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■  ١٨ﺗﯾر ﮐﺎﺑوس ده ﺳﺎﻟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ وھﺷﺗم – وﯾژه
ﺗﯾر ١٣٨٨

ﺻﻔﺣﮫ ٢

■ درﻣﺎﻧدﮔﯽ رھﺑر ،ﺗزﻟزل ﻣوﺳوی و آﮔﺎھﯽ ﻣردم!

ﺻﻔﺣﮫ ٣

■ آﻗﺎی ﻣوﺳوی! ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ اﯾم!

ﺻﻔﺣﮫ ٤

■ ﻓراﺧوان اﺿطراری! در ﻣورد دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﺧﯾزش ﻣردم
■ ﺑﮕذار ﺑرﺧﯾزد ﻣردم ﺑﯽ ﻟب ﺧﻧد! ﺑﮕذار ﺑرﺧﯾزد!
■ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺻﻔﺣﮫ ٩
ﮔپ ھﺎی ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﭘﯾﺎده رو
ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ؛ ﺟﯾﻎ ،ﺑﺎﺗوم و ﺧون
درﺳﮭﺎی ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن
ﺑﺎﻻﺧره ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ؟
دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﻓﮑری در ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ!

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ﺻﻔﺣﮫ ٦
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ﺻﻔﺣﮫ ٢

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﺷﺗم  -وﯾژه

 ١٨ﺗﯾر ،ﮐﺎﺑوس ده ﺳﺎﻟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
آﻻﻟﮫ
 ١٨ﺗﯾر ﺳﺎﻟروز ﺣﻣﺎﺳﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺑوه ﻣردم
ﺧﺷﻣﮕﯾن از ظﻠم و ﺳﺗم ﺣﺎﮐم ،ﻏرﯾو ﺗﻐﯾﯾر ﺳر ﻣﯽ دھﻧد و در ﻣﮑﺎن ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ،ﺻدای اﻋﺗراﺿﺎﺗﺷﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آﺗﺷﯽ ﺳوزان ﻣﯽ
ﮔردد .اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز ھﻣﭼون ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ در ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودن
ﻓرﯾﺎد ﺣق طﻠﺑﺎن دارد؛ زھﯽ ﺧﯾﺎل ﺑﺎطل.
آن روزھﺎ روزﻧﺎﻣﮫ دوم ﺧردادی "ﺳﻼم" ﺗوﻗﯾف ﺷده ﺑود و داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻧوز ﺗﺣﻘق ﺷﻌﺎر آزادی را در دوم ﺧرداد و دوﻟت ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﻣطﺑوﻋﺎت واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ آن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن دادﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و اوﺑﺎش
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ،ﺧﺷن و ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑود .ﺧواﺑﮕﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣورد ﯾورش ﻗرار
ﮔرﻓت و ﻧﯾرو ھﺎی ﺳرﮐوب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﯾﺎ زھرا ﺳر داده ﺑودﻧد،
داﻧﺷﺟوﯾﺎن را از اﺗﺎق ھﺎی طﺑﻘﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﭘس از آﻧﮑﮫ ﭘرده ﺣﻘﺎﯾق ﮐﻧﺎر زده ﺷد ،ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ دوﻟت
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯽ ﺑردﻧد و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺣﺎﮐﻣﯾت ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم زﯾر ﺳوال ﺑرود ،ﻣﺗﺣداﻧﮫ ھر اﻋﺗراﺿﯽ را
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣرﮐت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣردم ھﻣراھﺷﺎن رادﯾﮑﺎل ﺗر ﺷد و
رژﯾم ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﺧﺷم آﻧﺎن از ھر راه و ھر ﻧﯾروﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
ﭘس از  ١٠ﺳﺎل ﺣﻣﺎﺳﮫ ای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﺎر اﮐﺛر ﻣردم از
اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﺣﻘق ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را در ﻣوج ﺳﺑز و ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐردﻧد وﻟﯽ ﺣﻣﺎﯾت آﺷﮑﺎر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از اﺣﻣدی ﻧژاد و اﻧﺗﺻﺎب وی،
ﻣوﺟب ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﻣردم ﮔردﯾد .ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ،ﺑﺳﯾﺞ و
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﻌﺗرﺿﯾن اﻓﺗﺎدﻧد و ﮐﺷﺗﻧد و ﻣﺟروح ﻧﻣودﻧد .ﮐوی
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎر دﯾﮕر  ١٨ﺗﯾر را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣود .ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺧﯾر ﺑﺎ  ١٠ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دوره ﺟﺑﮭﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ طور روﺷن ﺧود را
ھﻣدﺳت ﺳرﮐوﺑﮕران ﻧﺷﺎن ﻧداده و در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﯾش از ﻣردم ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده اﺳت
اﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﮑرر ﺑﮫ ﺳﮑوت ،آراﻣش و ﺗﺑﻌﯾت از ﻗﺎﻧون ﺑﺎر دﯾﮕر اﯾن ﺗوده
ﺧﺷﻣﮕﯾن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﺑودن وﻋده ھﺎی آﻧﺎن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ  ١٨ﺗﯾر ﻋﻼوه ﺑر آﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﻋواﻣل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺣﺎﻣﯾﺎن دوم ﺧردادی اش آﺷﮑﺎرا ﺳرﮐوب ﮔردﯾد ،در ﺻﻔوف داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﺳﺗون
ﭘﻧﺟم ھﺎﯾﯽ ﭼون اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳوﭘﺎپ اطﻣﯾﻧﺎن
ﻋﻣل ﻧﻣوده و ﺣرﮐت ھﺎی ﺧروﺷﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ ﮐﺞ راھﮫ ھﺎی ﺳﺎزش
ﮐﺎراﻧﮫ ﺳوق ﻣﯽ دادﻧد .از دﯾﮕر ﺳو ﻗطب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ھراﺳﺎن ازآﻧﮑﮫ ﺣرﮐﺗﯽ
ﻣردﻣﯽ ﻣﻧﺎﻓﻌش را ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد ﭼﺷم ﺧود را ﺑرﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود.
در ﺟﻧﺑش  ١٨ﺗﯾر ،ﯾﮑﯽ ازﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧدن
ﻧﯾﻣﯽ از ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل ﯾﻌﻧﯽ دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ،ﺣﺿور ﭘر رﻧﮓ ،ﺑﺎﺷﮑوه و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد و در اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
اﺧﯾر ،زﻧﺎن ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﻧﯾرو ھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و اﯾن
اﻣر ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧده اﯾن ﻣدﻋﺎ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺑب ﺳﺗم ھﺎی ﭼﻧد ﮔﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑر
دوش دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗوﻓﻧده ﺗرﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت را ﺷﮑل دھﻧد و ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺣﺿور
آﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آرﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و ﺑراﺑر را زﯾر ﺳؤال ﻣﯽ ﺑرد ﺑﻠﮑﮫ دﺳت
دﺷﻣن را در ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔذارد.
اﮐﻧون ﺑﮫ اﻧدازه ١٠ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را در راه دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺗم ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد.
اﮐﻧون ﻣﺑﺎرزان ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .اﮐﻧون ﻣردم ﺑرای اﺳﺗﯾﻔﺎی ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ﺷﺎن در طول ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺣﻣل ظﻠم و
ﺳﺗم ﺑﮫ دﺳت رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺧﺎﺗﻣﯽ ھﺎ ،اﺣﻣدی ﻧژادھﺎ و ﻣوﺳوی ھﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد .دﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ آن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران رﻧﮕﺎرﻧﮓ رو ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯾﺷرو در ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺧﯾر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮭﺗرﯾن راھﺑران ﺣرﮐت ھﺎی ﻣردﻣﯽ آﺗﯽ و ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﺧﻠص ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎﺗﻣﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾم و  ١٨ﺗﯾر را ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎﺑوﺳﯽ وﺣﺷت آﻓرﯾن ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎﻧش ﺑدل
ﺧواھﯾم ﮐرد■.
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ﺻﻔﺣﮫ ٣

درﻣﺎﻧدﮔﯽ رھﺑر،
ﺗزﻟزل ﻣوﺳوی
و آﮔﺎھﯽ ﻣردم!
ﺳﯽ ﺳﺎل از ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾن ﻧظﺎم ﻣﯽ ﮔذرد .طﯽ اﯾن ﻣدت ﭼﻧد ﻧﺳل،
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣرﺗﺟﻊ ﺗرﯾن ﻧظﺎم ھﺎی ﺣﺎﮐم در ﺟﮭﺎن ﺷدﻧد .طﯽ اﯾن
ﺳﯽ ﺳﺎل ھﻣﮫ ﻣﺎ در درون اﯾن ﻧظﺎم زﻧدﮔﯽ ﮐردﯾم و دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ﺟﺎی ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ را ﮔرﻓت  .ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
داﻧﺷﮕﺎه اﯾن ﺗرﯾﺑون آﮔﺎھﯽ را ،ﻣﺣل ﺗروﯾﺞ ﺧراﻓﮫ ﮐردﻧد .در آن
آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ ﺑرﻗرار ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ﻧظﺎﻣﯽ و ﮔورﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾﻠش
ﮐردﻧد .دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای ﺣداﻗل ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺧواب
ﻣﺎ ﯾورش آوردﻧد و رﻓﻘﺎﯾﻣﺎن را رﺑودﻧد و اﺳﺗﺧوان ھﺎﯾﺷﺎن را ﺧرد
ﮐردﻧد .دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﻣﺎ را دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده و ﺑﮫ ﺣﺑس و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﺷﯾدﻧد.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر و ﭘﯽ آﻣدھﺎﯾش ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧظﺎم را ﺑﺣراﻧﯽ ﮐرد .اﯾن
ﺑرای ﺟﺑﮭﮫ ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﺳت .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾن ﺧﺎﺻﯾت را ھم
داﺷت ﮐﮫ ﻣﺗوھم ﺗرﯾن ھﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﯾن رژﯾم روﺷن ﮐرد .در
ﮐل ،اﯾن وﻗﺎﯾﻊ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم داد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺟﻠو ﺣرﮐت داد.
آﮔﺎھﯽ و ﺑﯾداری ﻣردم رﺷدی ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد طﯽ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل در ﺣﺎﻟت
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد.
ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺷم و ﺷورش ﺑﮭﺗرﯾن
دﺧﺗران و ﭘﺳران و ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣدﻧد .ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﮐوﺑﮕر در اوج ﺿﻌف ﺗرس دﺳت ﺑﮫ ﻗﺗل  ،دﺳﺗﮕﯾری و ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﻣردم ﻣﻌﺗرض زدﻧد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾز ﺿرﺑﺎﺗﯽ ﻧوش ﺟﺎن ﮐردﻧد .اﻣﺎ
ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ! زﯾرا ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد ﻧﺑودﯾم وﻟﯽ آن ھﺎ
ﺑودﻧد.
ﺷﺑﮑﮫ دروغ ﭘراﮐﻧﯽ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻼش ﮐرد ﺣﻘﺎﯾق را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
دﯾﮕر ﺟﻠوه دھد" .رھﺑر" ﺑﺎ ﻧطق ﻣﻌروف ﺧود از ﯾﮑﺳو ﺟﻧﺎح رﻗﯾب
را ﻧﺎ اﻣﯾد ﮐرد و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺣﮑم ورﺷﮑﺳﺗﯽ ﮐل ﺳﯾﺳﺗم را ﺻﺎدر
ﮐرد .ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود ،ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣﯾق دوﻟت،
ﺑﺎﺧﺗن ھﻣﮫ ﻣﺷروﻋﯾﺗش ،ﺗﺷدﯾد ﺳرﮐوب و اﺧﺗﻧﺎق و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻟﺟﺎم
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ؛ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ،ﻋواﻣل ﻣﮭم و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣوﺗور اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در اﯾن دوران و آﯾﻧده ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻣﺎ ﮐﮫ زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن در ﺻف اول آن ﺑودﻧد ﮐﯾﻧﮫ
و ﺗﻧﻔر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردم را از اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت .اﮔر اﯾن
ﺧﺷم و ﮐﯾن ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ رادﯾﮑﺎل و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد و ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﺑﺎﺷد ،وﺿﻌﯾت اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ ،رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ
ﻋﮭده دارﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور و ﭘﯾﭼﯾده ﮔﯽ ھﺎی آﻧرا
ﺑرای ﻣردم روﺷن ﮐﻧﯾم .ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎی ﺟﻧﺑش ﻣردم
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﻋده زﯾﺎدی از ﻣردم ﺑﮫ رھﺑران اﺻﻼح طﻠب  -ﮐﮫ
ﺧودﺷﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﯾن دوﻟت اﻧد -اﻣﯾد دارﻧد .اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺟﺎ زده
اﻧد .ﻣوﺳوی ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﺟدﯾد ﻣوﺳوی ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﮔردن ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد ﺳﯾﺎﺳت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻗﺑل
ﮐروﺑﯽ را در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرد .ﻣوﺳوی و ﯾﺎراﻧش را ﻓﻘط ﺑرھﻧﮫ ﺑودن
ﺳرﮐوب دارودﺳﺗﮫ رﻗﯾب ﻧﺗرﺳﺎﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾری
ﻣردم ھم اﯾﻧﮭﺎ را ﻧﮕران ﮐرده اﺳت .آﻧﺎن ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ﺣق ﻣردم را
"زﯾﺎده ﺧواھﯽ" و "زﯾﺎده روی" و "ﺗﻧد روی" ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﭼون ﺗﺿﺎد

ﺧودﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮏ ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻗول ﻣوﺳوی
"ﯾﮏ دﻋوای ﺧﺎﻧوادﮔﯽ" اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ :ﺗﺿﺎد
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺎ ﻣردم و ﻣردم ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮏ ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و
آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون اﻧﺟﺎم داده اﯾم ھﻧوز ﯾﮏ ده ھزارم آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾم
ھم ﻧﯾﺳت.
اﯾن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن از ﯾﮏ طرف از ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم "ﮔﻠﮫ" ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﻣواظب ﺑﺎش ﮐﮫ اﮔر ﺣق ﻣرا
ﻧدھﯽ ﻣردم "ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﻲ" ﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾﻧﺎن ﺣﺗﺎ ﺑﮫ ﻗم رﻓﺗﮫ و در
ﭘس ﺣﺟره ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﯽ ﻗم در ﺟﺳﺗﺟوی راھﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣردم
را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﻔرﺳﺗﻧد و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎن را ﮐﮫ ﺑر ﻟﺑﮫ ﺗﯾﻎ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺟﺎت دھﻧد .ﻣوﺳوی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣردم آﻣﺎده ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ و
ﮔرﻓﺗن ﺣق ﺧود ﺑودﻧد ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣردم را ﺑﮫ آراﻣش در
ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﮐوﺑﮕران دﻋوت ﮐرد و آﻧﺎن را "ﺑرادر" ﺧواﻧد و اﻣروز ﺑﻌد
از ﮔذﺷت ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﮐﺷﺗﺎر زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد " ،دﻋوای ﻣﺎ ﯾﮏ
اﺧﺗﻼف ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت".
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم .اﯾﻧﺎن در ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻗول ﺧودﺷﺎن
ﻣﺷﻐول "زﻧﮕﺎرزداﯾﯽ" ھﺳﺗﻧد!
ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ﻗدرت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ را ھم ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت روﺑرو ﮐرده اﺳت .زﯾرا اوﺑﺎﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣذاﮐره ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺣﮑوﻣت را داﺷت .اﻣﺎ ﺧﯾزش ﺟﺳوراﻧﮫ ﻣردم اﯾن ﺑﺎزی
رذﯾﻼﻧﮫ را ﺑﮭم زد .اوﺑﺎﻣﺎ ﺟرات ﻧدارد آﺷﮑﺎرا وارد ﻣذاﮐره ﺑﺎ دوﻟﺗﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑطور زﻧده ﺟﻧﺎﯾﺎﺗش را ﺑر ﺻﻔﺣﺎت ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧود
دﯾدﻧد.
اﻣروز ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﺗﮑﺎﭘو ﺑرای ﺟﺳﺗن راھﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت از
دﺳت ﻧظﺎم ظﻠم و ﺳﺗم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن
اﺳت اﯾن وظﯾﻔﮫ ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻋم از داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
روﺷﻧﻔﮑران ،زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔران و ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑردن
آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺧﺻوص زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و
روﺳﺗﺎ ،ﺑذرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده را ﺑﮑﺎرﻧد .ﻧﺳل ﻣﺎ ﺑر ﺳر ﭼﮭﺎر راه
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﺎ اﮔر آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑر آﯾﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮐﻧون ﻓرﺻﺗﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎت آﯾﻧده را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾم .آﯾﻧده ای ﻧﮫ
ﺑرای ﯾﮏ ﻗﺷر ﺧﺎص ﮐﮫ دوﺑﺎره ﻣﮭﺎر ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در دﺳت
ﺑﮕﯾرﻧد و اﮐﺛر ﻣردم را ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﺟﮭل و زن ﺳﺗﯾزی ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﺎﻻی
ﻣﻧﺎﺑری ﮐﮫ از اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺳﻣوم ﺟﮭل و ﺧراﻓﺎت دﯾﻧﯽ
را ﺑر ﺳر ﻣردم ﺑﭘﺎﺷﻧد و آﻧﺎن را در ﺧواب ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺑرﻧد .ﭘس درﻧﮓ
ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد .اﮔر اﯾن ﺿرورت ھﺎ را درک ﻧﮑﻧﯾم ﻧﺳل ﻣﺎ ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود و
ﺑرای آﯾﻧده ﻧﯾز ﺗﺑﺎھﯽ ﺑر ﺟﺎ ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت .ﻣﺎ راه ﺳرخ را ﺑﻌﻧوان
ﻣﺳﯾر ﺗﻐﯾﯾرات ﺑرﮔزﯾده اﯾم .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،در ﯾﮏ دور ﺑﺎطل
دوﺑﺎره ﺑﮫ "راھﮭﺎی ﻣﻠون ﺟﮭل و ﺗﺣﻣﯾق ﺟﺎﻣﻌﮫ" ﺧواھﯾم رﺳﯾد :از
ھﻣﺎن ﺟﻧس ﺳﺎل .١٣٥٧

اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎﺳت!

