« ﯾﺎد ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺎم »ﻟﯾدی ﭘﯾﻧﮏ« را ﺑرای ﺧود
ﺑرﮔزﯾده ،از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧدان زن در ﻋرﺻﮫ ﮔراﻓﯾﺗﯽ اﺳت .او
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻧﯾوﯾورک ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟواﻧﺗر از ﺧود ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺗﯾو ھﻧر
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل داده ﮐﮫ »ﭘﯾس«ھﺎ و »ﻣورال«ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳوژه ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﺳؤال دﯾﮕر :ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ از ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎ در ﺳﺎﯾت ھﺎ
ﻣوﺟود اﺳت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌد ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺑﻧدﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آن
ﺗﺻﺎوﯾر را دوﺑﺎره ھﻣراه ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺗن ،ﻣﺟﺳم ﮐﻧﯾد .ﭼﮫ ﻧوع
ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﮔوﺷﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﯾﭼد؟ ﻣن ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده ام و ﺑﮫ ﺟز
ﻣوﺳﯾﻘﯽ »رپ« ﻧﺷﻧﯾده ام .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺳرزﻧدﮔﯽ ،ﺷﯾطﻧت و ﺧﺷوﻧت
ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ در ﮔراﻓﯾﺗﯽ وﺟود دارد ،ﺑﺎ رپ ھﻣﺧوان اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾد
ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﺑﺗوان ﮔراﻓﯾﺗﯽ را ﺑﺎ رﯾﺗم »ﺳﺎﻟﺳﺎ«ی ﺟواﻧﺎن
ﭘورﺗورﯾﮑوﯾﯽ ھم ﭼﺷﯾد؛ وﻟﯽ »رپ« ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﭼﺳﺑد .واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ از اواﺧر دھﮫ  ١٩٨٠ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﮔراﻓﯾﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ﺳﯾﺎه
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از »رپ«» ،ﺑﺳﮑﺗﺑﺎل« و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻓرھﻧﮓ
»ھﯾپ ھﺎپ« ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت؛ ﺿرﺑﺎھﻧﮓ »ﺗﮓ«ھﺎ و »ﭘﯾس«ھﺎ ﺟز
اﯾن ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش دﯾﮕر! ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺑﺎ
ﻓراﺧوان ﯾﮏ ﺗظﺎھرات اﺿطراری روی دﯾوار روﺑرو ﺷدم .ﻧوﺷﺗﮫ
اﯾن ﺑود :ﺷﻧﺑﮫ  ١٠ﺻﺑﺢ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب! ﺑدون ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺢ دﯾﮕری.
ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﯾن ﭘﯾﺎم ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﻣوﺿوع ﭼﯾﺳت و ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر ﺗﺎرﯾﺦ
و ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﺑودﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﭘﯾﺎم ،ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎ ﺿرﺑﺎھﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ در
ﮐﻠﮫ ام ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾد .ﺿرﺑﺎھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﺎ ﺿرﺑﺎھﻧﮓ »رپ« ﺗﻔﺎوت
داﺷت .ﺑﮫ ﻧظرم ﺧﺎطره ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ،ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺳﻣش
را وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔذارﯾم در اﯾن ﺟور ﺗﻔﺎوت ھﺎ دﺧﯾل
اﺳت .رﯾﺗم ﭘﯾﺎم دﯾواری در ﮔوش ﻣن )و ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ دﯾﮕر(
ﭼﻧﯾن ﺑود :ﺷن ــ ﺑﮫ  /دَ ــ ِه ﺻﺑﺢ  /ﻣﯾدا ــ ن ِ  /اﻧق ِ ــ ﻻب!
طﯽ دو دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﺳرﮐوب ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔراﻓﯾﺗﯽ
)دﺳﺗﮕﯾری و ﺟرﯾﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان و ﻧﺎﺑود ﮐردن آﺛﺎرﺷﺎن( ،از روش ھﺎی
دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑرای ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل اﯾن ھﻧر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن
اﻗداﻣﺎت ،ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﻓروش اﺳﭘری رﻧﮓ ﺑﮫ اﻓراد ﮐﻣﺗر از  ١٨ﺳﺎل
در ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷورھﺎ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن راھﮑﺎر ،ﺗﻼش ﺷﮭرداری ھﺎ و
ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑرای راﻧدن ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
اﺳت .آن ھﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﺟوان ﺑرای ﺗوﻟﯾد
آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﮐم ﺧطر ،ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد از ﺗﺎﺛﯾرات
ﺷورﺷﮕراﻧﮫ اﯾن ھﻧر در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﺎھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣروز در ﮐﻧﺎر
ﮔراﻓﯾﺗﯽ اﻋﺗراﺿﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﯾﮑﺳری ﮐﺎرھﺎی ﺑزرگ دﯾواری ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏ و اﺑزار ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻧظر
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
آﻣرﯾﮑﺎ ،دﯾوارﻧﮕﺎری ھﺎﯾﯽ در ﻣﺣﻼت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ اھل ﻣﺣل اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ ﮔراﻓﯾﺗﯽ دارد؛ وﻟﯽ از آن »ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد«ﺗر و ﺗﺎ
ﺣدی »ﻣﺟﺎز« اﺳت .ﻣﺛﻼَ در ﻣﺣﻼت ﺳﯾﺎھﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺑر دﯾوارھﺎی
ﺑزرگ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﺳﯾﺎھﺎن ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ رواﯾت ﺗﺻوﯾری
ﺳرﮔذﺷت آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺑﺎران و ﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن رﻓﺗﮫ ،ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر
رھﺑران و ﻣﺻﻠﺣﺎن ﺳﯾﺎھﭘوﺳت روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم.
