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ھﻣﮫ ﻧﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه اﺳت!

ﻣن ھﻣدﺳت ﺗوده ام
ﺗﺎ آن دم ﮐﮫ ﺗوطﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔﺳﺳﺗن زﻧﺟﯾر را
اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو
اوﻟﯾن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﭘس از ﺧﯾزش ﺑزرگ ﻣردم در راه اﺳت .
ﺑﺎ ﻗﻠﺑﯽ آﮐﻧده از درد اﻣﺎ ﻟﺑرﯾز از ﺧﺷم و ﻧﻔرت ،ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﺑﺎری از
ﺗﺟﺎرﺑﯽ ﮐﮫ در ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑدﺳت آورده اﯾم ،ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ای ﺳر
ﺷﺎر از اﻣﯾد و ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ﻗدم ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﮔذارﯾم.
اﻣﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎراﻧﯽ ﭼون ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ،اﺷﮑﺎن ﺳﮭراﺑﯽ،
ﯾﻌﻘوب ﺑرواﯾﮫ ،ﻣﺻطﻔﯽ ﻏﻧﯾﺎن ،ﻣﺑﯾﻧﺎ اﺣﺗراﻣﯽ ،ﺗﯾﻧﺎ ﺳودی،
اﻣﯾرﺟوادی ﻓر ،ﻧﺎﺻر اﻣﯾرﻧژاد و  ....را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎب ﺑﯾﺎورﯾم؟
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎراﻧﯽ ﭼون ﺳﮭراب اﻋراﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟز ﺳﺎل
اوﻟﯽ ھﺎ ﺑﺎﺷﻧد را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎب ﺑﯾﺎورﯾم؟ ﺑﺎ ﺗن زﺧﻣﯽ ﯾﺎران ﻣﺎن در
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎھﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﻧﯾم؟ ﺑﺎ اﺳﺎرت و اﺧراﺟﮭﺎی ﮔروھﯽ آﻧﮭﺎ و
ﺳﺧت ﮔﯾری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﺎدان دﮔراﻧدﯾش ﭼﮫ ﮐﻧﯾم؟ طﺎﻗت دﯾدن
ﻋﮑس ﻧدا آﻗﺎ ﺳﻠطﺎن را ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ اش ﻧدارﯾم .آﺧر
ﮐﻼس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺳرزﻧده و ﺷﺎداب ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ،اﻣﺎ،
ﺣﺎﻻ ﺑوی ﺧون و ﺑﺎروت ﮐﻼس و ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺳراﺳر
ﮐﺷور را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﭘس از ﺧﯾزش ﺑزرگ ﻣردم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .دﯾﮕر
اوﺿﺎع ﻣﺛل ﺳﺎﺑق ﻧﯾﺳت .اﻧﻔﺟﺎرھﺎی ﺑزرﮔﺗری در راھﻧد .ھﻣﮫ
ﻧﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻧﮕر آﮔﺎھﯽ و آزادی دوﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﻘش ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺧود را اﯾﻔﺎ ﺧواھد ﮐرد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ
وظﺎﯾف آﮔﺎھﮕراﻧﮫ ﺧود در ﻗﺑﺎل ﻣردم ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد؟
ﻣﺎ در ﺧﯾزش اﺧﯾر ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺧود در ﺣد ﺗوان ﺧوﯾش ﻋﻣل
ﮐردﯾم .ﺑﮫ ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوده ھﺎ – ﺑوﯾژه زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ -
ﭘرداﺧﺗﯾم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭت و ﺣﯾرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﺗﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ھﻣﮫ
را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺗراض را در ﮐوی ﺑﮫ ﺻدا در
آوردﯾم ،آﻏﺎزﮔر ﻣﺑﺎرزه ای ﻗدرﺗﻣﻧد در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺷدﯾم .ﭘﺎ ﺑﮫ
ﭘﺎی ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ دوﯾدﯾم ،آﺗﺷﮭﺎ ﺑﭘﺎ ﮐردﯾم ،دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻧﺑرد
ﺳﺎزﻣﺎن دادﯾم ،ﻟذت ﻓداﮐﺎری ،ھﻣدﻟﯽ ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﯾﺎری ﺑﯾدرﯾﻎ
را ﭼﺷﯾدﯾم ،ﺷﺑﻧﺎﻣﮫ ﭘﺧش ﮐردﯾم ،از دﺷﻣن ﻧﮭراﺳﯾدﯾم ،ﻣرگ را ﺑﮫ
ﺳﺧره ﮔرﻓﺗﯾم ،ﺧون ﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧون ﻣردم در ھم آﻣﯾﺧﺗﯾم ،ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﮔﺎھﮕراﻧﮫ ﺧود ﻋﻠﯾﮫ اردوی ﺟﮭل و ﻓرﯾب اداﻣﮫ دادﯾم ،در ھﻧﮕﺎﻣﮫ
ﻧﺑرد ﺣﺟﺎب از ﺳر ﺑرداﺷﺗﯾم ،آزادی را ﻓرﯾﺎد زدﯾم و ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺟﮭﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯾدﯾم و اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕر را ﻧوﯾد دادﯾم.