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ ٤

آﻗﺎی ﻣوﺳوی!

ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون
ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ اﯾم!
ﻣﺎرال ھﺷﯾﺎر
آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺻﺎدر ﮐرده و ﺿﻣن ﺷﻣﺎﺗت ﺑرادراﻧﮫ
ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣردم ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ "ﺑﺎﯾد" ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﺗﺎ ﺑﮫ "ﺟﺳد" اﯾن ﻗﺎﻧون -اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم! )(١
در ﺟواب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :ﺧﯾر! ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺑﺎر ﺧﯾر .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻗﺎﻧون
را ﺑدور اﻧدازﯾم و ﺑﮫ اﺿطرار!
ھﻣﮫ زﻧﺎن و ﻣردان ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ را ﺑر رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧﮓ ﮐرده اﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺧواﻧﻧد
ﺗﺎ ﻋزﻣﺷﺎن در رد آن راﺳﺦ ﺗر ﺷود .ﺑﻧد ﺑﻧد آن را ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد و ﻧﻘل
ﮐرد ﺗﺎ ﻣردم ﺑداﻧﻧد ﭼﮫ طرز ﺗﻔﮑری ھﯾوﻻی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺗوﻟﯾد ﮐرده اﺳت .ﺑر ﺧﻼف ﻣوﻋظﮫ ھﺎی ﻣوﺳوي ،ﻓﺟﺎﯾﻊ اﻣروز ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﻋدول از اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻟﯾل اﺟرای آن اﺳت.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﮔﺎم اول اراده ﻣردم را
ﺳرﻧﮕون ﮐرده و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن دوﻟت ﯾﮏ دوﻟت اﻟﮭﯽ و ﻣﻠﮭم از
دﺳﺗورات اﻟﮭﯽ اﺳت .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ "ﷲ ای" ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ،ﭘﺎی
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را وﺳط ﮐﺷﯾده و ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﻗواﻧﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺗﮑﯽ ﺑر آرا و اﺣﮑﺎم اوﺳت ﮐﮫ  ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش آرای "ﺧدا" را
)ﺑﺧواﻧﯾد :ﺧود را( در ﻗرآن ﺛﺑت و ﺳﻧت ھﺎﯾﯽ از ﺧود ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود .طﯽ  ١٤ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر ﺳر
اﯾﻧﮑﮫ ﻗرآن واﻗﻌﯽ ﮐدام اﺳت ) (٢و ﺗﻔﺳﯾر درﺳت از ﺳﻧت اﺻﯾل ﯾﺎ
ﺑﻘول ﻣوﺳوی "ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی" ﮐدام اﺳت؛ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﺳﻼم ﯾﮑدﯾﮕر
را ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﮐرده اﻧد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑرای ﺣل اﯾن
ﻣﻌﺿل ،ﺗﻔﺳﯾر ﺷﯾﻌﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٠٠ﭘﯾش را ﺑرﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .اﻣﺎ
ﺑﺎز ھم ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺣﻣﯾل اﻓﮑﺎر
 ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدرن اﻣروزی ﮐﺎر ﺣﺿرت ﻓﯾل اﺳت ،و
ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﺧود ﺗﺟدﯾد ﻧظری
ﺑﮑﻧﻧد؛ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋده ای ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل" را ﺑرای اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل
اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ذاﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻣرﺗﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﺷود .ﺗﻔﺳﯾر ﺗوﺳط "ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل".
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣرﮐت ذاﺗﯽ و ﻧﺎﮔزﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﺳوی ھر ﭼﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺗر و اﺳﺗﺑدادی ﺗر ﺷدن ﺑوده و ھﺳت .اﯾن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﻲ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ دﺳﺗور آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٦٧اﺻﻼح ﺷده
و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺣﺟر آن ﻏﻠﯾظ ﺗر ﮔﺷت.
ﻣﻘدﻣﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﮑوﻣت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﯾﮏ ﻋده "ھم ﮐﯾش" اﺳت .در ﺑﺧش "ﺷﯾوه
ﺣﮑوﻣت در اﺳﻼم" ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺣﮑوﻣت از دﯾدﮔﺎه اﺳﻼم ،ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
از ﻣوﺿﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﻠطﮫ ﮔری ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑﻠور
آرﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠﺗﯽ ھم ﮐﯾش و ھم ﻓﮑر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
دھد ﺗﺎ در روﻧد ﺗﺣول ﻓﮑری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ راه ﺧود را ﺑﮫ ﺳوی ھدف
ﻧﮭﺎﯾﯽ )ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﷲ( ﺑﮕﺷﺎﯾد «.ﻣﻧظور از "ھم ﮐﯾش و ھم ﻓﮑر"
را در اﺻل دوم از "ﻓﺻل اول :اﺻول ﮐﻠﻲ" روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧدا ،وﺣﯽ )ﻗرآن( ،اﻋﺗﻘﺎد
ﺑﮫ  ١٢اﻣﺎم و  ١٤ﻣﻌﺻوم و اﺟﺗﮭﺎد ﻓﻘﮭﺎ )ﻗﺷر ﮐوﭼﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯾت
ﺷﯾﻌﮫ( اداره ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻣﮭوری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺗﺑداد ﯾﮏ
ﮐﺎﺳت )ﮔروه  -ﻗﺷر( ﺧﺎص ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل" اﺳت .ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،ﺗﻧﮭﺎ اﻓرادی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اداره ﺣﮑوﻣت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻓراد
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"ﻣﮑﺗﺑﻲ" اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﺧﺎص از اﺳﻼم و ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ و ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد
"ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل" ﺑﺎﺷﻧد و ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود" :ﺑر ﻣدار
ﻗرآن و ﺳﻧت ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد" .در ﻧﺗﯾﺟﮫ "ﻧظﺎرت  ...ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل
اﻣری ﻣﺣﺗوم و ﺿروری اﺳت".
اﯾن ﺣﮑوﻣت ﷲ ﮐﮫ ﺗوﺳط "ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل" اداره ﻣﯽ ﺷود دارای
ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ وظﺎﯾﻔش از ھﻣﯾن اھداف "اﻟﮭﻲ" ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘدﻣﮫ در ﺑﺧﺷﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ارﺗش ﻣﮑﺗﺑﻲ" ﻣﯽ ﮔوﯾد» :در
ﺗﺷﮑﯾل و ﺗﺟﮭﯾز ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﺗوﺟﮫ ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن و
ﻣﮑﺗب ،اﺳﺎس و ﺿﺎﺑطﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﺟﮭت ارﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب در اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ھدف ﻓوق ﺷﮑل داده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻔظ و ﺣراﺳت از ﻣرزھﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎر رﺳﺎﻟت ﻣﮑﺗﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎد در
راه ﺧدا و ﻣﺑﺎرزه در راه ﮔﺳﺗرش ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﺧدا در ﺟﮭﺎن را ﻧﯾز
ﻋﮭده دار ﺧواھﻧد ﺑود «.ھﻣﯾن اﺻل ،ﻗوه ﻣﺣرﮐﮫ و ﺑﮭﺎﻧﮫ آن را ﺑرای
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑطور داﺋم در ﺣﺎﻟت
ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﮕﺎه دارد زﯾرا اﯾران را ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای داﻣن زدن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی
ﻣذھﺑﯽ در ﺟﮭﺎن )از ﻧوع ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ( ﻣﯽ داﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺣﮑوﻣت
ﻧظﺎﻣﯽ ﻓﻘﮭﺎی ﻋﺎدل!
اﻣﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣورد ﻣردم ھم ﺣرف ھﺎﯾﯽ
دارد .ﻣﻘدﻣﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺧﺷﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻗﺿﺎ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ"
وظﯾﻔﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﺟﻠوﮔﯾری از "اﻧﺣراﻓﺎت ﻣوﺿﻌﯽ در درون اﻣت
اﺳﻼﻣﯽ" ﻣﯽ داﻧد .وظﯾﻔﮫ ﺗﻌﯾﯾن اﻧﺣراف و ﻏﯾر اﻧﺣراف ھم ﺑر ﻋﮭده
ﻗﺿﺎت ﻣﮑﺗﺑﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮔﻧﺎه )اﻧﺣراف از راه ﺧدا( و ﻣﺟﺎزات
ﮔﻧﺎه ،ﺷﺎﻟوده رواﺑط ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣردم اﺳت .اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺷﺧﺻﮫ
ﺣﮑوﻣت ﻓﺋوداﻟﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﻗرون وﺳطﺎ در اروﭘﺎﺳت ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
دھﻘﺎن ﺧﺷﻣﮕﯾن درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد و ﻣردم ﻏرب را از ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ
رھﺎ ﮐرد .ﻣردم اﯾران ﻧﯾز ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن ،در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺷروطﮫ در راھﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗدم ﮔذاﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ آن اﻧﻘﻼب در ﻧﯾﻣﮫ راه ﺳﻘط
ﺷد .ھر ﭼﻧد ،ﻣردم آزادﯾﺧواه و ﻣﺑﺎرز رھﺑراﻧﯽ ﭼون ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ
ﻧوری را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧد ،ﺑﮫ
دار ﮐﺷﯾدﻧد و زﯾر ﺑﺎرش ﻧرﻓﺗﻧد؛ اﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑورژواﯾﯽ ﺷود ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و
ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ﺟزو اﺻول اوﻟﯾﮫ اش اﺳت .در واﻗﻊ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺗﺣﻘق ھﻣﺎن ﻧوع ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری و
دﯾﮕر ﻣرﺗﺟﻌﯾن زﻣﺎن ﻣﺷروطﮫ آرزوﯾش را در دل داﺷﺗﻧد.
در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻣﺎم "ﺣﻘوﻗﯽ" ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم
وﻋده داده ﻣﯽ ﺷود ﺷرط اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﻔت و ﺳﺧﺗﯽ دارد :اﯾن ﺣﻘوق
ﺑر ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗرآن ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻼوه ﺑر داﺷﺗن
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗرآﻧﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرده دار  ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش(
در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی اﯾدﺋوﻟوژی "ﺷﯾﻌﮫ ﺟﻌﻔری اﺛﻧﯽ ﻋﺷری" ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﺎﺷد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻗرآن و "اﺳﻼم
ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی" ،زﻧﺎن را ﺷﮭروﻧدان درﺟﮫ دوم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
از ﻣردان ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ ﺧود اﻣﺿﺎی
ﭘدر ﯾﺎ ﺷوھر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻗﺎﻧون ،ﭘﯾروان ﻣذاھب دﯾﮕر را ﭘﺳت ﺗر
از ﭘﯾروان ﺷﯾﻌﮫ ﺟﻌﻔری اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﻣﺣﺳوب ﮐرده و آﻧﺎن را از
ﺑﺳﯾﺎری ﺣﻘوق ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺛﻼ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
زن ﯾﺎ از ﻣذاھب دﯾﮕر ﺑﺎﺷد .در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻻﻣذھب ھﺎ در
ﺻورت اﺑراز وﺟود ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻗﺗل اﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﻟت ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ )ﻣذھﺑﯽ( ﺑﮫ ﺟﺎی
دوﻟت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﺎﮐم در اﯾران ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ )طﺑﻘﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﻓﺋودال اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر در ﯾﮏ ﺳو و
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن و ﻏﯾره در ﺳوی دﯾﮕر( ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﮐﺎﺳﺗﯽ ﺷد .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺗﮑﯽ ﺑر
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐﺎﺳﺗﯽ اھﺎﻟﯽ
اﺳت) .ﻣﺎﻧﻧد ﻣذھب ھﻧدو ﮐﮫ ﻣردم را ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ ﮐﺎﺳت ھﺎی ﻧﺟس و
ﻏﯾر ﻧﺟس ﻣﯽ ﮐﻧد .(.در واﻗﻊ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ھﻣﺎن ﻧظﺎم دوران

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﺷﺗم  -وﯾژه

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﺎه را ﻧﮕﮫ داﺷت و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻧظﺎم ھﺎی ﺑرده داری و ﺳرواژ را
)آﻧطور ﮐﮫ در ادﯾﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﻧد( ﺑﮫ آن ﭘﯾوﻧد زد و ﻣﻌﺟون
ﺧوﻓﻧﺎﮐﯽ ﺑرای  ٧٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر درﺳت ﮐرد.
اﺻل  ٥از ﻓﺻل اول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣﮑوﻣت اﺻﻼ ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ "وﻟﯽ ﻋﺻر" )اﻣﺎم  ١٢ﺷﯾﻌﯾﺎن( اﺳت وﻟﯽ ﭼون "ﻏﺎﯾب" اﺳت،
ﻧﯾﺎﺑت آن داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ "ﻓﻘﯾﮫ"! ﺧوب ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از طرف "اﻣﺎم زﻣﺎن"؛ ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت
ﺧﯾﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺣدودا  ١٣٠٠ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )و ﻗﺑﺎﯾل
ﻣﺧﺗﻠف اﺳﻼﻣﯽ در رد ﯾﺎ اﺛﺑﺎت وﺟود وی ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﮐرده اﻧد(؛ ﺣﮑوﻣت  ٧٠ﻣﯾﻠﯾون ﻣردم اﯾران را ﺑﮫ "ﻓﻘﯾﮫ" داده
اﺳت!! اوﻻ ،ﺑر ﭼﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ اﻣﺎم  ١٢ﺷﯾﻌﯾﺎن" ،وﻟﯽ ﻋﺻر" اﺳت و ﭼﮫ
ﮐﺳﯽ اﯾن ﻣﻘﺎم را ﺑﮫ او داده اﺳت؟ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﯾﺎ اﯾﻣﺎن ﯾﮏ ﻓرﻗﮫ
ﻣذھﺑﯽ از ده ھﺎ ھزار ﻓرﻗﮫ ﻣذھﺑﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺎ ،از ﮐﺟﺎ ﻣﻌﻠوم
ﮐﮫ اﯾن ﻓرد ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾران را در اﺧﺗﯾﺎر "ﻓﻘﯾﮫ ﻋﺎدل
و ﺑﺎ ﺗﻘوا" ﺑﮫ اﺳم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮕذارد؟ اﯾﺟﺎد ﭼﺎه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺟﻣﮑران و ادﻋﺎھﺎی اﺣﻣدی ﻧژاد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھﺎﻟﮫ ﻧوری را در
اطراف ﺳرش دﯾده اﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧطﻘﯽ و اﻧﺳﺟﺎم دارد .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣرف ھﺎی
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ادﻋﺎھﺎی اﻣﺛﺎل اﺣﻣدی ﻧژاد را اﻓراد
ﻋﺎدی ﮐﮫ ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﻧدارﻧد ﺑزﻧﻧد ،ﺣﺗﻣﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و در
ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ  ٧٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ھﺎ ﺑﮫ
ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻣﻘدﻣﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد راھﮕﺷﺎی ﺗﺣﮑﯾم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و
اراﺋﮫ دھﻧده طرح ﻧوﯾن ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑر وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎم طﺎﻏوﺗﯽ
ﻗﺑﻠﯽ ﮔردد «.ﺑﻠﮫ! اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﯾﺎﻧﮕر رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .اﯾن رواﺑط در ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ
ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردم
ﻗرار دارد .اﯾن ﻧظﺎم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ "طﺎﻏوت" را از
ﺑﯾن ﻧﺑرد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟواﻣﻊ ﻗرون
وﺳطﺎﯾﯽ را ﺑﮫ آن ﭘﯾوﻧد زد و آن را ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ ﺗر ﮐرد.
آﻗﺎی ﻣوﺳوی در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اش ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را طﻠب
ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣوﺳوی اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﻣوﺳوی ھﻣراه ﺑﺎ ﮐروﺑﯽ و رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و
"اﺻﻼح طﻠﺑﺎن" دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺑدﷲ ﻧوری و ﻣوﺳوی ﺧوﺋﯾﻧﯽ ھﺎ در
ﺳﺎل  ١٣٦٧از ﺳوی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﻧﺗﺻب ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻوب
ﺳﺎل  ١٣٥٨را ﺑﺎزﻧﮕری ﮐﻧﻧد .ﺑﺎزﻧﮕری اﯾﺷﺎن و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن
وارد ﮐردﻧد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺗر و
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗر ﮐرد.
آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺧواھﺎن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی اﺳت! او در
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اش ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ» :ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑﺎز ﮔردﯾم ،اﺳﻼم ﻧﺎب
ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﺗﺣﺟر را ﺑر ﻧﻣﻲﺗﺎﺑد و ﺗﺎ ﻗﯾﺎم ﻗﯾﺎﻣت ﺑرای ﻣﻌﺿﻼت ﺟدﯾد
ﺑﺷرﯾت ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺑﮑر و ﻧو دارد «.ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و آﺋﯾن ھﺎ و
ﻗراردادھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش اﮔر ﺗﺣﺟر ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼﯾﺳت؟!
آﻗﺎی ﻣوﺳوی! زﻧﺎن اﯾران ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣردان را ﺑر زﻧﺎن
ﺗﺳﻠط و ﺣق ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ اﺳت  ...و در ﺻورت ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ زدن
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻧﯾد (٣)«.ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد آﻧرا ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯾﺎﻧدازﻧد .ﺻدھﺎ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺗظر اﯾن ﻋﻣل
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﯾن اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ طﺑق ﻗﺎﻧون زﻧﺎن را ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .طﺑق اﺳﻼم ﻧﺎب
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻣردان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣوازات اﻓزودن ﺑر اﺣﺷﺎم و
اﻣﻼک ﺧود ،زن ﺑﺳﺗﺎﻧﻧد و ﮐﻧﯾزان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن را اﻓزاﯾش دھﻧد .آﻗﺎی
ﻣوﺳوی ،در ﻗرن  ٢١زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و اﻟﮕوھﺎی  ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش را
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﻌد ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﻣﺗﺣﺟر ﻧﯾﺳﺗﯽ! آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ دﺳت ﺧﺷوﻧت ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر ﻋﻠﯾﮫ زن را ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ ،آﻧﺎن را