ﺑدون ﺷﮏ ،ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﮐردن در ﯾﮏ رژﯾم اﺳﺗﺑدادی ﻗواﻋد ﺧﺎص
ﺧود را دارد و از ﮐﺎر در ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت دﻣﮑراﺳﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .در ﻏرب ،ﺟرم ھﻧرﻣﻧدان ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺑﺎ »ﺗﺧرﯾب اﻣوال
ﻋﻣوﻣﯽ« ﯾﺎ »رﻓﺗﺎر ﺿد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ﻣواردی
در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﺟواﻧﺎن ﮔراﻓﯾﺗﯾﺳت را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﺗوطﺋﮫ
دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ« ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐرده اﻧد .در ھر ﺻورت ،ﻧوع ﻣﺟﺎزات )ﺟرﯾﻣﮫ
ﻧﻘدی ﯾﺎ ﺣﺑس ﺗﺎ دو ﺳﺎل( ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳواﺑق ھﻧرﻣﻧد ،درﺟﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
آﺛﺎر و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﯾزان ﮐﻠﮫ ﺷﻘﯽ او ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﺳﺗﮕﯾری ﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ در ﮐﺷورھﺎی اﺳﺗﺑدادی و ﺗﺣت
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻋرﯾﺎن ،اﻧﻌﮑﺎس ﺻدای اﻋﺗراض ﺑر دﯾوارھﺎ و اﻣﺎﮐن
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ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ ﺷﮭر ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﮕﯾرد» .ﻣﺣﺎرب اﺳﭘری ﺑﮫ
دﺳت« ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑﻧﺳت در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ھدف ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺧﺎطر ،ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﮐردن در ﺷﮭری ﻣﺛل ﺗﮭران اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﺑﮫ
ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ﺗﺣرﯾف آﮔﮭﯽ ھﺎی ﺑﯾزﻧس )از ﺑﺎﻧﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ھﻣراه اول و
ﭘﻔﮏ( ﻣﺣدود ﺷود ،ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣزه ای اﺳت! ھﻧرﻣﻧدی ﮐﮫ ﺑرای ﮔراﻓﯾﺗﯽ
ﮐردن ،رﯾﺳﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮭﺗرﺳت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗر و رﯾﺷﮫ ای ﺗری ﺑﺎﺷد!
در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﯾﮏ ﻣﺛﺎل درس آﻣوز! دوﺳﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
در ﺳﺎل  ،١٣٦٧ﯾﮏ زن ﻧﻘﺎش در ﺗﮭران ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺧﺑر ﮐﺷﺗﺎر ھزاران
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻗوطﯽ رﻧﮓ و ﻓرﭼﮫ را ﺑرداﺷت و ﺷب ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ زد
و در اﯾن ﻣورد ﭘﯾﺎم ھﺎی اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ای ﺑر دﯾوارھﺎ ﻧﻘش ﮐرد .از ﻗرار،
او ھﻣﺎن ﺷب دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت؛ و ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ آزادش ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷدﻧد اﯾن ﯾﮏ اﻗدام
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺑوده اﺳت .ﻣن اﯾن را ﻧﻣوﻧﮫ ای از راﺑطﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎ
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ھﻧر ﻧوﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .اﻟﺑﺗﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
آن زن ﻓرﭼﮫ را ﺑر دﯾوار ﻣﯽ ﮐﺷﯾده ﭼﻧدان ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
را در آن ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرده ﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣش ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﻣردم ﮐوﭼﮫ و
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷود .ﺑﮕذرﯾم از اﯾن ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده او از رﻧﮓ و روﻏن و
ﻓرﭼﮫ )اﮔر راوی ،ﻣﺎﺟرا را دﻗﯾق و ﻣﺳﺗﻧد ﺑراﯾم رواﯾت ﮐرده ﺑﺎﺷد(
ﻧوﻋﯽ دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ھﻧری دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر ﺑوده ﮐﮫ ﭼﻧدان ﺑﺎ ﺳرﻋت و
اﺿطرار و »وﯾژﮔﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ« ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﺧواﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺷﺎﯾد
اﮔر او از اﺳﭘری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد ،در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﺗر ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑر دﯾوارھﺎ ﺑزﻧد و در ﺻورت اﺣﺳﺎس
ﺧطر ،راﺣت ﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت »ﻣدارک ﺟرم« را از ﺧود دور ﮐﻧد!