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣورد ﺧﺷم و ﮐﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم .آﻧﺎن از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر از رده ھﺎی
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ﺑﺎﻻی ﺣﮑوﻣت ﺗﺎ ﻣزدوران ﭘﺎﯾﯾن دﺳت ھﻣﮫ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد داﻧﺷﮕﺎه را ﺗﺣت ﺳﯾطره ﺧود در آورﻧد .
آﻣﺎده ﮐردن ﺻد ھزار ﺑﺳﯾﺟﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،دﯾدارﻣﺗواﻟﯽ ﻣﺳﺋوﻻن
ﻧظﺎم ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺳﯾﺟﯽ و اﺳﺗﺎدان ﻣرﺗﺟﻊ و ﺧط وﻧﺷﺎن
ﮐﺷﯾدﻧﮭﺎی ﻣداوم ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮐردن اﺳﺗﺎدان دﮔر اﻧدﯾش ،اﻋﻼن ﺗﻐﯾﯾر
دروس آﻣوزﺷﯽ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺟﮭت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣودن ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺧﺎص ﺑرای ﻧظﺎﻣﯽ ﮐردن ھر ﺑﯾﺷﺗر ﺟو
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،زﻣزﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن ﺑﺎز ﮔﺷﺎﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻧﯾز اﻋﻼم ﺑراه اﻧدازی "اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ" دوم .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻋﻣق ھراﺳﺷﺎن از ﻣﺎﺳت.
ﺳران رژﯾم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه آﺗش زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر اﺳت،
داﻧﺷﮕﺎه داﻏدار ﺷﮭدای ﺧود اﺳت .آﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ اﻧد .آﻧﺎن ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺷﯾر از رو ﺑﺳﺗﮫ اﻧد
از ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﮭدای ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه »دﻟﺟوﯾﯽ« ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای آﻧرا ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی »ﺧود ﺳر« ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد ،ﻓرھﺎد رھﺑر
رﺋﯾس اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺗوﺳط وزرات اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﺑر ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺷﺧﺻﺎ ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷت ،اﮐﻧون اﺑراز ﺑﯽ
اطﻼﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
آﻧﺎن از ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود آﮔﺎھﻧد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
را ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﮕران ﮐرده ،ﻧﻘﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ )ﺑﮫ ھﻣراه داﻧش آﻣوزان( ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد .اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﯾزش اﺧﯾر ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ﺑﮫ
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﯾن اﻣر ﺑر ھﻣﮕﺎن روﺷن اﺳت .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳران رژﯾم طرﺣﮭﺎی ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن
اﻧداﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻔﺎی ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ ﺷوﻧد .از اﯾن رو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ھم
ﺷﮑﺳﺗن اﯾن طرﺣﮭﺎی ﺳرﮐوب ﮔراﻧﮫ ﺑرای ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﮭم
اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ و آﯾﻧده ﺧﯾزش ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻣردم اﯾران
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻋزم و اراده و آﮔﺎھﯽ ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ
اﺳت .ﯾﺎ ﻣﺷﻌل ﭘرﻓروغ ﻣﺑﺎرزه را ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺗر از ﭘﯾش در دﺳت
ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و آﻧرا ﭘرﻓروﻏﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ از زﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﻋﮭده ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ﺳرﺷﺎر از ﻟﺣظﺎت و ﻣﻘﺎطﻊ ﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑدرﺳﺗﯽ درک ﺷده و در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد .
ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻏﺎزﮔر ﻣﺑﺎرزه و ﯾﺎ ﯾﺎری رﺳﺎن
اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ اﻣواج ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ ﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﺑﮫ
اﺷﺎﻋﮫ آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎری رﺳﺎﻧده اﻧد.
در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺷده و
ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اھداف ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد در ھم ﺗداﺧل ﮐرده
اﻧد ،ﻧﻘش آﮔﺎھﮕراﻧﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اھﻣﯾت ﻣﺣوری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
وظﯾﻔﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺻرﻓﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای،
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﮐردن آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ در آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻣردم دارﻧد .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از ﻓﻘدان ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو اﻧﻘﻼﺑﯽ در رﻧﺞ اﺳت ،اﯾن ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣوﺛری اﯾن ﺧﻼ را ﭘر ﮐرده
و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی واﻗﻌﺎ ﻣردﻣﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧد.
وظﯾﻔﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺣل ﺷدن در ﺟﻧﺑش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم
ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘل اﺳت .اﻣروزه اﯾن اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻌﻧﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑﺎری دﯾﮕر اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ در ﺻف دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟﻧﺎح ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠب ﮐﮫ از ﻗدرت
راﻧده ﺷده ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ در راس ﺧﯾزش
ﻣردم ﻗرار ﮔﯾرد و از آن ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺳود ﺟوﯾد .اﮔر
ﭼﮫ دﻋوای ﻣﯾﺎن دو ﺟﻧﺎح ﻓﺿﺎ را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﻣﺳﺎﻋد ﮐرده اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ھﯾﭼﯾﮏ از ﺟﻧﺎﺣﮭﺎ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم
ای ﻣردم ﻧدارد .ﻋﻠت دﻋواھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧواﺑﮕﺎھﯽ در ھر ﺷﮭری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻧﻘﺷﮫ رﯾزی و
ﮐل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .دﻋوا اﺻﻠﯽ ﺑر ﺳر
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات و ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﮕر
ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐردن اﺳت .ﺟﻧﺎح ﻣوﺳوی -ﮐروﺑﯽ  -رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺟﻧﺑش ﺑوﯾژه داﻧش آﻣوزان ﺑدل ﺷود .اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺣوری
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣت اﻧﺟﺎم ﻧﮕﯾرد ﺟﻣﮭوری
اﺳت ﮐﮫ ھر داﻧﺷﺟوی آﮔﺎه و ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد.
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻘوط ﺧواھد ﮐرد و ﺟﻧﺎح ﺧﺎﻣﻧﮫ ای  -اﺣﻣدی ﻧژاد ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد اﮔر اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد اﯾن ﺳﻘوط ﺗﺳرﯾﻊ ﺧواھد ﺷد.
ﺳﺧﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺷﮑﺎف در ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺑﺎﻋث ﺳررﯾز ﺷدن ﻣردم ﺑﮫ
رﻓﻘﺎ ،اوﺿﺎع ﺧطﯾری اﺳت .وظﺎﯾف ﻓوق ﺑدون ﺣﺿور ،ﺗﻼش
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷد ﮐﮫ ﺧواھﺎن از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗن زﻧﺟﯾرھﺎی ﺑﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﻧد.