ﺻﻔﺣﮫ ٥

ﻓرودﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐرده ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ ﮐرده،
زن را از ﮐودﮐﯽ ﺑرده ﮐرده و ﺑﮫ ﭘدرش ﺣق داده ﮐﮫ در  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ او
را ﺑﻌﻧوان ﮐﻧﯾز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣرد دﯾﮕری ﺑﻔروﺷد؛ ﺑﺎﯾد در آﺗش ﺧﺷم ﻣردم
ﺑﺳوزد و ﭼﯾزی از آن ﺑر ﺟﺎی ﻧﻣﺎﻧد .آﻗﺎی ﻣوﺳوی ،ﻧظﺎﻣﯽ را
"دﺳﺗﺎورد  ٢٠٠ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠت اﯾران" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن
 ٢٠ﻗواﻧﯾن ﻗﺻﺎص دوران ﺟﺎھﻠﯾت را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد؛
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت وﺳواس ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺗﺣﻘﯾرھﺎ و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ را ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن روا داﺷت؛ ارزش زن را ﻧﺻف ﻣرد و ﮔﺎه
ﻧﺻف ﺑﯾﺿﮫ ﻣرد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد؛ و ...
ای آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﯾد "ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن"
ﺑﯾدار ﺷوﯾد! ﮐﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧواﻧﯾد و ﻣﺎﻧﻧد آدم ھﺎی ھﯾﭘﻧوﺗﯾزم ﺷده ﻓرﯾﺎد
ﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺳر ﻧدھﯾد .آﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد دارﯾد ﮐﺳﯽ را ﻧدا ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ
 ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﺟﺎن ﺧود را در ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﺷراف
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر زر و زور ،از ﮐف داد؟ ﺳرﺗﺎن را از داﺧل ﮐﺗﺎب
ھﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ دﻻرھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻓﻠﮫ ای ﭼﺎپ و ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود
ﺑﯾرون آورﯾد و از ﻋﻠم ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب و ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺷﯾﻌﮫ
و ﺳﻧﯽ و ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد■.

ﺗوﺿﯾﺣﺎت:
 -١ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﻣورخ  ١٠ﺗﯾر ١٣٨٨
 -٢از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺳواد ﻧداﺷت ،آﯾﮫ ھﺎی ﻗرآن را ﺑرای
دﯾﮕران ﻣﯽ ﮔﻔت و آﻧﺎن ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﻌدھﺎ در زﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﻋﺛﻣﺎن ﯾﺎدداﺷت ھﺎی اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﮔردآورده ﺷده و ﻗرآن ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷد.
در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﭼﺎپ و ﮐﺎﻏذ ﮐﭘﯽ ﻧﺑود از اﯾن ﺣرف ھﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر
دو ﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﻣوﺟود ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎ ﮔم ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﻻﺋل
واﻗﻌﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗرآن
ﯾﮑدﯾﮕر اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﻧد و ﺑر ﺳر آن ﺑﺟﻧﮕﻧد و ﺧون ھم را ﺑرﯾزﻧد.
 -٣ﺳوره ﻧﺳﺎ آﯾﮫ ٢٤

ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻘﺎﻟﮫ "ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻋﻠم"
ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺷﻣﺎره  - ٣ﺧرداد ١٣٨٤
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧراﻓﺎت زده ﻣﺎ ﻋطش و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﮔﺳﺗرده
اﻧﺗﻘﺎدی ،ﺑﺣث و ﺟدال ﻓﮑری در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑر ﺳر اﯾﻧﮑﮫ در زﻧدﮔﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻋﻠوم ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯽ
اﺳت؛ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺻﺣﯾﺢ و ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻏﻠط اﺳت؛ دارد .داﻧﺷﮕﺎه و
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد در زﻣﯾﻧﮫ ﺑراه اﻓﺗﺎدن ﭼﻧﯾن روﻧدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش
اﺳﺎﺳﯽ ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد.
آﯾﺎ در ﻣﻘﺎم داﻧﺷﺟو ﺗﺻور ﻛرده اﯾد ﻛﮫ :داﻧﺷﮕﺎه ﻧﮫ ﺻﺣن
اﺷﺎﻋﮫ دﯾن ﺑﻠﮑﮫ ﻣرﮐز اﺷﺎﻋﮫ ﻋﻠم در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﺎﺷد؟ روزھﺎی
ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ،داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯾﮭﻣﺎﻧدار ﻣردم ﺑرای ﺷﻧﯾدن
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ داﻧﺷﮕﺎه ﺗرﯾﺑون طرح ﻧظرات ﺗﺎزه
ﻋﻠﻣﯽ و ﻣوﺟب ﺗرﻏﯾب و ﺗﺷوﯾق ﻓﺿﺎی ﺳﺎﻟم ﺟدل و ﺟوﺷش ﻓﻛری
ﺑﺎﺷد؟
آﯾﺎ ﺗﺻورش را ﻛرده اﯾد ﻛﮫ دﺳت ﺗﻣﺎم ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ از ﺗﻌﯾﯾن
دروس ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣدارس ﻛوﺗﺎه ﺷود و در ﮐﺷور ﻣﺎ ،در
ﻗرن  ،٢١وﺿﻌﯾت ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﻛﮫ ﻣراﻛز ﻋﻠﻣﯽ زﯾر ﻧﻔوذ
ﻛﻠﯾﺳﺎ و دﺳﺗﮕﺎه روﺣﺎﻧﯾت ﺑود ،ﺣﺎﻛم ﻧﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﭘﺎك ﻛردن اﯾن ﻧﻧﮓ
ﺟزء اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن وظﺎﯾف داﻧش ﭘژوھﺎن ﻧﯾﺳت؟
آﯾﺎ ﻓﻛرش را ﻛرده اﯾد ﻛﮫ ﺑﺟﺎی ﺳرازﯾر ﺷدن ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺗوﻣﺎن
ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم طﻠﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣوﻋظﺎت ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ و ﻋﻘب اﻓﺗﺎده و
ﺧراﻓﯽ ﻣردم را دﭼﺎر ﻓﻘر ﻓﻛری ،ﺑﯾﻣﺎری اﻓﺳردﮔﯽ و روﺣﯾﮫ ﺗﺳﻠﯾم
ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺎدان و ﻣﻌﻠﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﻠﯾم دھد ﻛﮫ در ﻓراﮔﯾر
ﻛردن ﻋﻠم در ﻣﯾﺎن ﻋﺎﻣﮫ ،زﺑر دﺳت ﺑﺎﺷﻧد و ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﺷرﯾﺢ
ﺣرﻛﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی آن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﻗﺎﺑل
ﻓﮭم ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷﻧد ؟ آﯾﺎ اﯾن ﯾﻛﯽ از اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﯾك
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣروزی ﻧﯾﺳت ؟

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻓراﺧوان اﺿطراری!

ﻓراﺧوان اﺿطراری!

ﻓراﺧوان اﺿطراری!

ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر  ١٢ -ﺗﯾر ١٣٨٨
در ﻣورد دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﺧﯾزش ﻣردم ،ﺧﺑرھﺎی دھﺷﺗﻧﺎﻛﯽ از زﻧدان
ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ و ﻣوﻗﺗﯽ در ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر ﻣﯽ
رﺳد .ﺷراﯾط اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﯾك ﺟﻧﺑش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرای اﻓﺷﺎی
ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳت و آزادی ﻓوری و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط
ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓراﺧوان داده ﺷود .در اﯾران ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻗدﯾم و ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺣرك و ھﺳﺗﮫ ﻣرﻛزی
ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﺷوﻧد .وﻟﯽ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد و
ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزی ﻛﻧد .ﺣﺗﯽ ﻛﺎرزار ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﺎدﺑود
ﻛﺷﺗﺎر  ٦٧ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ای ﺑرای اﯾن ﺟﻧﺑش ﺗﺑدﯾل ﺷود.
ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ رﺳد ﺣﺎﻛﯽ از ﺷﻛﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﻗﺻد
ﻛﺷت ﺑر ﺟواﻧﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷده در ﺗظﺎھرات ھﺎ و ھﻣﯾﻧطور ﻗﺷرھﺎی
دﯾﮕر اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در ﻣورد اﻓراد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده )اﻋم از
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺗﺎدھﺎی ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ( ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻗﺻد
اﻋﺗراف را ﺟﻠو ﺑرده اﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ در ﻣورد ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ
ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ،دارﻧد ﺑﮫ ﺳﺑك آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن ﺟﻠو ﻣﯽ روﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ﺳر
ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﻛردن و ﻣﻔﻘود اﻻﺛرھﺎ )دﺳﭘﺎراﺳﯾدوس( .ﯾﻛﯽ از ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن
اوﯾن ﻛﮫ ﺳرﺑﺎز وظﯾﻔﮫ اﺳت ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐرد ﻛﮫ در ﺑﺧش ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻛﮫ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺞ و اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه اﺳت و ھﯾﭼﻛس ﺣق ورود ﺑﮫ آﻧﺟﺎ را
ﻧدارد وﺣﺷﺗﻧﺎك ﺷﻛﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و از ﺻدای ﻓرﯾﺎد ،اﻋﺻﺎب ھﻣﮫ ﻣﺎ
ﺧرد ﺷده اﺳت .و ھر ﺻﺑﺢ زود ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  ١٠ﺟﺳد از ﻛﺳﺎﻧﯽ
ﻛﮫ زﯾر ﺷﻛﻧﺟﮫ ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد را ﺑﺎ آﻣﺑوﻻﻧس از زﻧدان ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
و ﺑﮫ ﮔورھﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ھدف از دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﻛﺗك زدن ھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب
در ﻣﻌﺎﺑر و ﺳﭘس در ﺑﺎزداﺷت ﻣوﻗت ،اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﻗﺻد
ﻣرﻋوب ﻛردن ﻛل ﻣردم ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ را ﻛﮫ ﺧودم ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎﯾش را دارم ،ﺣﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺗظﺎھرات و ﻓﻘط ﺑر ﺣﺳب ﺗﯾپ ﯾﺎ ﺳن،
و ﺷﺎﯾد ھم ﻓﻘط ﺑرای ﺗرﺳﺎﻧدن ﻋﺎﺑراﻧﯽ ﻛﮫ ﺻﺣﻧﮫ را ﻣﯽ دﯾده اﻧد،
دﺳﺗﮕﯾر ﻛرده و ﺑﻌد از ده ﺳﺎﻋت ﻛﺗك زدن و ﺗﺣﻘﯾر و ﻓﺣش ،آزادﺷﺎن
ﻛرده اﻧد ﻛﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت .اﻣﺎ ﻓﻘط اﯾن روش ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﺑﯾﺷرف ھﺎ دارﻧد واﻗﻌﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻛس ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ دورﺑﯾن ﺗﻠﮫ از
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ در درﮔﯾری ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣواﻟﯽ ﻣراﻛز ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﻘرھﺎی
دوﻟﺗﯽ ﺑوده اﻧد و ﺷﻌﺎر داده اﻧد ،از ﺑﯾن دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﮔزﯾﻧش ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد و ﻗﺻدﺷﺎن ﺣذف ﻓﯾزﯾﻛﯽ ﻧﯾروی ﺿرﺑت ﺧﯾزش ﻣردم اﺳت .در
روزھﺎی اﺧﯾر رﺑودن ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺷﻌﺎر دھﯽ

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﺷﺗم  -وﯾژه

ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده را ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم .ﻗﺑﻼ ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد در ﯾك ﻓرﺟﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺗﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ
دھﻧد ﺑﺎ داﻧش آﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﺳﺗﺎدان ﻣﺳﺄﻟﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾك ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻓﯾزﯾﻛﯽ را در ﺳطﺢ ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .در
ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ
دو ﻓﺎﻛﺗوی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ )ﯾﺎ ﺗق و ﻟق ﻛردن آن( ﺷوﻧد .ﯾك آﻣﺎر ﻋﺟﯾب
از زﺑﺎن وزﯾر ﻋﻠوم ﺷﻧﯾده ﺷد ﻛﮫ اﻣﺳﺎل ﺣدود  ٣٠٠ھزار ﻧﻔر واﺟد
ﺷراﯾط ﺷرﻛت در ﻛﻧﻛور ﻧرﻓﺗﻧد ﻛﺎرت ورود ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮕﯾرﻧد! اﯾﻧﮭﺎ
ﻛﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼرا ﻧرﻓﺗﻧد ﻛﻧﻛور ﺑدھﻧد؟ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﺧﺷﯽ از زاوﯾﮫ
اﻋﺗراض ﺑوده و ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ دل و دﻣﺎغ ﻛﻧﻛور دادن را ﻧداﺷﺗﮫ
اﻧد .ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔری ھم ﻣﻣﻛﻧﺳت ﻓراری ﺑﺎﺷﻧد .در ھر ﺻورت وزﯾر
ﻋﻠوم ﯾك ﻣژده دﯾﮕر ھم ﺑﮫ ﻛﻧﻛوری ھﺎ داد ﻛﮫ اﻣﺳﺎل از ”ﺳﮭﻣﯾﮫ ٤٠
درﺻدی!“ رزﻣﻧدﮔﺎن ،ﻓﻘط  ٢٠درﺻدش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺷﺎﻧس ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت!! اﯾن ﺣرف در ﺣﺎﻟﯽ زده ﻣﯽ ﺷود
ﻛﮫ ظﺎھرا ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ،رزﻣﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺳﮭﻣﯾﮫ
ﻧدارﻧد .در ھر ﺻورت ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﺣرف ،ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ ﭘر ﻛردن
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ از اﻓراد ﺑﺳﯾﺞ )ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ( ﯾك ﺗدﺑﯾر
رژﯾم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﻠوﻏﯽ ھﺎی ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد ﺑﺎﺷد.
ﻻزﻣﺳت ھﻣﮫ رﻓﻘﺎ در ﺧﺎرج روی ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﻔﻘوداﻻﺛرھﺎ از ﻧظر
ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑرای ﯾك ﻛﺎرزار ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر اداﻣﮫ اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ،درﺳت ﻣﺛل آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن ،در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن اﻻن ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮕزاران رژﯾم ھم رﺣم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾك
ﺧﺑر ﺑود ،ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ﺑداﻧﯾد ﻛودﺗﺎﮔران در ﭼﮫ وﺿﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و از
زاوﯾﮫ درﮔﯾری ھﺎی دروﻧﯽ ھﯾﺋت ﺣﺎﻛﻣﮫ ﻣﮭم اﺳت .ﯾﻛﯽ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ھﺎی ﮔردن ﻛﻠﻔت و ﻗدﯾﻣﯽ ،ﻛﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﺑرو و ﺑﯾﺎ دارد ،ظﺎھرا
از ﺟﻧﺎح رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣوﺳوی ﺑوده ،ﯾك ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﺿرﻏﺎﻣﯽ
در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ .از وزارت اطﻼﻋﺎت آﻣده اﻧد و
او را ﺑرده اﻧد و ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻛﺗك ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﮫ او زده اﻧد و وﻟش ﻛرده
اﻧد! وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن اﯾﻧﮑﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎن ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد■.

وﺿﻌﯾت اﺿطراری اﺳت؛
وﻗت ﺗﻠف ﻧﮑﻧﯾد!
 µﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت اﻧﺗﺷﺎر ﮔﺳﺗرده "ﻓراﺧوان
اﺿطراری در ﻣورد دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﺧﯾزش ﻣردم" در
ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋده ای از رﻓﻘﺎ در ﯾﮏ ﺣرﮐت
ﺧودﺟوش اﯾن ﻓراﺧوان را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ،
ھﻠﻧدی ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐردﻧد؛ ﮐﮫ در وﺑﻼگ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر درج ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺳﭘﺎس
ﻓراوان از رﻓﻘﺎی ﻣﺗرﺟم.
www. bazr١٣٨٤.blogfa.com

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﺷﺗم  -وﯾژه

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑﮕذار ﺑرﺧﯾزد ﻣردم ﺑﯽ ﻟب ﺧﻧد!

ﺑﮕذار ﺑرﺧﯾزد!