اﻣروز ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭران و ﯾﮑﯽ دو ﺷﮭر دﯾﮕر ،اﯾﻧﺟﺎ و
آﻧﺟﺎ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﺷﺗﮫ ھﻧر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻣﻌﻣوﻻَ در ﻗطﻊ ﮐوﭼﮏ و ﺑﺎ
ﺷﺎﺑﻠون اﺟراء ﺷده اﺳت .در اﮐﺛر ﻣوارد ،روﺷن اﺳت ﮐﮫ اراﺋﮫ ﯾﮏ
ﻓرم زﯾﺑﺎ و ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﺟﻧﺑﮫ ھﻧری ﮐﺎر« ﻣد ﻧظر ﺑوده ﺗﺎ ﭘﯾﺎم اﺛر.
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧﯾﻠﯽ از اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی اﺟراء ﺷده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر
ﮔروھﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،اﯾن ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎ در ﻓﺿﺎی ﺷﮭر ،ﮔم
ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑدون ﺷﮏ ،در ﺷﮭری ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳرﮐوب و
اﺳﺗﺑداد ﻗرار دارد ،ﻓﺿﺎی ﮐﺎر ﺑرای ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،ﻣﺣدود اﺳت و
ﻣﺧﺎطرات زﯾﺎد .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ھﻧرﻣﻧد ﻣﻌﺗرض ﺑﺎﯾد راه و روش اﯾن ﮐﺎر
)اﮔر ﺑراﯾش ﻣﮭم اﺳت( را ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم
اﻧﮕﯾزه ﭘﺷت ﺑﯾﺷﺗر ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑر دﯾوارھﺎ ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد،
ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس از آﻧﮭﺎ ﺑرای اراﺋﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎد در داﻧﺷﮕﺎه و ﮔرﻓﺗن ﻧﻣره
اﺳت! و در اﯾن ﻣﯾﺎن ،آن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺗراﮐت ھﺎ و ﭘوﺳﺗرھﺎی
ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﮐﻼس ﮐﻧﮑور و آﻣوزش زﺑﺎن و اﻣور ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﯽ ﺑر
دﯾوار ،ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ »ﻓرﯾﺎد ﺑزن!« واﻗﻌﺎ َ در اﻗﻠﯾت ﻗرار
دارد .وﻟﯽ ﺧب اﯾن ﻗﺎﻋده ﮐﺎر اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﯾﺷﮫ در اﺑﺗدا ،ﻧزد اﻗﻠﯾت
ﮐوﭼﮑﯽ اﺳت .رﺳﺎﻟت اﯾن اﻗﻠﯾت ﮐوﭼﮏ ،اﻧﺗﻘﺎل ﺣﻘﯾﻘت و آﮔﺎھﯽ و
اﻋﻼم اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ اﺳت .ﺿدﯾت ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳﺗﻣﮕر ﺑﺎ
ﮔراﻓﯾﺗﯽ از اﯾن ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﮔن ھﺎی ﻗطﺎر ﯾﺎ دﯾوارھﺎی ﺷﮭر ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﮐﺛﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺷﮭرداری ﯾﺎ راه آھن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن
آﻧﮭﺎ ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧد .ﺣرف دﻟﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﺳت زدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻧﺎﻓرﻣﺎن و
ﭘررو ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﺧود ﮔراﻓﯾﺗﯽ ھﺎ ﻧﯾز ،روﺣﯾﮫ ﻋﺻﯾﺎن را در ﻣﯾﺎن
ﺗوده ھﺎی ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب اﺻﻠﯽ اﯾن آﺛﺎر ھﺳﺗﻧد داﻣن ﻣﯽ زﻧﻧد.