و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺧواھد ﺷد .اﮔر ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ در ﻣﺣور
درﺳت در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻف ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺟﻧﺎح
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓوق ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد ،ﻓرﺻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑزرﮔﯽ از دﺳت
ﺣﺎﮐم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ وﻗﻔﮫ در ﻓﮑر ﺗرﻣﯾم زﻧﺟﯾرھﺎی ﺑردﮔﯽ
ﺧواھد رﻓت .ﺗﺎ ﮐﻧون آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣﺎ ﺑوده ،در اﯾن ﺟﻧﺑش
و رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب زدن ﺑداﻧﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺟﺳم و روح ﻣردم
ﻧﻘش ﻓﻌﺎل و ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﮑرده اﯾم .ﻋﻠت اﺻﻠﯽ آﻧرا ﺑﺎﯾد در
اﯾران را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﮐﮫ »ﯾﮏ
ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﺑﯽ
ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ« ﮐوﺗﺎه ﻧﻣﯽ آﯾد ،آﻣﺎل و
ﻋﻣﻠﯽ و اﻧﻔﻌﺎل در ﺑر ﻧدارد .ﺗﺋورﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺗظر ﺻف ﺑﻧدی ﺗر
آرزوھﺎی اش اﺣﯾﺎ دھﮫ اول ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣت
و ﺗﻣﯾز طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﻘﺎﺑل ﺑورژوازی در ﯾﮏ روز آﻓﺗﺎﺑﯽ و
رھﺑری ﺧﻣﯾﻧﯽ اﺳت و رﻧﮓ ﺳﺑزش ﻧﻣﺎد اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی اﺳت .
ھوای ﺻﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .روزی ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه در ھﯾﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎھدش
ﮐﮫ طﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﯾزی ﺟز ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ و ﺗﺷدﯾد
ﻧﺑوده و ﻧﺧواھﯾم ﺑود .ﯾﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾﻧﮑﮫ ﺧﯾزش اﺧﯾر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﺳﺗم و اﺳﺛﺗﻣﺎر و ﺑوﯾژه ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻔرط زﻧﺎن ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺑﺎر
طﺑﻘﺎت ﻣﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد از آن دوری ﺟﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﺣﺿور
ﻧﯾﺎورده اﺳت.
ﺻف ﻣﺳﺗﻘل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در اﯾن ﺧﯾزش ﺑﺎﯾد در آن دﺧﺎﻟﺗﮕری
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ﺑﻣﺎﻧد
ﻣﺳﺗﻘل
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ﺟﻧﺑش
ﮐرد .اﯾن ﻗﺑﯾل ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزﺑﯾﺎن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﺑﺎﯾد ﺟرﺋت آﻧرا ﺑﮫ ﺧود دھد ﮐﮫ ﺧﻼف اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾد راﯾﺞ در اﯾن
اﯾﻔﺎی ﻧﻘش و ﺳر ﻓرود آوردن ﻋﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوج ﺳﺑز اﺳت.
ﺧﯾزش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗردﯾد و ﺗزﻟزل ﺧﻼف روﻧد
ﺷﮏ ﻧﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﯾدان آﯾﻧد ،ﺑﮫ
ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﻣﺣﺻور ﮐردن ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در ﭼﺎرﭼوﺑﮫ
ﻣﯾدان ھم ﺧواھﻧد آﻣد ،ﺣﺗﯽ ﮔوﺷﮫ ای از ﻓﺿﺎی ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳت ،ﺣرﮐت ﮐﻧد .ھر ﮔوﻧﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ﻣوج ﺳﺑز
ﺧود اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھﻧد داد اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎرج
آﯾﻧده
ﺗﺣت ھر ﺷﮑل ﯾﺎ ﻋﻧوان و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ﺗﺧرﯾب
ﺷدن از ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ رھﺑری ﻣوج ﺳﺑز ﻧﺧواھد ﺑود.
اﺳت .ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﻧﯾن دﻧﺑﺎﻟﮫ روی ﺗوﺳط ﭘدران و ﻣﺎدران ﻣﺎ در
ﺣﺿور ﮐﺎرﮔران در ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺿور آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﻧﻘﻼب  1357ﺻورت ﮔرﻓت ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺳﻠﯽ ﻓﻧﺎ ﺷد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﻧﯾﺳت .وظﯾﻔﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭼپ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺑﺎد رﻓت .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد آن اﺷﺗﺑﺎه را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ
ﭘﺷت ﺻﻔﯽ از ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾن ﺧﯾزش ﻗرار ﮔﯾرﻧد .