از ﻣن ﺳؤال ﮐرده ﺑودی :ھﻣﮫ ﺟﺎ اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﭘرﺳش ﻣﯽ ﺷود
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧظرﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼﻘدر ﻣردم دوام ﻣﯽ آورﻧد؟ ﭘس
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭼرا اﻗﺷﺎر ﻓﻘﯾر در ﺻﺣﻧﮫ ﮐﻣرﻧﮓ ھﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ
ھﻧوز ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣوج ﺳﺑز ﻣرزﺑﻧدی ﮐرد؟ اﺟﺎزه ﺑﮭم ﺑده اوﻧﺟور ﮐﮫ
اوﺿﺎع رو ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﺑرات ﺑﮕم.
َ
اﺳﺎﺳﺎ ،ﺑر ﺗﺟﻣﻊ ھﺎی روزاﻧﮫ ﭼﯾده ﻣﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی روزاﻧﮫ ﻣﺎن
ﺷود .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺗوی ﺧوﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗم دل ﺗو دﻟم ﻧﯾﺳت .ﻣﯽ ﺧوام ﺑرم
ﺑﯾرون .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﻣروز ﮐﺟﺎ ﺑرم .ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم .ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ .ﭼﻘدر از
ﻣردم ﻣﯾﺎن؟ طﺎﻗﺗم ﻧﻣﯽ ﮔﯾره .ﻣﯽ زﻧم ﺑﯾرون.
اﯾن روزھﺎ ﭼﮭره ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده .وﻗﺗﯽ راه ﻣﯾری ھﻣﮫ ﺑﮫ
ھم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن .از ﺗﯾپ و ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﺷﮫ ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﻣروز ﻣﯽ
ﺧوان ﺑرن ﺗﺟﻣﻊ ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺷﮭر ﯾﮏ ﺷﮑل دﯾﮕﮫ اﺳت .آدم ھر ﻟﺣظﮫ
اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ اﺗﻔﺎق رو ﻣﯽ ﮐﺷﮫ .اﯾن روزھﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دم ﺑﺎ وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗردد ﮐﻧم .ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺻﺣﺑت از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯾره .دﯾﮕﮫ
طرﻓداران اﺣﻣدی ﻧژاد ﺟرأت ﻧﻣﯽ ﮐﻧن ﺣرف ﺑزﻧن .اﻣﺎ ھﻣﮫ ﺗﺎ ﺳر
ﺻﺣﺑت ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﮫ ﻧظراﺗﺷوﻧو ﻣﯽ ﮔن .ﺧﯾﻠﯾﮭﺎ ﺷﺎﮐﯾن از ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ
ﮐﮫ ﭼرا اﻧﻘدر وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔن .ﭼرا اﻧﻘدر ﻣردم رو اﺣﻣق ﻓرض
ﻣﯽ ﮐﻧن .ﺟووﻧﺎ دارن ﺗو ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷن اﻣﺎ اﯾﻧﺎ ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب
ﻓﯾﻠم ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧن .ﯾﮏ ﻋده ﻣﻌﺗﻘدن ﮐﮫ ھﻣﯾﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت .ﭼرا ﺟووﻧﺎ
ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺷن .اﻣﺎ ﺗﻌداد اﯾن اﻓراد زﯾﺎد ﻧﯾﺳت .زن ﺟواﻧﯽ اﻣروز ﻣﯽ ﮔﻔت
اﮔﮫ اﯾن ﺧﯾزش ﺑﺧواﺑﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺛل طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯾﺷﮫ .دﯾﮕﮫ
ﻣﺟﺑورﻣون ﻣﯽ ﮐﻧن ﺑرﻗﻊ و ﭼﺎدر ﺳرﻣون ﮐﻧﯾم .ﺻﺎف ﺻﺎف ﺗوی
ﭼﺷﻣﻣون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن و دروغ ﻣﯽ ﮔن .دﯾﮕﮫ وﻗﺎﺣﺗﺷون از ﺣد ﺑﮫ در
ﺷده .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻋﺎدی ﮐﮫ زﯾﺎد ھم ﺗوی ﺗﺟﻣﻊ ھﺎ ﻧﺑوﻧدن و ﻓﻘط ﺑﮫ
ظﺎھر اوﺿﺎع و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﯾزش ھﺎ ﮐﻣﯽ از
ﺷدﺗش ﮐم ﺷد ﮔﻔﺗن دﯾﮕﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد و ﺳرﮐوب ﺷد .در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺣث ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎھﺎﺷون ﻣﯾﺷد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداﺷﺗن .ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ ده .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾد
ﻓﻘط ﺑﮫ ﺣرﯾم ﮐوﭼﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧودﺷون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن ﮐﮫ دﻟﺷون ﻧﻣﯽ
ﺧواد اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﮫ .ﻋده ای ﻣﻌﺗﻘدن ﮐﮫ آﺧوﻧدھﺎ ﻣﮑﺎرن و
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدارﯾﺷوﻧو ﺗو ﻣﮑﺗب اﻧﮕﻠﯾس ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن و ﻋﯾن اوﻧﺎ ﺧوب ﻣﯽ
دوﻧن ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻗدرت ﭼﮫ ﮐﻧن.
ﻣﯾﮕن ﺷﺎه ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﮑرد و ﻓرار ﮐرد .اﮔﮫ اون ﻣوﻗﻊ
"ﺻد ھزار"ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺷد اﻣﺎ اﯾﻧدﻓﻌﮫ"ﺣداﻗل  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون
ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷن" .ﯾﮏ ﻧﻔر ﮔﻔت اﮔر ھم اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﮫ اﯾﻧﺎ اﻧﻘدر از
روﺷﻧﻔﮑرا ،داﻧﺷﺟوھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣردم ﻋﺎدی و ﺟووﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﺷن
ﮐﮫ ھﻣون  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺷﮫ .ﭘس ﺑﮭﺗره ﺑﺟﻧﮕﯾم ﺗﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎرﯾم
و دﻟﻣون ﻧﺳوزه ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎز ﺑﮫ دﺳت اوﻧﺎ اﻓﺗﺎد وﻣطﻣﺋﻧم ﮐﮫ
ﺗﻼﻓﺎت ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن اﻋداد ﻧﺧواھد رﺳﯾد.
در روزی ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺎ ﺑود ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﺳﻣت اوﻧﺟﺎ
ﺣرﮐت ﮐردم .در ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﺷدم ،از  ١٠ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑودن  ٧ﻧﻔر
داﺷﺗن ﻣﯽ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣراﺳم .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺣﺳﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯾدﯾم
ﺣﺎﻟت ﻏﯾر ﻋﺎدی ﻣﺷﮭود ﺑود .ﮔﺎردی ھﺎ ،ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ،ﺗوی ﻗﺳﻣت ﻋﻘب
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ون ،ﯾﮏ ﻗﻔس ھﺎﯾﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودن و درﺷم ﺑﺎز ﺑود .ﺑﮫ ﻗول

ﺻﻔﺣﮫ ٧

رﻓﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﯽ ﺧوان زﯾﺎد زﺣﻣت ﻧدن ﺑﮫ ﺧودﺷون و راﺣت ﺗﺎ
ﮔرﻓﺗن ﺑﭼﭘوﻧن اون ﺗو .زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﮐن اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اس ﺑﺎ
ﺗﻌﺟب ﮔﻔت ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﺷﻠوﻏﮫ؟ زن ﺳﺎﻟﻣﻧدی ﮐﮫ ﻋﺻﺎ ﺑﮫ دﺳت داﺷت
ﺑرای ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎز ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ رﺳﺎ از ﭼﻧد ﻧﻔر در ﻣورد اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ
ارﺷﺎد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺑود ﭘرﺳﯾد ،زن ﺳﺎﻟﻣﻧد ﮔﻔت ﻣﯾدوﻧﯾد
ﮐﮫ اﻣروز ھﻔﺗم ﻧدا ﺳت! ﯾﮑﯽ ﭘرﺳﯾد ﻧدا ﮐﯾﮫ؟ زن ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺟواب داد:
ﭼطور ﻧﻣﯽ دوﻧﯾن؟! ھﻣون دﺧﺗری ﮐﮫ ﺟﻠوی ﭼﺷم ھﻣﮫ ﻏرق ﺧون
ﺷد .ﺑﮫ ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ ارﺷﺎد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷدﯾم ﺻدای رﺳﺎی ﺷﻌﺎر دادن
ﺗﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳﯾد" .ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور".
ﻣردم در دو ﺳﻣت ﭘﯾﺎده روھﺎ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردن و ﮔﺎردی ھﺎ ھم در
ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن و روی ﺗﻣﺎم ﭘﺷت ﺑﺎﻣﮭﺎی اطراف ﮐﯾپ ﺗﺎ ﮐﯾپ واﯾﺳﺎده ﺑودن.
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷرﯾﻌﺗﯽ ھم ﮐﯾپ ﺗﺎ ﮐﯾپ ﻣﺎﺷﯾن ﺑود و ﺗراﻓﯾﮏ ﺷدﯾدی ﺑود .راﻧﻧده
ھﺎ ھم در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣردم دﺳت روی ﺑوق ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودن و ﻧﯾروھﺎی
ﮔﺎردی و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھم ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﻼﻓﮫ ﺑودﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ راه رو ﺑﺎز
ﮐﻧﻧد .ﺟواﻧﯽ ﺗوﺟﮭم را ﺟﻠب ﮐرد .در ﻻﺑﻼی ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در
اطراف ﭘر از ﻧﯾرو ﺑود دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺣرﮐت ﻣﯽ داد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
ھﻣراھﯽ ﻣردم و ﺷﻌﺎر دادن .اﻧﻘدر ﻣﺻﻣم و ﺟﺳوراﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐردم ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﺎ َ اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ و ﻣﺳﺗﺑدا اﻣﯾدوارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺳرﮐوب ﭼﻧﯾن ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﺑرﻗدرت ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ از ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن داﺷﺗن ﻣﯾوﻣدن ﺑﺎﻻ ،ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﮐﮫ
آروم و ﺑدون دوﯾدن ﺑﯾﺎﯾن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﭼون دارن ھﻣﯾﻧﺟوری ﮐﺗﮏ ﻣﯽ
زﻧن و ﻣﯾﺎن اﯾﻧطرف .از اوج ﮔرﻓﺗن ﺻدای ﺷﻌﺎر ھﺎ ﻣﯽ ﺷد ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ
دارن ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﺧورن و ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓرﯾﺎدﺷوﻧو ﺑﻠﻧد ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧن.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺎ ﮐﻧون را ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
ﮐﮫ در اﯾن  ٣ھﻔﺗﮫ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ .ﭼﮫ رادﯾﮑﺎ ﻟﯾﺳﻣﯽ در
ﻣردم ﭘدﯾد آﻣد و رﺷد ﮐرد .اﻧرژی و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺟواﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺟﻣﻌﯾت
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﭼون آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑود ﻏﻠﯾﺎن ﮐرد.
رﻓﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣﺎدرم در  ٣٠ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رای ﻧداده.
اﻣﺎ اﻣﺳﺎل رای داد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷد و ﺣﺎﻻ آﻧﻘدر ﻣﺻﻣم ھر روز ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾﺎﯾد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ ده ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﻣﯽ ﺑرﻣش ﺧوﻧﮫ .ﮔﻔت ﻣوﺳوی
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺷد ﺑرای آﺷﮑﺎر ﺷدن آﺗش زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر .در روزھﺎی اول
اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺎز ھم ﺷﻌﺎرھﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ھﻣﭼﻧﺎن رﻧﮓ و ﺑوی ﺳﺑز
ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﺗﻌداد ﺳﺑز ھﺎ ھم ﮐم ﺷده .ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻋوا
ﺑر ﺳر دو ﮐﺎﻧدﯾدا ﺑود و ﮐری ﺧوﻧدن طرﻓدارا .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ھﻣﮫ ،ھﻣﮫ
ﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ راﺣت از ﺑر اﻧدازی ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﯽ ﮔن دﯾﮕﮫ ﺑﺳﮫ ھر ﭼﯽ
ﺧوردن و ﮐﺷﺗﻧو ،ﺑردن .اﮔﮫ ﺳﺎﮐت ﺑﺷﯾﻧﯾم ھر ﮐﺎری ﺑﺧوان ﺑﺎھﺎﻣون ﻣﯽ
ﮐﻧن .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺗوی اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺷﮭوده ﺣﺿور ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﻣردم و ﺳﻧﯾن و ﺗﯾپ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ و اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﮫ .اﻓراد ﻣﺳن ﺑﺎ ﻋﺻﺎ،
ﺣﺿور وﺳﯾﻊ و ﭘر ﺷور و ﺷﺟﺎع ﺟووﻧﺎ ،ﻣﺎدرھﺎ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎﺷون .اﯾﻧﮭﺎ
ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻧﮕﯾزه ﺑﺎﻻی ﻣردم ﺑرای ﺗﻐﯾﯾره .در ﺟﻠوی ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺎ دوﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﮔﻔت":ﺑﺎﺑﺎ اﯾن دﺧﺗرا ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن ﺗو اﯾن درﮔﯾرﯾﮭﺎ ،ھﻣش اون ﺟﻠو
ھﺳﺗن" .ﮔﻔﺗم آﺧﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎﺷون ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎده .ﮔﻔت آره! راﺳت ﮔﻔﺗن ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب آﯾﻧده اﯾران ﺑﮫ دﺳت زﻧﮭﺎﺳت.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣردم ﺑﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﯾﮫ ﺟور ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺟز اﻗﻠﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ
ﮐﮫ در اﯾن رژﯾم ﻣﻧﺎﻓﻊ دارن و ﻣﯽ ﺧوان ھﻣﮫ ﭼﯾز زود
ﺳرﮐوب و ﺗﻣوم ﺷﮫ ،در ﺑﯾن ﻣردم ﻋﺎدی ﺑﺎ وﺟود ﻧظرات
ﻣﺧﺗﻠف ﺑر ﺳر اداﻣﮫ اﯾن ﺧﯾزش ﯾﺎ ﺳرﮐوب آن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺷﺗرﮐﮫ
رژﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧﺗﮫ .ھﻣﺎﻧطور
و اوﻧم اﯾﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ اداﻣﮫ راه ﺑﺎ اﯾن ِ
ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗم ﻋده ای ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﻣﮕﮫ ﭼﻘدرن و ﭼﻘدر ﻣﯽ
ﺗوﻧن دوام ﺑﯾﺎرن .ﺑﺎﻻﺧره ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷن .ﻣﯽ ﺗوﻧم ﺑﮕم ﮐﮫ اﯾن
اﻓراد ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ظﺎھر ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻋﻣق
و ﭘﺷت ﭘرده رو ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧن .ﻋده ای دﯾﮕﮫ ﻣﯽ ﮔن ﻣردم اﻻن طﺎﻗت
و ﺗوان اﻧﻘﻼب رو ﻧدارن و ﺑراش آﻣﺎدﮔﯽ ﻧدارن و اﯾن ﺧﯾزش ﺟز
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن و دﺳﺗﮕﯾری ﺑرای ﻣردم ﭼﯾزی در ﺑر ﻧداره .ﻋده ﺧﯾﻠﯽ
ﮐﻣﯽ ﻣﯾﮕن ﻣردم ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺷن .ھﯾﭻ راه دﯾﮕﮫ ای ﻧﯾﺳت.
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وﻗﺗﯽ دﺷﻣن ﻣردم ﺑﺎ ﺳﻼح ﻣﯾﺎد ﺑرای ﺳرﮐوب ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و ﺳﻧﮓ
ﻧﻣﯽ ﺷﮫ از ﺧودﻣون دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯾﮭﺎ ﺟواب ﻣﯽ دن ﮐﮫ ﻧﮫ
ﻣردم ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺷن وﮔرﻧﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﭼﯽ ﺑﺷﮫ .ھرج و
ﻣرج ﻣﯾﺷﮫ .اﮔﮫ ﻗرار ﺑﺎﺷﮫ ھر ﮐس ﺗو ﺧﯾﺎﺑون راه ﺑﯾﻔﺗﮫ و ﯾﮏ
اﺳﻠﺣﮫ دﺳﺗش ﺑﮕﯾره ﻣﮕﮫ ﻣﯾﺷﮫ؟
دﯾﮕﮫ ﺣرﻓﯽ از ﻣوﺳوی ﻧﯾﺳت .دﯾﮕﮫ ﻧﻣﺎد ھﺎی ﺳﺑز ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺷده.
اﮔر ﭼﮫ ھﻧوز ﻋده ای ھم در داﺧل و ھم در ﺧﺎرج ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوج
ﺳﺑز دﺧﯾل ﺑﺳﺗن ،اﻣﺎ ﻣردم ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﮫ ﺑﻌد از  ٣ھﻔﺗﮫ اﻣﯾد داﺷﺗن ﺑﮫ
ﻣوﺳوی ﯾﮏ ﺗوھﻣﮫ و دﯾﮕر ھﯾﭻ .اون ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺗو ﺧوﻧﮫ اش ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ اﯾن وﺿﻊ رو ﺑرای ﻣﺎ ﺑوﺟود
آوردن .ﻣردم دارن ﻣﯽ ﺟﻧﮕن .اوﻧم ﺑﺎ ﭼﻧﮓ و دﻧدان .ﺑﮫ ﻗﯾﻣت
ﺟﺎﻧﺷون .ھر از ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾده ﮐﮫ ﺑوی ﮔﻧد ﺳﺎزﺷش ھﻣﮫ ﺟﺎ
رو ﺑر داﺷﺗﮫ .ﮐم ﮐم ھم در آﯾﻧده ﻣﯽ ﮔﮫ ﮐﮫ ﻣن از ﺣﻘم ﻣﯽ ﮔذرم ،ﻣردم
ﺷﻣﺎ ھم ﮔذﺷت ﮐﻧﯾن .اﻣﺎ ﻣردم دﯾﮕﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﺷون ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ .دﯾﮕﮫ
ﺑﮫ ﻣردم ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻋرﯾﺎن و ﺣﮑوﻣت
ﺳراﭘﺎ ﻣرﺗﺟﻊ روﺑرو ھﺳﺗن .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣﯾﮕﯽ ﭼرا ھﻧوز ﺑرای
ﻣوﺳوی ﺷﻌﺎر ﻣﯾدی؟ ﻣﯽ ﮔن دﯾﮕﮫ ﭼﺎره ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم .ﭘس اﺳم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ رو ﺑﯾﺎرﯾم .رھﺑر دﯾﮕﮫ ای ﻧﯾﺳت ،ﻣوﺳوی رو
ﻗﺑول ﻧدارﯾم ،اﻣﺎ ﺑرای ﺑﯾرون رﯾﺧﺗن ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷﮫ ،ﻣﯾﮕﯾم ﻣوﺳوی.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ
رھﺑری ﺑرای ھداﯾت ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن دارﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ
اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد و دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺣﮑوﻣت ﺿد
ﻣردﻣﯽ ھﺳﺗن ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ روی دوﺷﺷوﻧﮫ .از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری،
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،زﻧﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن اﻧﻘﻼب و
دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺳﺗن ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت ھداﯾت ﻣردم و ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوی اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﻧﺷون دادن ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه و ﺟﺳورن ﻗدم ﺑر دارن.
ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺟوش ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺷﮑل آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾره ﺗﺎ ﺑﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﭘﯾوﺳﺗﮫ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﮫ .اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐم ﺷدن ﺷدت اﻋﺗراﺿﺎت زود
ﭘﺎﺳﯾو ﺷدن و ﮔﻔﺗن دﯾﮕﮫ ﺳرﮐوب ﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺷون ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺷﮫ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه
اﻓت و ﺧﯾز داره .ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﯾﺳت .ھر ﺟوری ﮐﮫ ﺷروع ﺑﺷﮫ
ﺑﮫ ھﻣون ﺻورت اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺗﻣوم ﻧﻣﯽ ﺷﮫ .ﻣردم در طﯽ
ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺧﯾﻠﯽ ﻧظراﺗﺷون ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .در
ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﺑﺎ وﺟود دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر و ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم ،اﻣﺎ ﺑﺎز
ھم اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﻧدن ﻣﯾﺷﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺟزو رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن
اﻓراد ھﺳﺗن و ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﺑﺷﮫ ﺗﺎ آﮔﺎھﯾﺷون ﺑﺎﻻ ﺑره و ﻣﺑﺎرزه ﺷون ﺑﮫ
ﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﮫ.
ﻧﺳل ﺳوﻣﯽ ھﺎ و دوﻣﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد از ﺗﺟﺎرب ﻧﺳل اول اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧن ﺗﺎ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت اوﻧﺎ رو در ﺳﺎل  ٥٧ﺗﮑرار ﻧﮑﻧن .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن ھﺳت در ﺟﮭت ھداﯾت ﻣﺑﺎرزات و آﮔﺎه ﮐردن اﻓﮑﺎر ﻣردم
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .از ﺑردن ﺷﻌﺎر و ﭘﻼﮐﺎرد ﮐﮫ ﺟزو اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرن ﮐﺎرھﺎﺳت
ﺗﺎ ﺑﺣث ھﺎی آﮔﺎه ﮔراﻧﮫ .ﺑﺎﯾد ﺑﺗوان ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣﮑم اﻧﻘﻼﺑﯽ از
رژﯾم در ﻧﺑردﻧد
رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎ ،از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ِ
ﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺳﺟم و ﻣداوم و رادﯾﮑﺎل ﺷرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺷﮑﯾل داد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی رژﯾم و ھداﯾت ﻣردم در ﻣﺑﺎرزات رﯾﺧت.
اﮐﺛرﯾت ﻣردم از ﺷﮑﺎف ﺑﯾن ﺳران رژﯾم آﮔﺎھﻧد .ﺑﺎﯾد ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن
اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻧﻘش ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺿﻌﯾف ﺷدن رژﯾم ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن
اﺧﺗﻼﻓﺎت رو ﺑرای ﻣردم ﺗوﺿﯾﺢ داد .ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﮭﻣﮫ اﯾﻧﮫ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم در اﯾن دوره در ﻣورد ﻧﻘش ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺧﺻوص آﻣرﯾﮑﺎ ﺧﯾﻠﯽ آﮔﺎه ﺑودن و ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
راه ﻧﺟﺎت ﻣردم ﻧﯾﺳت .ﻧﺑﺎﯾد از ﭼﺎﻟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯾﺎﯾم ﺑﯾﻔﺗﯾم
ﺗو ﭼﺎه اوﻧﺎ .ﻣﯽ ﺷﯾم ﻣﺛل ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺧوب اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ آﮔﺎه
ﺷدن ﻣردم و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺷﻌور ﺳﯾﺎﺳﯾﺷوﻧﮫ.
ﺑﺎﯾد از ﺗﺿﻌﯾف ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺧﺗﻼﻓﺎت و دو دﺳﺗﮕﯽ
ﺑﯾن اوﻧﺎ رو ﺑرای ﻣردم ﺗوﺿﯾﺢ داد .وﻗﺗﯽ رژﯾم ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣردم
از ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯾش اﻋم از ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﭘﺎه و ارﺗش و ﮔﺎرد
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رھﺑری و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و  ...اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ آﻧﻘدر ﻣردم ﻗوی
ﺑودن ﮐﮫ اوﻧﺎ ﻣﺟﺑور ﺷدن از ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎﺷون اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧن .ﻣردم ﺑﺎﯾد
از ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳران رژﯾم ﺑﮫ وﺟود اوﻣده و ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺧودﺷون و رژﯾم ھﺳت ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻧﺑﺎﯾد
اﺟﺎزه ﺑدن ﮐﮫ ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺳوار ﺑر ﻣوج ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺷن
و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧودﺷون اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧن .ﻣﮭم ﻣﺎھﯾت اﯾن رژﯾﻣﮫ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺣﻔظ
ﺑﺷﮫ .ھر ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ ﺳر ﮐﺎر ﺑﯾﺎد ﻣﺎھﯾت اﺳﻼﻣﯽ و
ارﺗﺟﺎﻋﯽ رژﯾم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ.
در  ٣٠ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎﺣﮭﺎ در دوره ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑر ﺳر ﮐﺎر اوﻣدن و اﻣﺗﺣﺎن ﺧودﺷون رو ﭘس دادن .ﻣردم ﺑﮫ
ﻋوام ﻓرﯾب ﺑودن و ﺳﺗﻣﮕر و ﻣﺳﺗﺑد ﺑودن رژﯾم دﯾﮕﮫ ﺷﮑﯽ ﻧدارن و
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺷد ﺗﺎ اﻗﯾﺎﻧوس ﺧﺷم ﻣردم ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﺑﯾﺎد.
در آﺳﺗﺎﻧﮫ  ١٨ﺗﯾر ﺳﺎﻟﮕرد ﮐﺷﺗﺎرداﻧﺷﺟوﯾﺎن در رژﯾم اﺻﻼح طﻠب
ﺧﺎﺗﻣﯽ ﭘس از  ١٠ﺳﺎل و در اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،اﯾﻧﺑﺎر ﻧﮕذارﯾم ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎﻣوش ﮔردد .ﺑﮫ رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن ﺷﮑل
ﻣﻣﮑن دھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺷورش ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در  ١٨ﺗﯾر را
ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم .وﻗﺎﯾﻊ  ١٨ﺗﯾر  ٧٨و ﺑرﺧوردھﺎی رژﯾم را ﺑرای ﻣردم
ﺑﺎز ﮔو و اﻓﺷﺎﮔری ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ھﻣﮕﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯽ ﻣوﺳوی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻣﺳﺎل ﺧودش ﮐﮫ ﺑود و ﭼﮫ ﻋﻘﺑﮫ ای داﺷت.