ﮔراﻓﯾﺗﯽ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم ﺷورش ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﮐﺎری
اﺳت ﮐﮫ ﺟرأت ﻣﯽ ﺧواھد؛ ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽ ﺧواھد؛ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻓردی ﻣﯽ
ﺧواھد؛ ھﻣدﻟﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯽ ﺧواھد؛ اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل و ﺧﻼﻗﯾت ھﻧری ﻣﯽ
ﺧواھد؛ و ﺑﺎﻻﺧره دﻟﺳرد ﻧﺷدن از ﭘﺎک ﺷدن ﻣﮑرر آﺛﺎر و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد■.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾده اﻟﯾﺳم و اروﭘﺎ ﻣﺣوری
ﻧﻘد ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
در اﯾن ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻣﻌﺎدﮔراﯾﯽ ﺑﭘردازم .ﻣﻧظورم ﻧوﻋﯽ ﻣﻌﺎدﮔراﯾﯽ ﺳﮑوﻻر اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﮫ آن ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! در اﯾن ﺑﺣث ھم ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻗدرت
ﻣطرح اﺳت و ھم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣرگ ﺳوژه از آن ﯾﺎد ﮐردﯾم.
َ
ﻗﺑﻼ از ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ھﺎﯾدﮔر ﭘﯾش ﮐﺷﯾد ﯾﻌﻧﯽ از ﻣرگ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣرف
زده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ھﮕل را ﻧﻘطﮫ اوج و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب ،در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺗﻔﮑران ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
را آﺧرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .ھﻣﯾن اﺗﮭﺎم را ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر،
ﺗﺣت ﻋﻧوان دﺗرﻣﯾﻧﯾﺳم اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﯾﮏ
طرف ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎﻣﻼَ ﺧﺷﮏ اﺳت ﮐﮫ
ﺳرﻧوﺷت ھر ﭘدﯾده و ﻓراﯾﻧدی در آن ،از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.
ﻣﻧظورﺷﺎن ﻓﻘط ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑرای ﻣﻌﯾن ﮐردن ﺳﻣت و ﺳو
و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓراﯾﻧدھﺎ ﺟﻠو ﻣﯽ ﮔذارد ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در اﯾن
ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻧوﺷت ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾروھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﭘرده ﺷده
اﺳت .از طرف دﯾﮕر ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧوﻋﯽ اراده ﮔراﯾﯽ ﻟﺟﺎم
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
اﺻول و اھداف ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺳراﻧﺟﺎم ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم طراﺣﯽ ﮐرده ،اﯾﺟﺎد
ﺧواھد ﺷد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺧود را ﺑﺷﺎرت دھﻧده ﻧوﻋﯽ
رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﯽ داﻧد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻣﺎرﮐس ﻧﻘش ﻣﻧﺟﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم در ﭘﯽ ﺗﺣﻘق ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ
از ﭘﯾش ﺗرﺳﯾم ﺷده و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻧدی ﺷده را در آﺳﺗﯾن دارد و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
ﺑﺎ آن ﺟﻠو ﻣﯽ رود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ،ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﭘﺳت
ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ ،ھﮕل و ﻣﺎرﮐس را در ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھر دو از ﯾﮏ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣذھﺑﯽ و ﻣﻌﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺳﯾراب
ﺷده ﺑودﻧد .ﯾﮏ ﺟور دﯾدﮔﺎه آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ؛ ﺗﺻور ﻣﻧﺟﯽ ﻋﺎﻟم ﻣوﻋود؛
ادﻋﺎی ﺣل ﻣﻌﻣﺎی ﺗﺎرﯾﺦ .ﺧب ،اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ اﺗﮭﺎم اﺳت ،ﻧﮫ اﺛﺑﺎت
ﺟرم! وﻟﯽ ﻻﺑﻼی ھﻣﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻧﺎﺻری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯾم .ﺣداﻗل دو ﻣورد وﺟود دارد
ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺟدد ﺗﺋوری ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ دﻋوت ﻣﯽ
ﮐﻧد.
اول ﺗﺟرﺑﮫ ﺷوروی اﺳت .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ طﯽ دوره ای،
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣذھب دوﻟﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .و از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺳران
اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﻣﻘﺎم ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد »آن ﻣذھب« ﻧﺷﺳﺗﻧد .در ﻣﺳﯾر اﯾن
َ
ﮐﺎﻣﻼ
»اﺻول ﮔراﯾﯽ« ﯾﺎ »راﺳت ﮐﯾﺷﯽ« ،آﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را
دﮔرﮔون ﮐردﻧد و از آن ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎدﮔرا ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ را ﻧﺷﺎﻧدﻧد .ﻧوﻋﯽ از
اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺑورژواﯾﯽ را ﻣﺳﻠط ﮐردﻧد .ﺣﺗﯽ ﻧوﻋﯽ از ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺑورژواﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻔظ و رﻋﺎﯾت ﺣق ﺑورژواﯾﯽ ﺑود را ﺑر ﭘﺎ
داﺷﺗﻧد .ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗواﻧﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﮔراﯾش ھﺎی ﭘوزﯾﺗﯾوﯾﺳﺗﯽ رﻗم ﺧورد .اﯾدﺋوﻟوگ ھﺎی ﺗراز اول
ﺷوروی ،اﻓرادی ﻧظﯾر »ﺳوﺳﻠوف« ،اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﻓرﻣوﻟﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ از طرف روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی روﺳﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان
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ﻋﺎم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﻘدی
ﻋﻣﯾق اﺳت.