ﻋﻧوان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن و رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن ﺟﻧﺑش ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوت ﮐﯾﻔﯽ اﺳت ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﺟﻧﺑش
ﻣدام ﺑﺎ ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺳروﮐﺎر دارد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻘﯾﻘت ﺟو ﻧﺑﺎﺷد و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑراه اﻧدازی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﻣداﻓﻊ ﭘﯾﮕﯾر ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت و ﺑﯾﺎن ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ آن ﻧﺑﺎﺷد .ﻣردم ﻧﯾﺎز
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗوھﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم )و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﮔران( ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
دارﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎھﯾت و اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮐرد و راه را ﺑرای ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدن ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول
ﮐﺳب
ﺧواھد ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل ﺧﯾزش اﺧﯾر را در دﺳت ﮔﯾرد آﮔﺎھﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ھﻣوار
ﮐﻧﻧد .ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﮑوت و اﻧﺗظﺎر و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﮐرد.
ﺑﺎ ﺟﺎﻧﯾﺎن ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧظﺎم را ﺑرﮔرداﻧﻧد.
ﺑﻌﻼوه ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠم ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ ﻧﯾﺎز
اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھر ﺳﺗﻣدﯾده ای ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھد .آن اﻧدازه ﮐﮫ اﻣروزه
طرح ﮐﻧد.
ﮐﺎرﮔران ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﻠم ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﮔر ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺣﺳﺎﺑش را از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رھﺑران ﻣوج
اﻧدازه دﺧﺗران ﺟﺳوری ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑر ﮐف ﺟﻧس دوم ﺑودن ﺧود را –
ﺳﺑز ﺟدا ﻧﮑﻧد و اھداﻓﺷﺎن را اﻓﺷﺎ ﻧﮑﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣرد ﺑر زن را  -در ﺟﺎﻣﻌﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﺑرده
ﺧود ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎور ﻣردم ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧود ﺿرﺑﮫ
اﻧد ،ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد .ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ آﯾﻧده ای
ای ﺳﺧت و ﻣﮭﻠﮏ ﺧواھد زد .ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﷲ اﮐﺑر« و ﻧﻣﺎد ﺳﺑز ﻧﻣﯽ
در اﯾن ﻧظﺎم ﻧدارﻧد ﻣﺳﺎﻋد ﺟذب اﯾده ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧد .ﺑﺎﯾد
ﺗوان ﺑﮫ ﭘﯾروزی دﺳت ﯾﺎﻓت .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ
ﺣﺳﺎب رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ دارﻧد ﻣوج
ﺗوان ﻣﺑﺎرزه ای ﻣوﺛر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد ﮐﮫ از اﯾﺟﺎد ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﺻل
ﺳﺑز را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺧود آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی
ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ اﯾن ﻧظﺎم و ﻧﻣﺎدھﺎﯾش اﺣﺗراز ﮐرد .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ
ﺑﮫ ﺟز ﻣوج ﺳﺑز را ﻧدﯾده اﻧد و ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ رھﺑری آن ﻣﯾﺎﻧﮫ
ھر
ﺑﺎﻧد ﮐودﺗﺎﭼﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﺑﺎرزه ای ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد ﮐﮫ
ای ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻣﺑﺎرزه و اﺗﺣﺎد را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺻﻔوف
ﺧود
ﮔوﻧﮫ ﺗوھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺛﺎل ﮐروﺑﯽ و ﻣوﺳوی را از اﻓﮑﺎر
ﺳﺑز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﻓرق ﮔذاﺷت .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻏﻠط در آن
زدود .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  57ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯾﮭﺎی
ﺻف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﺧش زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﻧﯾروی ﻣﺳﺗﻌدی ﺑرای
ﻋظﯾﻣﯽ ھﻣراه ﺑود و ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه ﻣﻧﺟر ﺷد ،رھﺑری اش
ﺟذب اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧد.