ﺑﮫ اﻣﯾد ﭘﯾروزی!
ﻧﮫ ﺳﺎزش  ،ﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم  ،ﻧﺑرد ﺗﺎ رھﺎﯾﯽ!
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭘﻧﺞ روز ﻣﺎﻧده ﺑﮫ دھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد  ١٨ﺗﯾر

اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ :١٢
ﺧطر دوم اﯾﻧﻛﮫ در ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ داﻧﻧد ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺑورژوا دﻣﻛراﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد؛ و ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت از
ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده ﻧﮑﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر
ﻣﺳﺎﻋد اﺳت و ﻧﯾﺎزش ﺑﺷدت ﺣس ﻣﯽ ﺷود ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه زﻧده و
ﺧﻼق اﯾﻧﮑﺎر ﺻورت ﮔﯾرد و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ واﻗﻌﺎ َ ﺣرﻓﯽ ﻋﻠﻣﯽ و ﺟدی )ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﺷﺎن در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم( ﺑرای ﮔﻔﺗن
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻻن در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻣردم ﺣرف زد .ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻧطﻔﮫ ھﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده و ﻗواﻧﯾﻧش ھﻣﯾن اﻻن دارد در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در
درﮔﯾری ھﺎی  ٣٠ﺧرداد ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾن ﯾك زن و ﺷوھر ﻛﮫ رھﮕذر ﺑودﻧد
و ﻧﺎﻏﺎﻓل وﺳط ﻣﯾدان ﺳر در آورده ﺑودﻧد دﻋوا ﺷد .زن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑود
ﺟرﯾﺎن ﭼﯾﮫ و ﻣﯽ ﺧواﺳت در ﻛﻧﺎر ﻣردم ﺑﺎﺷد .ﻣرد ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت و ﺷروع
ﮐرد ﺑﮫ ﻛﺗك زدن زن .در وﺳط ﮔﺎز اﺷك آور و ﺳرﻛوب ﻣردم دور آﻧﮭﺎ
ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و زن را ﻧﺟﺎت دادﻧد و ﺷروع ﻛردﻧد ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﺎ ﻣرد ﻛﮫ ﺣق
ﻧدارد زن را ﺑزﻧد .ﺷوھره ﻗﻠدری ﻛرد ﻛﮫ زن ﺧودم اﺳت ﺑﺷﻣﺎ ﭼﮫ؟ ﻣردم
ﮔﻔﺗﻧد زﻧت ھﺳت ﻛﮫ ﺑﺎﺷد .ﻏﻠط ﻣﯽ ﮐﻧﯽ دﺳت ﺑﻠﻧد ﻣﯾﻛﻧﯽ .زن آزاد اﺳت و
ﻣﻠك ﺗو ﻧﯾﺳت .ﯾﺎ رﻓﺗﺎرت را ﻣﺛل آدم ﻛن ﯾﺎ طﻼﻗش را ﻣﯽ ﮔﯾره .و  ...از
اﯾن ﺟور ﭼﯾزھﺎ ھم آدم زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ .ﻣﻧظورم از داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث در
ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده اﯾن ﭼﯾزاﺳت.
و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾﻧﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﯾﮕن ﺣﯾف ﻛﮫ رھﺑری درﺳت ﻧدارﯾم.
اﯾن ﻣوﺿوع ﻛﺳﺎﻧﯽ را واﻗﻌﺎ َ ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋده ای
ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد ﻣﺳﺄﻟﮫ رھﺑری طرح ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﻧظورﺷﺎن از رھﺑری ،رھﺑران ﺧودﺧواﻧده ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗورﯾزه ﺷده
در ﻣﺎھواره ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رھﺑران واﻗﻌﯽ اﺳت .ﺑﮫ
ﺟرأت ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﮐل آﯾﻧده اﯾن ﺧﯾزش در ﮔرو اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧط و ﺳﯾﺎﺳت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺷن و ﺻﺣﯾﺣﯽ ﺑﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷرو ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد و در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻓراﮔﯾر ﺷود .ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﭘروﺳﮫ اﺳت
ﮐﮫ رھﺑران واﻗﻌﯽ ھم ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد■.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ ٩

ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮔپ ھﺎی ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر –  ٩ﺗﯾر ١٣٨٨
ﺧﺑر ﭘﯾﭼﯾده ﺑود ﻛﮫ اﻣروز ﭼون ﻣﮭﻠت  ٥روزه ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑرای
ﺑررﺳﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺳر ﻣﯽ رﺳد در ﺷﮭر ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود .ﻓﻛر
ﻛردم اﻣروز را ﻧﻣﯽ ﺷود از ﻛف داد.
ﺗﮭران ﭘر از ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑود .اﻣﺎ ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده
ﺑودﻧد و ﺑﺻورت ﻓﺷرده در ﭼﮭﺎر راھﮭﺎ ،ﭘﯾﺎده رو ھﺎ و ﭘﺎرك ھﺎ
ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻗرار اﺳت از راه آھن ﺗﺎ ﺗﺟرﯾش راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﻧظر ﻧﺎﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽ آﻣد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌداد ﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب .آﻧﮭﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﻛﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯾدان ھﺎ و ﭼﮭﺎر راھﮭﺎ را
اﺷﻐﺎل ﻛرده ﺑودﻧد ،در وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن طوﻻﻧﯽ وﻟﯾﻌﺻر ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻف
اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
ﻣردم ﺧودی را از ﻏﯾرﺧودی )ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﺳوس ھﺎ و ﺧﺑرﭼﯾن ھﺎ(
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دادﻧد و ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﻛردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧﺑر ﺳوزاﻧده ﺷدن
ﺑﯾﻠﺑوردھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻛﮫ ﺟدﯾدا ﻧﺻب ﺷده و ﭼﻧﮓ و دﻧدان
ﺑرای ﻣردم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد را ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﯽ دادﻧد و راھﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه
را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ آﻣوﺧﺗﻧد.
»اﯾن ﺑﯾﻠﺑوردھﺎ ﺑطورﻣﻌﻣوﻟﯽ آﺗش ﻧﻣﯽ ﮔﯾره .ﺑﺎﯾد اول اﻟﻛل روش
رﯾﺧت ﺑﻌد ﻛﺑرﯾت زد«.
ﻣﺎدران در ﻛﻧﺎر دﺧﺗران ﺧود ﻛﮫ زﺧﻣﯽ و ﺑﺎﺗوم ﺧورده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ھم ﺗﺑﺎدل ﺗﺟرﺑﮫ و ﻧظر ﻣﯽ ﻛردﻧد» .ﻣﺎ اون ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ای ﻛﮫ
اﯾﻧﻛﺎرو ﺑﺎ دﺧﺗرم ﻛرد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛردﯾم .ﺑزودی ﺣﺳﺎﺑش را ﺧواھﯾم
رﺳﯾد .ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد اﯾﻧﻛﺎرو ﺑﻛﻧﻧد«.
ﻓرﺻت ﻧﺳﺑﺗﺎ زﯾﺎدی ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .ﺑر ﺳر اﺳﻼم و
ﺣﻛوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻧﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻛﯽ ﺑودﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ در ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧد .ﺑر ﺳر ﻣوﺳوی و اﯾﻧﻛﮫ ﭼرا او ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳت و
در دھﮫ  ٦٠ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺗﺎد .ﺑر ﺳر اﯾﻧﻛﮫ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻛﮫ
ﻣردم ﻣﺛل اﻣروز ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺑدون ﺗرس ﻛﻧﺎر ﯾﻛدﯾﮕر ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و ﺑﺎ
اﯾﻧﻛﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد از ﯾك ﺟﻧس ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﻓﻛری ﺧود را ﺑرای ھم ﺑﺎزﮔو ﻛﻧﻧد .ﺑر ﺳر اﯾﻧﻛﮫ در ﻣﺣﻼت ﺧود
ﺣرﻛﺗﯽ دﯾﮕر را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور"» ،ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ"
ﺑراه ﺑﯾﻧدازﯾم.
ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر "ﻧدا آﻗﺎ ﺳﻠطﺎﻧﯽ" ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ وﺳط ﻣﯽ آﻣد .ﻛﺳﯽ ﺑﺎ
اﻧدوھﯽ ﻋﻣﯾق ﮔﻔت ﻛﮫ »ﻧدا را در ﺑﮭﺷت زھرا و ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺑﮫ
ﺧﺎك ﺳﭘرده اﻧد« دﯾﮕری ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻏﺻﮫ ﻧﺧورﯾد .ﮔﺳﺗره ی ﺧﺎوران
ﺑﯾﻛران اﺳت .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺿد ﺧودﺷﺎن ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد«.
ھر ﻛﺳﯽ ھر ﭼﯾزی ﻛﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت ﯾﺎ ﺷﻧﯾده ﺑود را ﺑرای دﯾﮕری
ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﻛرد:
»ﻣﯾﮕن رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎزﺷﮫ .ﻣﻌﻠوﻣﮫ .ﻣﮕﮫ اون ﻛﯾﮫ؟ ﭘﺎدﺷﺎه
ھﻣﯾن ﻧظﺎﻣﮫ«.
»ﺧﺎك ﺑر ﺳر ﻣوﺳوی ھم ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺎرو ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯾﻛﻧﮫ .ﯾﻛروز ﻣﯾﮕﮫ
ﺑﯾﺎﯾن ﯾﻛروز ﻣﯾﮕﮫ ﻧﯾﺎن«
ﺟواب» :ﺗوھم را دور اﻧدازﯾد .ﻣوﺳوی آدم ھﻣﯾن ﻧظﺎﻣﮫ .ﺗﻌﯾﯾن
ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن رژﯾم ﺑﮫ دﺳت ﺧودﻣﺎن ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ ﻣوﺳوی ﻛﮫ در
ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﯾﺎدش ﻧﻣﯾره ﻣﺎ را ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺧﻣﯾﻧﯽ و
ﻧظﺎم ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎری ﻛﻧد ﻛﮫ او ﭘﺎﯾﮫ ﮔذارش ﺑود«.
ﺑﺣث ﺑر ﺳر ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﺑود.
ﻧﻣﯽ داﻧم ھم اﻛﻧون در ﺷﮭر ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣل را ﺗرك
ﻣﯽ ﻛردﯾم .اﻣﺎ در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﺷﮭر درﮔﯾری ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺳرﻛوب
ﺗوﺳط ﺟواﻧﺎن زﯾﺎد ﺑوده اﺳت■.