دوم ،ﺑﻌﺿﯽ از آﺛﺎر اوﻟﯾﮫ ﻣﺎرﮐس اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در
آن آﺛﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ درک ھﺎی ﻣﻌﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﺎﻧﮫ
را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .و اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘد اﺳت .ﻣﯽ داﻧﯾد؟ ﺧﯾﻠﯽ
ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﯾﮏ ﺿرورت ﮔرا ﺑود .ﺿرورت ﮔراﯾﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭼﯾزھﺎ و ﻓرآﯾﻧدھﺎ و ﺗﻐﯾﯾرات ،ﺿروری اﺳت
و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿرورﺗﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﻣﻘوﻟﮫ ای ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﯾده اﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺳت و ﻣﺎ در آﺛﺎر اوﻟﯾﮫ ﻣﺎرﮐس ﺟوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ،ﻣﺎرﮐس را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔراﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻋﺑﺎرت ﻣﺑﮭﻣﯽ اﺳت .در واﻗﻊ ﻣﻧظورﺷﺎن
ھﻣﺎن ﻣﻌﺎدﮔراﯾﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻘوﻟﮫ ای ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ وﺟود دارد و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ واژه ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت
ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ آﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻدای
ﺗﺎرﯾﺦ دارﯾم ﯾﺎ ﻧﮫ؟ آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و وارد ﻋﻣل ﻣﯽ ﺷود؟ آﯾﺎ
ﭼﯾزی ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺳوژه ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارﯾم؟ اﯾﻧﮭﺎ ﺳواﻻت ﻣﮭﻣﯽ اﺳت.
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﻣﻘﺻر ھﺳﺗﻧد و درک ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎی اﺷﺗﺑﺎھﯽ اراﺋﮫ ﮐرده اﻧد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
و ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻠﻣﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ﻣﺎرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣورد ھﺟوم
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس دﻗﯾﻘﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎت
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﺗﺋورﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﯽ را زﯾر ﻧظر داﺷت .ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ
اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرﺧورد ﮐرده ﺑود .ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب »ﺧﺎﻧواده ﻣﻘدس« رﺟوع ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در دوره  1845ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اﺛر ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﻠم ﻣﺎرﮐس ﻧﯾﺳت و اﻧﮕﻠس
ھم درﻧﮕﺎرش آن ﺳﮭم داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن اﺛر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوره ای اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭘﯾروان ھﮕل دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻧﮕﻠس در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن
ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﺗﺎرﯾﺦ ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد «.اﯾن ﺣﮑم را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﻌﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺗﺻور ﺣرﮐت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﻣﺳﯾری از ﭘﯾش
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و ﻣطﺎﺑق ﻧﻘﺷﮫ ،ﺑﺳﻧﺟﯾد .اﯾن ﺣﮑم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣرگ
ﺳوژه را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮫ ﺑﺎﻋث
اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺷود؛ ﻧﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎ را ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧدازد؛ و اﻟﯽ
آﺧر .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣرد اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽ زﻧد؛ ﻣرد زﻧده؛
ﻣردی ﮐﮫ درون ﺳﯾﺳﺗم ﭘدرﺳﺎﻻری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣرد اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺟﻧﮕد» .ﺗﺎرﯾﺦ« را ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺷﺑﯾﮫ
ﮐرد ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﺳﺎن؛ ﺗﻼش
اﻧﺳﺎن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداﻓش.
ﺣﺗﯽ در دوران ﻣورد ﻣﺷﺎﺟره ،ﯾﻌﻧﯽ دوران ﻣﺎرﮐس ﺟوان ،ﻧﯾز
ﻣواﺿﻊ درﺳﺗﯽ از ﺟﺎﻧب وی اﺑراز ﺷده اﺳت .ﻣﺛﻼ اﯾن ﺑﺣث ﮐﮫ ﺧﺎرج
از ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺛل رودﺧﺎﻧﮫ ای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕر ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم ﻧﺎظر ﺣرﮐﺗش ﺑﺎﺷﯾم.