در دﺳت ﻧﯾروﯾﯽ اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎھوی از ﻧظر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ رژﯾم
وظﯾﻔﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ در درﺟﮫ اول ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﮑل
و
ﺷﺎه ﻧداﺷت .درﺳﮕﯾری از آن ﺗﺟرﺑﮫ و آﮔﺎه ﺷدن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﮔﯾری و ﺗﻘوﯾت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .
اھداف ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ از وظﺎﯾف ﺟﻧﺑش
ﺑدون وﺟود ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﯽ ھﯾﭻ ﺧﯾزﺷﯽ – ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﮫ ﺷرﮐت
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت.
ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن از ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد – ﺑﮫ آﯾﻧده ای روﺷن
ﺳﯾﺎﺳت
و
آﮔﺎھﯽ
اﺷﺎﻋﮫ
ﺑرای
ﻣرﮐزی
ﺗواﻧد
ﻣﯽ
ﺗﻧﮭﺎ
داﻧﺷﮕﺎه ﻧﮫ
دﺳت ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ ﺑﯾداری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺗن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﺎ ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزات
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺑرای
ی
ﺳﺗﺎد
ﺑﮫ
ﺗواﻧد
ﻣﯽ
ﺑﻠﮑﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷد
ﻣﯾدان ﮔذاﺷﺗن ھزاران ھزار داﻧﺷﺟو دﺧﺗر و ﭘﺳر در ﻣﺑﺎرزه
ﻣردم ﺑدل ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻣرﮐزی ﮐﮫ ﺟﻧﺑش
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ دﺳت داده ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﭘﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای دارد ،ھر داﻧﺷﮑده و
ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھﻧد و در ﺳطﺢ ﮔﺳﺗرده ﻣردم را ﺑﺎ اھداف،
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ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم آﺷﻧﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑﺧش ﭼپ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎزی در ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران اﯾﻔﺎ ﮐﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻓراﮔﯾری
درﺳﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در
ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و داﻣن زدن ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره و
ﺷرﮐت در ﻣﺑﺎﺣث ﻧظری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﮐﮫ اﻣروزه در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺟﺎری اﺳت ،ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل و ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن ﺟﻧﺑش ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑدون ﺧﻼف ﻣوج ﺳﺑز ﺣرﮐت ﮐردن ،ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺑر ﺧﯾزش ﻣردم ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت و ﺳﺎزﻧده ﮔذاﺷت ،ﺑدون طرح ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗوان آﮔﺎھﯽ ﻣردم را از ﺗﻣﺎﯾزات واﻗﻌﯽ ﻣﯾﺎن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ارﺗﻘﺎ داد و ﺗوﺟﮫ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗﺣول
اﺳﺎﺳﯽ اﻧد را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرد .در دوره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ در
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﻼطﻣﺎت ﻋظﯾم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ
ﺗوﺟﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺑﺣﺛﮭﺎﯾﯽ ﺣول ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑدان ﺟﻠب ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھﯾم،
ﺗﻔﺎوﺗش ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر ﺳﺗﻣﮭﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻓﺎﺋق آﻣد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان
اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺳﻧﺗﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده را ﺑدور اﻓﮑﻧد؟ ﻣردم اﺳﯾر ﻣذھب
ﻧﺑﺎﺷﻧد؟ ﻣﺧﺎﻟﻔت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻧﺷود؟ و  ...ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ داﻣن
زدن ﺑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺑﺎﺣث اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺳطﺢ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣردم را
ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ در ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎد و آزادی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺧواھﺎﻧش ﺑﺎﺷﯾم و ﺳزاوارش ھم ھﺳﺗﯾم و اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ھم ھﺳت،
ﺟﻠو ﻧﮭﺎد .ﺗﻧﮭﺎ از اﯾن طرﯾق اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑطور ﻋﻠﻣﯽ ﺛﺎﺑت
ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺣل
ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ و آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻣﺳﺎل ،ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزه رادﯾﮑﺎل در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و
ﻣدارس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻧد و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻧﺑش ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﻧﯾز ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو
راﻧد .اﮔر ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺑدرﺳﺗﯽ ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧوﯾش ﻋﻣل ﮐﻧﻧد■.