ﭘﯾﺎده رو
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﻣﯾدان وﻧﮏ ﻣﻣﻠو از ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑود .ﻣردم اﻧﮕﺎر
در ﺣﺎل ﻣﻌﻣول از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون زدﻧد و راه ﺧود را ﻣﯽ روﻧد .اﻣﺎ ﮐﻔش ھﺎی
ﮐﺗﺎﻧﯽ و ﭘﭻ ﭘﭻ ھﺎی ﺷﺎن ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻧزدﯾﮏ ھم ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧﻧد ٢ .ﺗﺎ  ٣ﺗﺎ ھﻣراه ھم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ ھم ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﻧد؛
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳد :ﺑﺎﻻ ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت؟ و آن ﯾﮑﯽ اﺧﺑﺎر ﭘﺎﯾﯾن را ﺑﮫ او ﻣﯽ دھد.
روﺣﯾﮫ ھﺎ ﻋﺎﻟﯽ اﺳت و ﮐﺳﯽ از ﺷﮑﺳت ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧد .ﺑوق ﻣﻣﺗد اﺗوﻣﺑﯾل
ھﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم را ﺑﮫ وﺟد ﻣﯽ آورد .ﺣﺿور ﺑزرﮔﺗرھﺎ و ﺟواﻧﺗرھﺎ در ﮐﻧﺎر
ھم ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت .از ھم درس ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﺧﺎﻧوادﮔﯽ آﻣده اﻧد.
ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮔوﺷﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ رھﮕذران!!! ﺷﮑﻼت ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﭼپ ﭼپ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ٢ .ﻧﻔرﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑرای ﮐﺎری ﺑﮫ
ﺳﻣﺗﯽ ﺑروﻧد ﻓرﻣﺎﻧده ﺷﺎن ﻧﮭﯾب ﻣﯽ زﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻧروﯾد .دﺧﺗری در ﺣﺎل رد
ﺷدن از ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺧوﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮫ ﻻ ﭘﯾرن ﻣﯾﺎﯾم
ﺑﯾرون" .ﻣردم از ﺗﺣرﯾم ﺻداو ﺳﯾﻣﺎ و ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺑرای ﻓﻠﺞ ﮐردن اﻗﺗﺻﺎد .ﻣﯽ
ﺧواھﻧد اھرم ھﺎی ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺟﻣﻌﯾت
ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در اﯾن ﺧﻼء رﺳﺎﻧﮫ ای ،راھﮑﺎر
ھم ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﺳرﭼﮭﺎر راه ھﺎ ﺑﮫ اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ،ﺻف
اﺗوﺑوس ،ﺻف ﻧﺎن و...
ﺷﺎﯾد ﻋده ای راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ دﯾروز را ﺟدی ﻧﮕﯾرﻧد اﻣﺎ ﻣردم
ﺧودﺟوش؛ ﺑﺣث ھﺎ و طرح ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت و ھم ﻓﮑری ھم
ﻣطرح ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑود .ﺑرق ﭘﯾروزی را در ﭼﮭره ﻣردم ﻣﯽ
ﺗواﻧﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎده روﯾﺷﺎن اﯾﻧﻘدر ﺧواب
ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن را ﺑرآﺷﻔﺗﮫ اﺳت■.

ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ؛ ﺟﯾﻎ ،ﺑﺎﺗوم و ﺧون
ﺗﮭران  -ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ٢٠:٣٠ -
ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ھﻣﯾن اﻻن ازﭘﺎرک ﺑرﮔﺷﺗم .اﻋﺻﺎﺑم ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از اﯾن ھﻣﮫ ﻗﺻﺎوت
و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮫ .دﯾدن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﺑراﯾم ﻣﺛل ﯾﮫ ﮐﺎﺑوس ﺑود.
آﺧﮫ اﻣروز ﻗرارﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧﺎﻧوادھﺎی ﺑﭼﮫ ھﺎی دﺳﺗﮕﯾرﺷد و ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدﮔﺎن درﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد .ﻣﺎھم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ازدوﺳﺗﺎن ازﺳﺎﻋت ٦
در ﻣﺣل ﺣﺎﺿرﺷدﯾم .ﻓﺿﺎی ﭘﺎرک ﺑﺷدت اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت .درﺗﻣﺎم ﮐوﭼﮫ
ھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت .در
ﮐوﭼﮫ  ١٦آذر ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﺑﺎ آرم ﮔﺷت ارﺷﺎد ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ
درآﻧﮭﺎ ﻧﯾروھﺎی زن ﻧﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺳﺎﻋت  ٧ﻣردم ﮐم ﮐم
دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺑﺗدا ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﺗذﮐرﻣﯽ ﮐﻧد
وﺳﻌﯽ در ﻣﺗﻔرق ﮐردن ﻣردم دارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣردم
روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .دراﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ازﺗﻣﺎم ﭘﺎرک ﻧﯾروھﺎی ﺳﭘﺎه و
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﯾﺎوران رھﺑری و ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد وﯾژه ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻧﯾروھﺎی زن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎد ازﺑﺎﺗوم و ﮔﺎزﻓﻠﻔل ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم و ﺧﺎﻧواده ھﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدﻧد و اﻗدام ﺑﮫ ﺿرب وﺷﺗم ﻣردم ﮐردﻧد وﺗﻌدادی از زﻧﺎن و
ﺟواﻧﺎن را ﺑﻌد از ﮐﺗﮏ زدن دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐوﭼﮫ ﻣﺻری ﺑودﻧد ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺧوﻧم از دﯾدن اﯾن
ھﻣﮫ ﺷﻘﺎوت ﺑﮫ ﺟوش آﻣده .ﺑﺎ ﺗﻌدادی ازﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﯾورش ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ از ﺗرس ﺧود ،درﺧواﺳت
ﻧﯾروی ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗﻌدادی ﻧﯾروی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و
ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾروی ﺳﭘﺎه ﻋﺎﺷورا
ھﺳﺗﻧد؛ در ﻣﺣل ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻌداد ﮐم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ زن ﻣﺳﻧﯽ ﮐﮫ
ﻋﺻﺎﯾﯽ دردﺳت دارد ﺑﺎ ﺿرﺑﮫ ﺑﺎﺗوم روی زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ
ﺿرﺑﮫ دﯾﮕر ﺳرﺟواﻧﯽ ازھم ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﺧوﻧش ﭼﻣﻧﮭﺎی ﺳﺑز ﭘﺎرک
را رﻧﮕﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .در دﻟم ﺧﺷﻣﯽ ﺳوزان ﺷﻌﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد و از اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﺎری ازدﺳﺗم ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﺧود ﻧﮭﯾب ﻣﯽ زﻧم :ﺧوب دﯾﮕر ﺟﺎی
اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﯾﺳت ﻣﺟﺑورم ﺣرﮐت ﮐﻧم و ﺑﺎﯾد اﯾن ﮔزارش را ﺑﻧوﯾﺳم■.

درﺳﮭﺎی ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر –  ٤ﺗﯾر ١٣٨٨
ﺑﮫ ﻧظرم ﺗظﺎھرات دﯾروز ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن از اﯾن ﻧظر اھﻣﯾت داﺷت ﻛﮫ
روﺣﯾﮫ ھﻣدﻟﯽ و ﭘﺎﯾداری را ھم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت و ھم ﺑﺎﻻ ﺑرد .ﺗﻌداد
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺟﻠس ﺣرﻛت ﻣﻲ ﻛرد )اﻟﺑﺗﮫ در ﭘﯾﺎده روھﺎ( زﯾﺎد ﺑود.
ﺗرﻛﯾب ﻋﻣدﺗﺎ ﺟوان ﺑود وﻟﯽ ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ھﺎ ھم ﺑودﻧد .در ﺑﯾن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻻن ،ﺗﻌداد
زﻧﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﯾﺷﺗر ﺑود .ﭘﻠﯾس ﺑﻌد از ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری از اﻓراد روي
آورده ﺑود .ﻣرﻛز ھﺟوم ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﻣﯾدان ﺑود .اداﻣﮫ ﺳرﻛوب ﺑﮫ ﻛوﭼﮫ ھﺎ
و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﻣﯾدان )در ﺟﻧوب و ﻏرب و ﺷﻣﺎل ﻣﯾدان( ،ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ
ﻛﮫ ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﺷﻌﺎر دادن ھﺎ ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﺳﯽ
ﭼﮭل ﻧﻔره در ﻣﺣﯾط اطراف )و ﻧﮫ در ﻣرﻛز ھﺟوم( اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد .ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﭼﻧد ده ﻣﺗری ﺟﻠو ﻣﻲ رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﻛﮫ روﺑروی ﺧود ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوﺑﮕر را ﻣﯽ دﯾدﻧد ﻛﮫ ﭘﯾﺎده ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣوﺗور ﻗﺻد ﻧزدﯾك ﺷدن ﺑﮫ آﻧﺎن را
دارﻧد ﻣﯽ دوﯾدﻧد و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد و در ﻛوﭼﮫ ھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی
دورﺗر ﻣﺗﻔرق ﻣﯽ ﺷدﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﻛل در ﮔوﺷﮫ ای دﯾﮕر ﺗﺟﻣﻊ
ﺟدﯾدی ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺗرﻛﯾب ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از اﻓراد ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽ ﺷد و ﺳﻌﻲ ﻣﯽ
ﻛردﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرﻛز درﮔﯾری ﭘﯾﺷروی ﻛﻧﻧد .ھﻠﯾﻛوﭘﺗرھﺎ
از ﺑﺎﻻ ﺻﺣﻧﮫ ﻛﻠﯽ را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﻧد و در واﻗﻊ ﻧﻘﺎط ﺗﺟﻣﻊ ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب و ﺗﻐﯾﯾر در آراﯾش ﻧﯾرو را از ﺑﺎﻻ رھﺑری ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ،اﯾﺟﺎد ﭼﻧد ﻣرﻛز ﺗﺟﻣﻊ ﻧﺳﺑﺗﺎ دور از ھم ،ﺑراي ﺗﻘﺳﯾم ﻧﯾروی
دﺷﻣن و ﻣﮭﻣﺗر از آن ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﻛردن ﺳرﻛوﺑﮕران ،اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﻛرده
اﺳت .ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ را از ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﮭران آورده ﺑودﻧد .ﺳن اﯾن
ﻧﯾرو ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت زﯾﺎدی ﻛﮫ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر در ﻣورد ﮔﺳﺗرش ﻧﯾروی
ﺑﺳﯾﺞ ﻣﻲ ﻛردﻧد ،ﺑﺎﻻی ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت .اﺻل ﻛﺎری ھﺎ ﺑﺎﻻی ﭼﮭل و ﭘﻧﺟﺎه
ﺳﺎل دارﻧد .وﻟﻲ ﺗك و ﺗوك ﭼﮭره ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷدت
ھراﺳﺎن )و ﮔﺎه رﻧﮓ ﭘرﯾده( را در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻛﮫ دارﻧد اوﻟﯾن
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﺷﺎن را در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رژﯾم ،ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن رﻓﺎه و زﻧدﮔﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم اﯾن روزھﺎ زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻛﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ
اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎزار ﻛﺳﺎد اﺳت .ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻛوﭼك و ﻣﺗوﺳط دﭼﺎر اﻓت ﺷده
اﻧد .ﻣﻧظورم ﻣﻐﺎزه دارھﺎ و رﺳﺗوران ھﺎ و ...اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد
زودﺗر ﻣﻐﺎزه ھﺎ را ﺑﺑﻧدﻧد .رژﯾم دارد روی اﯾن ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧرده ﺑورژوازی ﻛﺎﺳب از اداﻣﮫ وﺿﻊ ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ﺑﮫ ﻛﻣﻛش ﺑﯾﺎﯾد .در ﻛوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﺗﺎﻛﺳﯽ ،آدم ھﺎی ﺣﻛوﻣت اﯾن را
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ :ﭼﮫ ﻓﺎﯾده؟ اﯾن دﻋواھﺎ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣردم دارد؟ ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﺧواﺑﯾده اﺳت؟ اﯾن ﻛﮫ ﻧﺷد ﻛﺎر؟ ﭘﺎدزھر اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،اراﺋﮫ
دورﻧﻣﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اھداف ﺑﺎﻻﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ در ﺑﯾن ﻣردم
اﺳت .وﻟﯽ رادﯾﻛﺎﻟﯾزه ﺷدن ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﺣﺗﯽ در ھﻣﯾن ﺣد
ﻛﻧوﻧﯽ اش و در ﺷراﯾط ﻧﺑود ﯾك ﻗطب ﻗوی اﻧﻘﻼﺑﯽ( واﻗﻌﺎ دارد ﺟﻠوی
ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗﯽ آن ﻛﺎﺳﺑﯽ ﻛﮫ دارد ﺿرر
ﻣﯽ ﻛﻧد ھم اﻧﮕﺷت اﺗﮭﺎم را ﺑر روی ﺣﻛوﻣت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ
”درﮔﯾری و ﺑﻲ ﺛﺑﺎﺗﯽ“.
رژﯾم در ﭘﯽ ﻓرﺳﺎﯾش و ﺗﺣﻠﯾل ﺑردن ﻧﯾروی ﻣردم ﺑﺎ ﺳرﻛوب ﻣﻣﺗد
اﺳت .دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﻛرده اﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺎﻛﯾد ﺑر
دﺳﺗﮕﯾری اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﺳت.
اﯾن دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ ﯾك ﻛﺎرﻛرد ﻣﻌﯾن دارد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﮭﻣﺗر از اﯾﻧﮭﺎ،
در طرح ﺳرﻛوب رژﯾم ،دﺳﺗﮕﯾری ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن درﮔﯾری ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﺷﺗم  -وﯾژه

اﺳت .اﯾن دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺻدھﺎ ﻧﻔر را ﻓﻘط در ﺗﮭران ﺷﺎﻣل
ﻣﯽ ﺷود .ﯾك ﻧﻛﺗﮫ دﯾﮕر ھدف ﻗرار دادن زﻧﺎن در ﺗظﺎھرات ھﺎﺳت.
ھم ﺑﮫ ﺷﻛل ﺿرب و ﺷﺗم و ھم ﻗﺗل .اﯾن واﻗﻌﺎ ﯾك ﺳﯾﺎﺳت آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت
ﭼون اھﻣﯾت اﯾن ﻧﯾرو را از ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﻓﮭﻣﯾده اﻧد.
ﯾك ﻣﺷﺎھده دﯾﮕر :ﺑﮫ ﻧظرم ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾد
در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ طور ﺛﺎﺑت ﺗﻛرار ﺷود .اﻣﺎ ﻧﻛﺗﮫ ای ﻛﮫ ﻣﺷﺎھده ﻛردم
اﯾﻧﺳت ﻛﮫ اﻛﺛر ﻣردم ﺣﺗﻲ در ﺣﺎدﺗرﯾن ﻟﺣظﮫ ھﺎی درﮔﯾری دوﺳت
دارﻧد ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور ﺑدھﻧد و ﻧﮫ ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ.
ﭼرا؟ آﯾﺎ از ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ ،ﺑرای ﺗوده ھﺎی ﻋﺎم راﺣت ﺗر و ﻣﻠﻣوس ﺗر
اﺳت ﻛﮫ اﻓراد ﻣﻌﯾن را آﻣﺎج ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ ﯾك ﻧظﺎم را؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣرگ ﺑر
دﯾﻛﺗﺎﺗور ﮔﻔﺗن ،ﻣﺷﺧص ﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺧود را اﺑراز
ﻛﻧﻧد؟ ﺷﺎﯾد راه ﻓراﮔﯾر ﻛردن ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ
اﯾن ﺷﻌﺎر در ھر ﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ھر اﺑزاری ،ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﯾﺎﯾد .از ﺷﻌﺎر
ﻧوﯾﺳﯽ ھﺎی ﻛوﭼك و ﺑزرگ در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻛﻠﯾپ و ﭘوﺳﺗر و
■ ....