ﻧﺎﻣﮫ ای از ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎﻧش در ﺗﺎرﯾﺦ  1846در دﺳت
اﺳت ﮐﮫ در آن اﯾﻧطور ﻧوﺷﺗﮫ» :ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی در ﻋﻣل
اﻧرژی اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻣﺎ اﯾن اﻧرژی ،ﺧود ﺗوﺳط
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در آن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﻣﺷروط ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ای ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﺷده؛ ﺗوﺳط ﻧﺣوه
ﮔردھم آﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾش وﺟود داﺷﺗﮫ و آﻧﺎن اﯾﺟﺎدش ﻧﮑرده
اﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻧﺳل ھﺎی ﭘﯾﺎﭘﯽ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻋﻠت ﺳﺎده ﮐﮫ ھر ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺧود را در ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ای
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﺳل ﭘﯾﺷﯾن ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت و ﻧﺳل ﺟدﯾد از اﯾن
ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻧﺳﺟﺎﻣﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ رﺷد
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﺷر ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﻧﯾز ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد«.
اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﭘﯾش از ﻣﺑﺎﺣث و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺗﮑﺎﻣل
ﯾﺎﻓﺗﮫ اش در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد اراﺋﮫ ﮐرد .او از ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺟﺎم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
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ﮐﻧد؛ ﻧوﻋﯽ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ؛ ﻧوﻋﯽ ﺳوژه .ﮔوﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘش ﻣﺣرک ﭘدﯾده
ھﺎ و ﻓرآﯾﻧدھﺎ را دارد .اﻧﺗﻘﺎد ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﯾر و ﺟﮭت ﮔﯾری ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻘﺎد داﺷت .اﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺣث او از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی و ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﺳت ﮐﮫ
از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻓرآﯾﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
اﻧﺳﺟﺎم ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ ھﻣﯾن اﻧﺳﺟﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وﺟود ﯾﮏ
ﺣرﮐت را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﮑﺎﻣل
ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑر اﺳﺎس ﺣرﮐت ﺗوده ھﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﮫ درﮔﯾر ﺗوﻟﯾد واﻗﻌﯽ و
ﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌت ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم وﺟود ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎن آﻧﺎن
اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾم .اﮔر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوﻟﯾدی وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد طﺑﯾﻌت و ﺧوﯾش را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد و ﺧود را
ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد .ﭘس اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧوﻋﯽ ﺣرﮐت را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ
وﺟود ﺑﯾﺎورد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯾﺎن ﺗوﻟﯾد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و
اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ روﺑروﯾﯾم .ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ،
ﻓرھﻧﮓ ھﺎ و ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎی روﺑﻧﺎﯾﯽ روﺑروﯾﯾم .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﮕرش
ھﮕل ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت اﯾده ﻣطﻠق ،اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اھرم ﺧود
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾده ﻣطﻠق ﺑر ﮔرده اﻧﺳﺎن ﺳوار ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷود ،ﺳﭘس در ﻗﺎﻟب اﻧﺳﺎن ﺧود را ﻧﻔﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺷﻧﺎﺧت ﻣطﻠق و اﯾده ﻣطﻠق ،ﺧود را دوﺑﺎره ﻧﻔﯽ ﮐﻧد .از ﻧظر ھﮕل اﯾن
رﺳﺎﻟت ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ،اﯾده ﻣطﻠق اﺳت .اﻣﺎ
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺣﺗﯽ در دوره ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی ﺧود،
ﭼﻧﯾن درک ﻣﺣدودی را از ﺗﮑﺎﻣل اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﺎن را
در ﮐﻧﺎر ھﮕل ﻗرار داد.