ﺑﺎﻻﺧره ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ؟
دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﻓﮑری در ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ!
ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر  ٤ -ﺗﯾر ١٣٨٨
 -١آﯾﺎ اﯾن ﻣوج اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت؟
ﺑﻌد از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ،ھﻣﮫ ﻣردم دﭼﺎر
دﻟﺷوره ﺷدﻧد ﻛﮫ ﭼﻧد روز آﯾﻧده )ﭘس از اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ( ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾران ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣن( در آﻧﺷب
ﭼﺷم ﺑر ھم ﻧﮕذاﺷﺗﻧد و داﺷﺗﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﮔﺎھﯽ در
ﻛوﭼﮫ ھﺎ ﻓرﯾﺎد ﻛﺳﯽ را از دور دﺳت ﻣﯽ ﺷﻧﯾدی ﻛﮫ ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﭘر از ﺑﯾم
و اﻣﯾد ﻣﯽ ﮔﻔت» :ﻣردم ﻗرﺑوﻧﺗون ﺑرم! ﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﯾﯾد« .در
دﻧﯾﺎی ﻧت ﻧﯾز اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣرﺗﺑﺎ َ ﺗﻛرار ﻣﯾﺷد.
ﺷﻧﺑﮫ را دﯾدﯾم ﭼﮫ ﮔذﺷت .ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن آن دﺧﺗر ﻧﺎزﻧﯾن )ﻧدا
ﺳﻠطﺎﻧﯽ( و ﭘﺧش آن از ﻛﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣﺎھواره ای آﺗش ﺑﺟﺎن ﻣردم زد و
ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ ﻧﯾز وﺿﻊ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﮔذﺷت.
ﻣن ﻓﻘط اﻣﯾدوارم اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﺑرای ﻣردم و
اﻧﻘﻼب ﺑﮭﺗر اﺳت .ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺻورت ﺧودﺑﺧودی ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺟرﯾﺎن درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺑﻌد از ﺷﻧﺑﮫ ﺣﺗﺎ ﯾﻛﺑﺎر ﺑﺣث رای ﻣن
ﭼﯽ ﺷد و ﯾﺎ ﻣوﺿوع ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طرح ﻧﺷد .ﻻاﻗل در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻛﮫ
ﻣن در آن ﺷرﻛت داﺷﺗم و ﺑﻌداَ ﺷﻧﯾدم و ﺧواﻧدم ﻛﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺻﺣﻧﮫ
ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻧﮓ ﺑوده اﺳت.
ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺗوی ﻣردم ﺧوﺑﮫ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺧودﺑﺧودی اﺳت ﻣﺷﻛﻼت
زﯾﺎدی داره ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﺟﮭﺗﯽ ﺑره .ﺿﻣﻧﺎ َ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﯾز ھﺳت ﻛﮫ
ﺑﮭر ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﮫ )ﺣﻣﺎم ﺧون ﯾﺎ ﺳﺎزش ھﺎی
ﺑزرگ و ﻏﯾره( دﯾﮕر ﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت ،اوﺿﺎع ﻣﺛل ﻗﺑل ﺑﺷﮫ .اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﺛل
ﻛودﺗﺎی  ٢٨ﻣرداد و ﭘﺷت ﺑﻧدش آﻧﮭﻣﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﺳﻛوت و ﺧﻔﻘﺎن ﺗﻛرار
ﻧﺧواھد ﺷد .زودﺗر از آﻧﭼﮫ ﻓﻛرش را ﺑﻛﻧﯾم ﯾﻛﺟور دﯾﮕﮫ و از ﯾﻛﺟﺎی دﯾﮕﮫ
و ﺣﺗﺎ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﺷروع ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻت را ﺑررﺳﯽ ﻛﻧﯾم .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎم ﺧون ﺑراه
ﺑﯾﻧدازﻧد و ﻣردم را ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﻧد .ﺑﻧظر ﻧﻣﯾﺎد .دﺷﻣن ھر ﻛﺎری ﻣﯽ ﻛﻧد
اوﺿﺎع ﺑراﯾﺷﺎن ﺑدﺗر ﻣﯾﺷﮫ .ﭼﻧد ﺷب ﭘﯾش رادان ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروھﺎی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ )اﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻛﻧم( آﻣد در ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑرای ﻣردم ﺧط و ﻧﺷون
ﻛﺷﯾد .ھﻣﺎن ﺣرﻓﮭﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر در ھﯾﺑت ﯾك ﻧظﺎﻣﯽ زد.
ﮔﻔت از ﻓردا )ﯾﻌﻧﯽ روز ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺧرداد( ھرﻛﯽ ﺑﯾﺎد ﺗو ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﭘدرﺷو در ﻣﯽ آورﯾم .آﺷﻛﺎرا اﻋﻼم ﺣﻛوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﻛرد» .ھر
ﺗﺟﻣﻌﯽ ،ھر ﮔرد ھﻣﺎﯾﯽ ای ووو .«...اﻣﺎ ﻛﺳﯽ ﺗره ﺑراﯾش ﺧرد ﻧﻛرد.
ﻣﻠت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد» :ﺣرف ﺟدﯾد ﺑزن .اﯾﻧﺎرو ﻛﮫ رھﺑر دﯾروز ﮔﻔت و
ﻧﺗﯾﺟﮫ اش را ھم دﯾد «.ﯾﻌﻧﯽ روﺣﯾﮫ ﻣردم اﻻن اﯾﻧﮫ .درﺳﺗﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز
اﻻن در اوﺟﮫ .اﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﻣوج وار »ﺧﯾز و اﻓت« در اﯾﻧﺟﺎ ھم

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﺷﺗم  -وﯾژه

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣوﺟوده .اﻣﺎ اﻓت )ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ،ﺳرﻛوب ﺧﯾﻠﯽ ﺷدﯾد و ﯾﺎ ھر ﭼﯽ ﻛﮫ
ﻧﻣﯽ داﻧم( ﺑﻧظرم اﻓت در ﯾك ﻣوﺟﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺷروع ﺷده .ﻣﯽ ﺧوام
ﺑﮕم روﻧدی ﺷروع ﺷده ﻛﮫ ﺑﻧظرم ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾره.
ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت اﺳت .ھم در ﺑﺎﻻ ﺑﺧﺷﯽ از ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﺷروﻋﯾت
را ﺑرده زﯾر ﺳؤال و ھم در ﭘﺎﯾﯾن ﻣردم ﺑطور ﺧﯾﻠﯽ ﮔﺳﺗرده .ﺧود اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﺑﺎﻋث ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺎدی ﺑرای رﯾﺷﮫ دار ﺑودن اﯾن ﻣوج ﻣﯾﺷﮫ .ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻗﺷر ﺧﺎص ھم ﻧﯾﺳت .ﻧوع اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ اش ﮐﮫ ھﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ .ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔن ﮐﮫ
ﻓﺷرده ﯾﮑﭼﯾز ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺣراﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺳرﮐوب
ﺷدﯾد و ﮔﺳﺗرده – ﻣﺛل ﺷﯾﻠﯽ ﯾﺎ اﻧدوﻧزی – ﻣﯽ ﺧواﺑﺎﻧﻧد .طوری ﮐﮫ دﯾﮕر
ﮐﺳﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم اﻣﺎ ﻗدرت ﭼﻧﯾن ﺳرﮐوﺑﯽ وﺟود
ﻧدارد .ﻣﺣدودﯾت دارﻧد .ﯾﮏ ﻣﺣدودﯾت اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻠﻘﮫ زﻧﻧدﮔﺎن دور ﮐودﺗﺎ – ﭼﮫ
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ طراﺣش ﺑودﻧد ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﮐردﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﮑوت
ﮐردﻧد در ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ – ﺧود اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ درﺟﮫ ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن طرح اﺧﺗﻼف
دارﻧد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻻن از ﭼﻧﯾن
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﺷﺎن ﻋواﻗﺑﯽ داره و ھﻣﯾن ﺑﺧش
ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﭼﻧﯾن رﯾﺳﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﮑﻧد و اﯾن ﺑﺷﮫ زﻣﯾﻧﮫ
ای ﺑرای ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻓﺗﺎدن طرﺣﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ.
اﺣﺗﻣﺎﻻ درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻣردم ﺑﺎ رژﯾم ﺧوﻧﯾن ﺗر ﺧواھد ﺷد .ﻣﻧﺗﮭﺎ
ﺳرﻋت درﮔﯾری ھﺎ و ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣردم ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب
ﺑﮫ ﻓﺷردﮔﯽ اﯾن ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﯾﺳت .ﺗظﺎھرات ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﭘﺷت ﺳر ھم
ﻧﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ﭘراﮐﻧده ﺗر و ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺧواھد ﺑود .وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺛل
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺗﺄﺛﯾر ذھﻧﯽ زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ روﺑرو
ﺑﺷﯾم ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐود ﺑزرگ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم اﯾﻧطوری ﺑﺷﮫ.
ﺑﻧظرم ﮐودﺗﺎ ﮔرھﺎ ﯾﮏ ﻓرﺟﮫ ی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد اﺳﺎﺳﺎ َ ﺑرای
ﺳرﮐوب ﺟواﻧﺎن ﺑﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف .اﻣﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ
ﻣﻌﻧﺎﯾش اوج دوﺑﺎره ﺑﺎﺷﮫ.
اﻻن ھم ﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر روزھﺎﯾﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﺻﻼَ
ﺗظﺎھرات ﺑرﮔزار ﻧﺷﮫ .زﻣﺎن ﺷﺎه ھم ھﻣﯾﻧطور ﺑود .ﺑﻌد از ١٧
ﺷﮭرﯾور ﺗﺎ  ١٣آﺑﺎن ﺧﯾﻠﯽ روزھﺎ ﺗظﺎھرات ﻧﺑود .اﻣﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ﺑﯾن
ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﮫ ﺑوﯾژه اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻓت و ﺧﯾز و
ﻣوج وار ﺟﻠو ﻣﯽ رود.

 -٢آﯾﺎ دو ﺟﻧﺎح ﺑﺎ ھم ﺳﺎزش ﺧواھﻧد ﮐرد؟
ﻣﺛل دوره ھﺎی ﻗﺑل اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ھﺎﯾﯽ ﺑﯾن دو ﺟﻧﺎح ھﺳت.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﺑرﺧورداره .اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﮫ .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای دار و دﺳﺗﮫ ای ﻛﮫ
ﺷﺎﺧص ﺗرﯾن ھﺎﺷون ﻣوﺳوی ،ﻛروﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯽ ھﺳﺗﻧد )و رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ(
ﺑﻧظر ﻣﯾﺎد راه ﺑرﮔﺷﺗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم دارﻧد ﺑﮫ ﺧود اﯾن
اﻓراد ﻧزدﯾك ﻣﯽ ﺷوﻧد) .دﺳﺗﮕﯾری ﺗﺧم و ﺗرﻛﮫ ی رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ.
دﺳﺗﮕﯾری اﻓراد ﺳﺗﺎد ﻣوﺳوی .ووو(...
دﺳﺗﮕﯾری ﯾﺎ ﺗرور ھر ﯾك از اﯾﻧﮭﺎ و ﯾﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎری روی ﺣرﻓﺷﺎن،
ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ) .اﯾن ﭼﯾزﯾﺳت ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟش ھﺳت(.
اﻣﺎ ﺣﺗﺎ در ﺻورت ﺑروز ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ،ﻟزوﻣﺎ َ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣول اﯾن
دو طرف ﺟﻧﮓ ﺟﻠو ﻧﺧواھد رﻓت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﺟوری ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟزاﻣﺎ َ
ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺷﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن دار و دﺳﺗﮫ ی ﻣوﺳوی و ﺑﻘﯾﮫ؛ و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای .اﯾن وﺳط ﺑﺷدت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑرای "ﭼﯾز دﯾﮕری" ﻣوﺟود اﺳت؛ و
درﺳﺗﮫ .ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه در اﯾن اوﺿﺎع ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده اﺳت ﺗﺎ
زﻣﯾﻧﮫ و اﻣﻛﺎن ﺳر ﺑﻠﻧد ﻛردن آن "ﭼﯾز دﯾﮕر" ﻛﮫ ﺑطور ﻋﯾﻧﯽ ﺣﺿور
دارد ،ﻧﯾروﻣﻧد ﺗر ﺷود.
ﯾك ﺑﺣﺛﯽ را ﺟﺎﯾﯽ ﺧواﻧدم ﯾﺎ ﺷﻧﯾدم .اﯾن ﻣوﺿوع ﻛﮫ اﻣروز دار و
دﺳﺗﮫ ی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻛﺎری ﻛﻧﻧد ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ و ﻧﯾروھﺎی ﻏرﺑﯽ
ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻓﺎع از ﻣردم و ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﯾن ﺣرﻓﺎ ،وارد دﺧﺎﻟت
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷوﻧد .ﺣﻣﻠﮫ ﻛﻧﻧد ﯾﺎ اﯾن ﻗﺑﯾل ﭼﯾزا؛ و اﯾﻧرا ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه
ﻧﺟﺎت ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣردم را
ﺗﺣت ﻋﻧوان دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺷت ﺧود ﺑﮫ ﺻف ﻛرده و "وﺣدت ﻣﻠﯽ"
وﯾران ﺷده را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻛﻧﻧد و ﭼﻧدی دﯾﮕر ﺑر ﻗدرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ١١

)ﭼﻧﯾن ﻓﻛری را ﯾﺎدم ھﺳت  ٤ﺳﺎل ﭘﯾش ﻛﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺳر ﻛﺎر
آﻣد و از ﺟﺎﻧب ﺷرﯾﻌﺗﻣداری – ﻛﯾﮭﺎن – طرح ﺷده ﺑود را ﻣﺣﺳن
رﺿﺎﯾﯽ اﻓﺷﺎ ﻛرده ﺑود(.

 -٣اوﺑﺎﻣﺎ ﮐدام ﺳﻣت را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
در ﻣورد ﺑرﺧورد آﻣرﯾﻛﺎ :در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﭼﻧد روز ﺑﻧظر ﻣﯾﺎد
ﺳﯾﺎﺳت ﺷﺎن ﭼرﺧﺷﯽ ﻛرد) .ﻣردم ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ھﻣﮫ را ﺑﮭم رﯾﺧﺗﻧد( .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺑر ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ ﻓﺎش ﺷده ﮐﮫ درﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،
اوﺑﺎﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ داده ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد اﻧﺗﺧﺎب ﺷود و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎﯾﯽ ھم
ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن رھﺑری ﺑﺎ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر ﻣﺻر ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﭼرﺧش را ﻣﯽ ﺷود دﯾد .از روزھﺎی اول ﺑﻌد
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮕﯾر ﻛﮫ اوﺑﺎﻣﺎ "ﻧﻣﯾدوﻧم ﻧﻣﯾدوﻧم" ﻣﯽ ﻛرد و اﯾﻧﻛﮫ "ﻣﺎ در
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﻛﮫ ﺑداﻧﯾم واﻗﻌﺎ َ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﯽ ﺷده" ﺗﺎ ﺑﻌدش ﻛﮫ ﺑﺎز
ھﻣﯾن را ﮔﻔت اﻣﺎ اﯾﻧرا اﺿﺎﻓﮫ ﻛرد ﻛﮫ "ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺑرﺧورد ﭘﻠﯾس در
اﯾران را ﺑﺎ ﻣردم دﯾدم و ﻧﺎراﺣت ﺷدم" .ﺗﺎ روز ﺑﻌد ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر "دﻟﺳوز"
ﻣردم ﺷد .ﺗﺎ روز ﺑﻌد ﻛﮫ ﻛﻧﮕره آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺻد و ﺧرده ای رأی
)در ﺑراﺑر ﯾك رأی( "ﺣﺎﻣﯽ ﻣردم" ﺷد.
اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻟﺣن را در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﻣردم از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون "ﺻدای
آﻣرﯾﻛﺎ" ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد .دوره ھﺎی ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺻدای آﻣرﯾﻛﺎ
ﻣوﺿﻌﯽ "ﻣؤدﺑﺎﻧﮫ" داﺷت .ﻛﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﮭﺎی ﻗﺑل ﺑرﺧوردش
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد اﻧﮕﺎر از ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣﺛﻼَ ﻗﺑل ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ اﻓﺷﺎﮔری ﻣﯽ ﻛرد .اﻣﺎ در
اﯾﻧدوره اﮔر ﻛﺳﯽ ھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ زﻧﮓ ﻣﯾزد و اﻓﺷﺎﮔری ﻣﯽ ﻛرد ،ﮔوﯾﻧده
ھر ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﻔت" :اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﻣوﺿﻊ و ﻧظر ﺷﻣﺎﺳت؛ و اﯾن آﻗﺎﯾﯽ ﻛﮫ
ﺷﻣﺎ دارﯾد ﺳرش ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾد – ﺣﺗﺎ َ اﮔر ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر اﺣﻣدی
ﻧژاد ﯾﺎ ﻧزدﯾﻛﺎن او ﺑود – ﺣﺿور ﻧدارﻧد ﻛﮫ ﺟواب ﺑدن .ﺣق آﻧﮭﺎ ﺑرای
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﺣﻔوظﮫ!!!" )ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺟری ﻣﻧﺎظره ھﺎی ﻛﺎﻧدﯾداھﺎ در ﺻدا
و ﺳﯾﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽ زدﻧد!!( .ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم و ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﺷدن ﻣردم ،ﻟﺣن ﺷﺎن
ﺗﻐﯾﯾر ﻛرد .ﺣﺎﻻ ﻛﻣﺎﺑﯾش ﻣﺛل ﻗﺑل ھﺎ  -ﺑﺎ اﻓﺷﺎﮔری و ﻏﯾره  -ﺣرف ﻣﯽ
زﻧﻧد .ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻛﮫ "ﺻدای آﻣرﯾﻛﺎ" ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺿﻊ دوﻟت آﻣرﯾﻛﺎ.
اﯾن ﻣوﺿوع در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ھم ﺻﺎدق ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺣﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗر از ﺻدای آﻣرﯾﻛﺎ در دوره ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧﻧﺛﯽ ﺑودﻧد .ﻧﮫ ﻓﻘط ﺧﻧﺛﯽ ﺑﻠﻛﮫ
ﻛﻣﺎﺑﯾش طرف اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺑﻌد آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﭼرﺧش ﻛردﻧد.
ﺣﺎﻻ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دارﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﭼطوری
دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻛﻧﻧد .ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺣﺿور ﻣردم ﻣﺑﺎرز در
ﺻﺣﻧﮫ اﺳت.

 -٤آﯾﺎ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن طرﻓدار اﺣﻣدی ﻧژاد ھﺳﺗﻧد؟
در آﻣﺎرھﺎ و ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ھﺎ آﻣده ﺑود ﮐﮫ آرا  ٦٠ﺑﮫ  ٤٠در ﺟﻧوب
ﺷﮭر ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑود و در ﻣﺣﻼت ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺑﺎﻻ  ٧٠ﺑﮫ  ٣٠ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﻣوﺳوی .ﺑر ھﻣﯾن ﻣﺑﻧﺎ ھم ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد در ﺑﯾن
زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن ﭘﺎﯾﮫ دارد و ﻣوﺳوی در ﺑﯾن ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﺎ .وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧرا ﻣطﻠق
ﮔﻔت اﻣﺎ ﻛﻣﺎﺑﯾش اﯾﻧطوری اﺳت .ﻣﻧظورم از ﻣطﻠق ﻧﮕﻔﺗن اﯾﻧﺳت ﻛﮫ در
اﯾن ﺷورﺷﮭﺎ و ﺧﯾزش ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ و روزاﻧﮫ ﻣن ﺟواﻧﺎﻧﯽ را دﯾدم ﻛﮫ
ﻣﺷﺧص ﺑود از ﻗﺷرھﺎی زﺣﻣﺗﻛش ھﺳﺗﻧد و ﺷﺎﯾد اﮔر در ﺷراﯾطﯽ ﻏﯾر از
اﯾن ﺷورش ھﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ دﯾدم ،ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛردم اﺣﺗﻣﺎﻻَ طرﻓدار اﺣﻣدی
ﻧژادی ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻛﻣﺎﺑﯾش اﯾن واﻗﻌﯾت دارد .اﯾﻧرا از ﻣﻛﺎن ھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ای ﻛﮫ ﺷورش ھﺎ در آﻧﺟﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﺎھده ﻛرد.
دﯾروز ﺗﮭران – ﺑﻐﯾر از ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﺷﮭر – در ﺧﯾزش ﺑود .ﻣﻧﺎطق
ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن ھﻧوز اﺳﺎﺳﺎ َ ﺳﺎﻛت ھﺳﺗﻧد .در دوره ی ﻛﺎرزار اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و در
ﮔﺷت و ﮔذارھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻧﯾز اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﺷﮭود ﺑود .ھم ﺑﯾن ﻣوﺳوی ﭼﯽ ھﺎ
زﺣﻣﺗﻛش ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد و ھم ﺑﯾن اﺣﻣدی ﻧژادی ھﺎ ،ﻣﯾﺎﻧﯽ و ﭘوﻟدار
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ َ دو ﺻف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودﻧد .ﻧﻛﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺟواﻧﺎن ﺣﺎﻣﯽ اﺣﻣدی ﻧژاد ھم در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ آن ﺑﺧش ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده و
ﺗﺣرﯾك ﺷده ﻧﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺑدی ﻧﺑودﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر
ﺳﻧت و ﻣذھب و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺧﺎطر ﻓﻘر و ﺑﯾﻧواﯾﯽ و اﯾن اﻣﯾد ﻛﮫ از
اﺣﻣدی ﻧژاد ﭼﯾزی در زﻣﯾﻧﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﺳد ،ﺣﺎﻣﯽ او
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ﺑودﻧد .اﻓﺷﺎﮔری او از رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ در ﻣﻧﺎظره ﭼﻧﯾن ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ھم داﺷت .ﻣن
ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻛردم .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾﻧﮭﺎ را ﻛﮫ ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳم ﺗوی ھﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻛوﺗﺎه ﺿد اﺣﻣدی ﻧژاد ﺷده اﻧد و ﻣﯽ ﮔن "ﺣﺎﻻ
ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﭼﮫ ھﯾوﻻﯾﯽ اﺳت و ﺣﺎﺿره ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ ﻗدرت ھﻣﮫ ی ﻣردم را
ﺑﻛﺷد".
اﻣﺎ ﺑﮭرﺣﺎل زﺣﻣﺗﻛش ﺗرﯾن ھﺎ ﻓﻌﻼ در ﻣﯾدان ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭼﻧد روز
ﭘﯾش در ﺟرﯾﺎن درﮔﯾری و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای رﻓﺗﯾم ﻛﮫ
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ اش ﻣردی ﻣﺳن و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود .در ﻓرﺻﺗﯽ
ﻛوﺗﺎه از او ﺳؤال ﻛردم» :ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ؟« او ﺟواب داد» :ﻧﮕﺎه
ﻛن ،ھر ﺣرﻛﺗﯽ اﺳت از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺳت .اﻧﮕﺎر از اﯾن ﺟﺎ
ﻣرزی ﻛﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوﺑﯽ ﻛﮫ ﻣرزش ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی
اﺳت .ﺗﺎ اﯾن ﻣرز ﺷﻛﺳﺗﮫ ﻧﺷﮫ و ﻣﺣدوده ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ھم
درﮔﯾر ﻧﺷوﻧد ،از اﻧﻘﻼب ﺧﺑری ﻧﯾﺳت«.
اﺣﻣدی ﻧژاد ﻣدﻟش ﭼﺎوز ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در وﻧزوﺋﻼ ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﭘول
ﻧﻔت ﺑﯾن ﻣردم ﺗواﻧﺳت آرای ﺑﺎﻻی  ٥٠درﺻد را ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧودش ﺑﯾﺎره .در اﯾران ھم او ﺑﻧوﻋﯽ اﯾﻧﮑﺎر را ﮐرد .ﻓﻘط
وﻋده ﻧﺑود .اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﺎدی ھم ﺑود .ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ ،ﺗﺣﺟر،
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﻣﺎدی ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐوﭼﮏ ﻣﺎدی ،روی ﺣس ﺗﺣﻘﯾر و ﻋﻘده ھﺎی
ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردن ،ﻣﺎﻧور روی
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ )و ﻧﮫ ﻋﺳﮕر اوﻻدی( ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺳﺗرده ﺑرای اﺣﻣدی ﻧژاد
ﺑرای ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑوﺟود آورد .اﻣﺎ در ﺻف ﺑﻧدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺣول
ﮐودﺗﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده .آن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣﺎدی
ﮐﮫ اﯾن ﺑﺧش از ﻣردم را ﺑﮫ رأی دادن ﮐﺷﺎﻧده اﺳت آﻧﻘدر ﻗوی ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺗﺑدﯾﻠش ﮐﻧد ﺑﮫ دﻓﺎع ﻓﻌﺎل از ﮐودﺗﺎ .ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐوﭼﮏ و ﺧرده رﯾز
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺷﺗﺎر و ﺳرﮐوب ھم ﺑﺎﻋث ﻓرو رﯾﺧﺗن
ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ھﺎی اﯾن ﺑﺧش ﻣﯽ ﺷﮫ .ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﯾﺧﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر اﻋﺗﻣﺎد
را در ﺑﯾن رأی دھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯽ ﮐﻧد .در طرف
ﻣوﺳوی ھم اﯾن روﻧد را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﻓرو رﯾﺧﺗن ﺗوھﻣﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣوﺳوی ﮐﻧدﺗر ﺟﻠو ﻣﯽ رود زﯾرا از دﯾد ﻣردم ﻣظﻠوم واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
در ﺗظﺎھرات طرﻓداران اﺣﻣدی ﻧژاد آدﻣﮭﺎی ﻣدرن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺷﯾﮏ
ھم ﺑودﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﻏﻠب ﺷﺎن ﺟز طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻗﺑل اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ
ﻧﺎن و ﻧواﯾﯽ رﺳﯾده اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھم از اﺣﻣدی ﻧژاد دﻓﺎع ﮐردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺳطﺢ ﺑﺳﺗن ﻗراردادھﺎی ﺑزرگ ﺳود ﺑردﻧد و ﺑدل ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺷده اﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ھم اﻧدازه ﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎ از ﻗﺑل دﺳت
و دل ﺑﺎزی ھﺎی اﺣﻣدی ﻧژاد ﻓرﺑﮫ ﺷده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ واﻗﻌﺎ َ در ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از
ھواداران اﺣﻣدی ﻧژاد ﻧﯾرﻧﮓ ﺑﺎزی ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ "ھﻧرﭘﯾﺷﮫ" ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد اﺣﻣدی ﻧژاد در اﯾن طﯾﻔﮭﺎ ھم ﭘﺎﯾﮫ دارد .دو ﺳﮫ ﺗﺎ زﻧﺎن
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺟﺎب را دﯾدم .ﺑﺎ ﻋﮑس ھﺎی اﺣﻣدی ﻧژاد .اﻣﺎ روﺷن ﺑود ﮐﮫ
اوﺑﺎش و ﻣزدور ﺑودﻧد و ﻓﺣش ھﺎی رﮐﯾﮏ ﻣﯽ دادﻧد .ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﭘول ﻣﯽ دادﻧد
ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ .ﯾﮑﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ﭘوﻟدار ھم ﺑود وﻟﯽ از زاوﯾﮫ اﺳﻼم و ﺧدا داﺷت
از اﺣﻣدی ﻧژاد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد .اﯾﻧﮭﺎ ﺟز ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑش ھم ھﺳﺗﻧد .ﺑطور
ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻧﮭﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ،ھواداران اﺣﻣدی
ﻧژاد در ﻣوﻗﻌﯾت ﺿﻌﯾﻔﺗری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ھواداران ﻣوﺳوی .اﮔر ﺑﺧش
زﯾﺎدی از ﺗوده ھﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ از زاوﯾﮫ ﻣﺎدی ﭘﺷت اﺣﻣدی آﻣدﻧد اﻣﺎ ﺳرﺑﺎزان
ﺟﻧﮕﯽ اش ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ آن ﺑﺧش ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﻣﺗﺣﺟر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺟزو
ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺑﺳﯾﺟﯽ ھم ﻧﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺣداﻗل در اﺑﺗدا ﻓﻌﺎﻟﻧد و رو
در روی ﻣردم ﻗرار دارﻧد.

 -٥ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﺟو و ﺗرﮐﯾب ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﺑﺎرزات
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﯾن اﯾﻧﺟور ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺷﮭری
وﺟود دارد .ﺣﺎﻟت ﻣوج اﻧﻔﺟﺎری دارد .ﺟرﻗﮫ ای زده ﻣﯽ ﺷود .ﻓراﮔﯾر
ﻣﯽ ﺷود .ﺑر اﺛر ﯾﮑﺳری ﻋواﻣل ﺷﮑﻠش و ﺗرﮐﯾب ﻧﯾروھﺎی درﮔﯾرش
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺛﻼ درﮔﯾرﯾﮭﺎی  ٣٠ﺧرداد ﺗﺄﺛﯾر دوﮔﺎﻧﮫ ﺑر اﯾن ﺟﻧﺑش
ﻋظﯾم ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ ی ﻣﺛﺑﺗش اﯾن ﺑود ﮐﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾزه
ﮐرد .ﺳؤاﻻت ﺟدی را ﺑرای ﺗوده ھﺎی ﭘﯾﺷرو ﻣطرح ﮐرد و ﻓرم
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ھﺎی ﺟدﯾدی از ﻣﺑﺎرزه را ﺟﻠوی روﯾﺷﺎن ﻗرار داد .ﮔﺎھﯽ ﺧودﺑﺧودی
اﯾﻧطور ﺷد و ﮔﺎھﯽ از ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه و ﺷﻌﺎرھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮔرﻓﺗﻧد .اﻣﺎ
از ﺳوی دﯾﮕر اﯾن ﻣواﻗﻊ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺷرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .اﻧﺗظﺎر دارﻧد
ﺟﻧﺑش ﺑﯽ ھزﯾﻧﮫ ﺟﻠو ﺑره .ﺗردﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﯾﮕن اﻣروز ﻧرﯾم ﺧﯾﺎﺑون.
اﯾﻧرا در  ٣٠ﺧرداد دﯾدم .واﻗﻌﺎ َ ﯾﮏ ﻣوج اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن داره.
ﺑد ھم ﻧﯾﺳت .ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی را ﺗﺛﺑﯾت
و ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧﻧد .در ﺗظﺎھرات ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﺣث ﺳﮑوت ﻣطرح ﺷد ﺑﺎ
ﻣﺣدودﯾت روﺑرو ﺑودﯾم .ﻧﻣﯾﺷد ﺷﻌﺎر داد .ﺣﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗوده ھﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎھﺎت ﻣﯾﮑردﻧد .اﻣﺎ روز  ٣٠ﺧرداد اﯾﻧﮭم ﺷﮑﺳت .وﻗﺗﯽ
درﮔﯾرﯾﮭﺎ رادﯾﮑﺎﻟﺗر و ﺧوﻧﯾن ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺷﺗراﯾن ﺟواﻧﺎن ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﯽ آﯾﻧد و در ﺑﯾن ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗزﻟزل ﺑﯾﺷﺗر دﯾده ﻣﯽ
ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﺎ اول ﻓﻌﺎﻟﺗرﻧد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ اوﺿﺎع
ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑﯾن اﯾن ﻗﺷر ﺑﯾداد ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺷﮑل ھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺑطور ﺧودﺑﺧودی آﮔﺎھﯽ ﺑﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد.
ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺧودﺑﺧودی ھم ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﮭت ﻏﻠط ﺑرود و ﻣورد ﺑﮭره
ﺑرداری ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺟواﻧﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻧﮕﺎری اﺣﻣدی ﻧژاد ﯾك ﻓرد
اﺳت .ﻣوﺳوی ﯾك ﻓرد اﺳت .ﯾﻛﯽ ﺑد اﺳت ﯾﻛﯽ ﺧوب اﺳت .درﮐﯽ از
اﯾﻧﮑﮫ ھر دو اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻧد ﻧدارﻧد .ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺑﺎ راھﻛﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف.
ﯾﻛﯽ دﯾﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣوﺳوی ﻗﮭرﻣﺎن اﺳت و ﻏﺳل
ﺷﮭﺎدت ﻛرده .اﯾﻧرا ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ھم اﻓراد ﻣﻘﺎوم ﺧودﺷﺎن را
دارﻧد .ﻣﮕر زﻣﺎن ﺷﺎه ﻓرﻣﺎﻧده ﺷﺎه ﻣوﻗﻊ ﻣردن ﻧﮕﻔت زﻧده ﺑﺎد ﺷﺎه
ﻣرگ ﺑر ﻣردم؟ ﻣردن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﭼﯽ ﻣردن ﻣﮭم اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ زﻧده و ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑرای ﻣردم طرح ﺷود.
ﯾك ﻣورد دﯾﮕر ﺑرای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﻧﻘش ارﮔﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﻛوب .ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﯾداد ﻣﯽ ﻛﻧد .ﻣن ﺟواﻧﯽ
را دﯾدم ﻓﻌﺎل در ﺣرﻛﺗﮭﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ .ﺑﺎرھﺎ ھم ﺑﺎﺗوم ﺧورده ﺑود .ﺑﺎ
ﺣرارت ﻣﯾﮕﻔت ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﻓرق ﻣﯽ ﻛﻧد .اون ﯾﻛﯽ ﺑﺎ اﯾن
ﯾﻛﯽ ﻓرق ﻣﯽ ﻛﻧد .اون ﯾﻛﯽ ﺧوﺑﮫ اﯾن ﯾﻛﯽ ﺑده و ﻏﯾره .روﺷن ﻛردن
اﯾﻧﻛﮫ ﻛﺎرﻛرد اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﭼﯾﺳت و ھر ﯾك ﺑﺎزوی ﺳرﻛوب ﯾك ﻧظﺎﻣﻧد،
ﺿرورﯾﺳت .ﻣﻧظورم ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗن درك ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳﺗﯽ از ﻗوای ﺳرﻛوب
اﺳت .ھﻣﯾن اﻻن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣوﺿوع ﺑﺣث داغ ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت.

 – ٦ﭼﮫ ﺧطراﺗﯽ ﺧﯾزش را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺸﺪت ﻗﻮی اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻓﻌﻼ اﻣﯿﺪ و
ﻧﺠﺎﺗﯽ در ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﺻﻼَ ﻧﻤﯽ دوﻧﻨﺪ ﭼﯿﮫ؛ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﺶ را
ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻢ ﻣﯿﺬاره) .اﻟﺒﺘﮫ
اﻏﻠﺐ اﯾﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺸﺪت ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻏﺸﺘﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ( اﯾﻨﮭﺎ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدی ﻛﮫ ﺟﻮ ﮔﯿﺮ ﻧﺸﻦ و دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺒﺰ
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑرﺧﯽ از ھﻣﯾن ھﺎ را ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﺑﮭﺎ رو ﭘﺷت
ﺑﺎم "ﷲ اﻛﺑر" ﻧﮕن و ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﮕری ﺑدن! ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻓﮑر و ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھراس دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﮐﻣوﻧﯾﺳم دﻓﺎع ﮐﻧﻧد و
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﭘﺧش ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺧﯾﺎﻟﺷﺎن را
راﺣت ﮐردﻧد و ﻓﻘط ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺿد ﮐودﺗﺎ و ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
اﻧﮕﺎری در دوران ﮐودﺗﺎی ﺷﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد از آﻟﻧده در
ﻣﻘﺎﺑل ﭘﯾﻧوﺷﮫ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺣداﮐﺛر از ﺷﻌﺎر ﺟﻣﮭوری ﻓراﺗر
ﻧﻣﯽ روﻧد .ﭼﮫ ﺟﻣﮭوی ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎﺗﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت.
ﻋﻣﻼَ دو ﺧطر ﺑزرگ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻧﺑش را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ
دو ﺧطر وﺟود دارد و ﻗوی اﺳت :ﯾﮑم ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ ﺳوار اﯾن ﺟﻧﺑش
ﺷوﻧد .ﻛﮫ ﺷده اﻧد وﻟﯽ اﻣور ﻣﻘداری از دﺳﺗﺷﺎن در رﻓﺗﮫ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﻣﮭﺎرش ﻛﻧﻧد ....
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