ﻣﺎرﮐس در آﺛﺎر اوﻟﯾﮫ ﺧود از ﻣﻘوﻟﮫ »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« در ﻓرآﯾﻧد ﮐﺎر
ﺻﺣﺑت ﮐرد .اوﻻ او اﯾن ﺗﻌرﯾف را از ھﮕل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود :از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اول و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دوم .ﻧﻔﯽ اول و ﻧﻔﯽ دوم ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺟﺎﺗش ﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﺷود
و ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره آن ﭼﯾز ﺗﺣرﯾف ﺷده را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ﻧﺎب اوﻟﯾﮫ ﺧود در آﯾد .اﯾده اﯾن ﺑود .ﯾﮏ اﯾده اﯾده اﻟﯾﺳﺗﯽ .ﻣﺎرﮐس در
دوران ﺟواﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ طرﻓدار ھﮕل از اﯾن ﺗﻌرﯾف اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد .ﮔذﺷﺗﮫ ھﮕﻠﯽ اﯾن درک را در او ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن،
ﻧوﻋﯽ ذات ﯾﺎ ﺟوھر دارد .ذات اﻧﺳﺎﻧﯽ .و اﯾن ذات از دﺳت رﻓﺗﮫ،
دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﺗﺻوﯾر از ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺗوان ﺗﻌﻣﯾم داد .ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت .ﻧﻔﯽ اﯾن ﺟوھر
ﯾﺎ ذات ﺗﺣرﯾف ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ھﮕﻠﯽ ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ذات ﯾﺎ
ﺟوھر از دﺳت رﻓﺗﮫ اوﻟﯾﮫ را دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس،
ﻣﺛﻼ در دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ،اﯾدﺋوﻟوژی آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫ وﯾژه در ﻧﻘد
ﭘرودون ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﮔﺳﺳت از اﯾن ﻧﮕرش و ﺗﻌرﯾف روﺑروﯾﯾم؛
ﺗﻼش ﺑرای ﮔﺳﺳت از ھر ﻧوع طرز ﺗﻔﮑر ﺑورژواﯾﯽ و ﺧرده
ﺑورژواﯾﯽ؛ ﺗﻼش ﺑرای ﮔﺳﺳت از ھر ﻧوع ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧرده
ﺑورژواﯾﯽ .در اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺎرﮐس ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ
ﺷﯾوه ای ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗر از ﭘﯾش روﺑروﯾﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﮕﺷت ﮔذاﺷﺗن
روی اﯾن ﻗﺑﯾل اﺻطﻼﺣﺎت ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﮐﺎری
ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎرﮐس از ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻣﻘوﻟﮫ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را رھﺎ ﮐرد و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻠﻣﯽ ﺗری ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﮕرش واروﻧﮫ
از ﭘدﯾده ھﺎ و اﻣور ﭘرداﺧت .ﻣﺛﻼ در ﺑﺣث از »ﻓﺗﯾﺷﯾم ﮐﺎﻻﯾﯽ« ) (1در
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل ،دﯾﮕر ﺧﺑری از »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« و ﻧﮕرش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ھﺎرﻣوﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻣﺎرﮐس در ﺑرﺧﯽ از آﺛﺎرش دﻗﯾﻘﺎ َ ھﻣﺎن ﭼﯾزی را ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
اﻣروز ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳت اش او را ﺑدان ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔراﯾﯽ .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺳوژه ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ) ،ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﺎﻋل ﻣﺧﺗﺎر( وﺟود ﻧدارد .آن ﺳوژه اﯾده آﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﮕرش ھﮕﻠﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎرﮐس ﻗﺑل از ﻧﮕﺎرش ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل
در ﻧﻘد ﭘرودون در ﺳﺎل  1846ﭼﻧﯾن ﻧوﺷت» :آﻗﺎی ﭘرودون ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﭼﺷم ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ از اﻧﮑﺷﺎﻓﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرد .او ﻣﻌﺗﻘد
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اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎﻻﺧره ﻋﻘﯾده دارد
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓراد ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻣورد
ﺣرﮐﺎت ﺧود اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ در
ﻧظر اول ،ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻣﺟزا و ﻣﺳﺗﻘل از ﻓردﯾت ﺷﺎن ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد .او
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن واﻗﻌﯾﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﻓرﺿﯾﮫ ﺧرد
ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺻرﻓﺎ َ اﻟﮭﺎﻣﯽ را اﺧﺗراع ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﯾزی ﺳﺎده ﺗر از ﭘﯾدا
ﮐردن ﻋﻠل اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﭘردازی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ
ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ،ﻧﯾﺳت (2) «.در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎرﮐس ،ﻧوﻋﯽ ﻋﻠت ﻏﺎﯾﯽ را
در ﺑﺣث ﭘرودون ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺣﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ »ﮐﺎرل ﭘوﭘر« ) (3در ﮐﺗﺎب »ﻓﻘر ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ«،
ﻣﺎرﮐس را ﺑدان ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺟﮭت و ھدف و
ﻋزم ﻧﮭﺎﯾﯽ و از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده دارد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس،
دﻗﯾﻘﺎ ﭘرودون را ﺑر ﺳر ھﻣﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﻣﯽ دھد!
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧوع ﺑﺣث ھﺎ ،اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻣﮑﻧﺳت ﺗﺣت
ﻋﻧوان ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺑراز ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ وﯾژه در اروﭘﺎ .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ
ﻓرﺻت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾن ﻗﺎره از دﺳت رﻓت ،و ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻟﻧﯾن
ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺗوﻓﺎن اﻧﻘﻼب از اروﭘﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺷرق ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت ،ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ رواج ﯾﺎﻓت .اراﺋﮫ درک
ھﺎی اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن اوﺿﺎع ﺟدﯾد ﺑود.
ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ،اﯾن ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷووﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
ﺧواﺳت از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺟدﯾد ﻟﻧﯾن دﻓﺎع ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﻓﻘط ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ﮐل دﻧﯾﺎ ﭼﮫ
اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد ﻣﯽ اﻓﺗد .آﻧﺎن ﻧﮫ درک درﺳﺗﯽ از ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺳﺗم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﻧد ،ﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﻣواج اﻧﻘﻼب در دوره ﮔرھﮕﺎھﯽ ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل وﻗوع اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ را ﻓﮭﻣﯾده ﺑودﻧد.
اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻟﻣﺎن و ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن و ﻟﮭﺳﺗﺎن ﭘدﯾد
آﻣد اﻣﺎ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﮑﺳت ﺧورد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﻠﺷوﯾﮏ
ھﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﺗﺑر ﺑﺎ وﻗوع اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯾﺎﭘﯽ در اروﭘﺎ دﻧﺑﺎل
ﺧواھد ﺷد ،درﺳت از آب در ﻧﯾﺎﻣد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺷﮑﺳت ھﺎ ،ﺑﺧش
ﺑزرﮔﯽ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﮕرش اروﭘﺎ ﻣﺣوراﻧﮫ
ﺑودﻧد ،ﻣوﺿوع اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری را ﺑرای ﺧود طور دﯾﮕری ﺗﺋورﯾزه
ﮐردﻧد .آﻧﺎن از ﻣﺷﺎھده ﺷراﯾط و ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘروﻟﺗری ﭘﯾش آﻣده ﺑود ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﻧد و ﻓﻘط ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب در
اروﭘﺎ را دﯾدﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﮔراﯾش ھﺎﯾﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎ وﺿﻌﯾت اروﭘﺎی ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺷﺗﯽ ﺑدھد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
ﻧداﺷت ﻣﮕر آﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺻﻠت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اروﭘﺎ .ﺑﮫ ﻣوازات اﯾن
ﺣرﮐت ،ﮔراﯾﺷﯽ در ﻣﺣﺎﻓل رادﯾﮑﺎل ﺧرده ﺑورژواﯾﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد ﮐﮫ
دﻣﮑراﺗﯾﺳم ﺧرده ﺑورژواﯾﯽ را ﺑﺎ اوﻣﺎﻧﯾﺳم ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ رﻧﮓ
و ﻟﻌﺎب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ داد .ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣزﻣﺎن دﯾﮕر ،ﺑروز
اﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮔراﯾش ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون اروﭘﺎ ﻣﺣور از ﺑﮫ اﺻطﻼح »دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم« ﺧﺷن و اﺳﻼوﯾﺎﯾﯽ
ﻟﻧﯾن روی ﺑرﮔرداﻧدﻧد و ﺟﺎﻧب اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ را ﮔرﻓﺗﻧد .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﺎر
ﺗﺣت ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻣﺎرﮐس اﻧﺟﺎم ﺷد .ﻧﻘطﮫ رﺟوع و ﻣرﮐز ﺟﺎذﺑﮫ،
ﻣﺎرﮐس ﺟوان ﺑود .آﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت اروﭘﺎ ﻣﺣوری ،ﻋدم ﺗﺣﻠﯾل ﺻﺣﯾﺢ از
ﺷﮑﺳت ،و آﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺿﺎی اروﭘﺎی ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑورژواﯾﯽ آوﯾزان ﺷدﻧد .ﺗﺎﺛﯾرات ھﮕﻠﯽ در آﺛﺎر اوﻟﯾﮫ
ﻣﺎرﮐس را ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد و ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺋوری ھﺎی ﺧود ﻗرار دادﻧد .ﮔراﯾش
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ،دﺗرﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺧودروﯾﺎﻧﮫ ،ﺧوراک آﻧﺎن ﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم راﺳﺗﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ و ﻣﻌﺎدﮔراﯾﯽ
روی آورد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ دﻟﺳرد ﺷده ﺑودﻧد ﭼﻧﯾن ﮐردﻧد .طﻧز اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳم
ﻋﻠﯾرﻏم ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﯾدن ﺑﮫ روی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻣﺗﮭم ﮐردن ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ ،ﺧود ﻧوﻣﯾدی در ﺑراﺑر ﻓﺿﺎی ﺷﮑﺳت و ﺑﺣران ،و آﺷﺗﯽ
ﺑﺎ ﺣﺎل و ھوای ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﮔراﯾش
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راه ﺑر اﯾده اﻟﯾﺳم و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد■.
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