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"ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﯾم!"*
ﺳﺎﯾﮫ روان
ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎﺑوس ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﭘﯾوﺳت،
"داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎز ﺷد!" ﺟﺷن اول ﻣﮭر را اﻣﺳﺎل ﺧودﻣﺎن ﺑرﭘﺎ ﮐردﯾم.
ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ردﭘﺎﯾﯽ از ﺣﮑوﻣﺗﯾﺎن ﭘﯾدا ﺷد ﮐﮫ ﺗرﺳﺎن ﺗر از ﺳﺎل ﭘﯾش
ﻗدم ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻣﺎن ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺷدﯾم ﺗﺎ ﻓرﯾﺎد ﺳر دھﯾم "ﻣﺎ
ھﻣﮫ ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﯾم!" ﻧﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎن ﻣرﻋوب ﻣﺎن ﮐرد،
ﻧﮫ ﺗﮭدﯾدات ﺟدﯾدﺗﺎن .ﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ و دﮔراﻧدﯾﺷﺎن از داﻧﺷﮕﺎه ،ﻧﮫ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ھﻔﺗﮕﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻎ
اﯾدﺋوﻟوژی ﭘوﺳﯾده ﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠم ،ﻧﮫ ﺑﺳﯾﺞ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﺎن ﺑر ﺿد
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻧﮫ ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺗﺎن ﺑﺎ ﺣوزه ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺧراﻓﮫ و ﻧﮫ
ﺑذل ﺳﺗﺎره ﺑﮫ ﭘﯾﺷرواﻧﻣﺎن ،ھﯾﭼﮑدان ﻧﺗواﻧﺳت ﺳﻧﮕر ﻋﻠم را ﺗﺳﺧﯾر
ﮐﻧد.
آﻣدﯾم ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم ﺗﮭدﯾدات ﺗﺎن اﺛری ﻧداﺷت .از ﮐوﭼﮏ ﺗﺎ
ﺑزرگ ﺗﺎن آﻣدﯾد و ﺗﮭدﯾد ﮐردﯾد ،از رﺋﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎن ﺗﺎ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور و رھﺑرﺗﺎن ،از ﺗرﯾﺑون ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺗﺎ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی
رﺳوای ﺗﺎن ،ﺗﮭدﯾد ﮐردﯾد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ دوم در راه اﺳت ،ﮐﮫ
ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑر ﺧواھﯾم ﭼﯾد ،ﮔﻔﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻻﻧﮫ دﺷﻣن اﺳت
و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﯽ اذن ﻣوﻻﯾﺷﺎن )ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل ﻗوا( ﺳرﮐوﺑﻣﺎن ﺧواھﻧد
ﮐرد.
طرح ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﺗﺎن را اﺟرا ﮐردﯾد؛ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﮔزﯾﻧش
ﮐردﯾد ،ﺳرﻓﺻل دروس را ﺗﻐﯾﯾر دادﯾد ،ﯾﺎران ﻣﺎن را ﺳﺗﺎره دار
ﮐردﯾد ،رﻓﻘﺎی ﻣﺎن را ﺑﮫ ﺣﮑم ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻔﺗﺧر ﮐردﯾد،
دﺧﺗران ﺟﺳورﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای از
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣروم ﮐردﯾد ،اﻋوان و اﻧﺻﺎرﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗرﻓﻧد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ ﺧورد داﻧﺷﮕﺎه دادﯾد ،اﻣﺎ اﻣروز ﻣﺎ ﭘر ﺗﻌدادﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﺟﺎ
اﯾﺳﺗﺎده اﯾم ،در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﺷﯾراز ،ﺷرﯾف ،ھﻣدان ،داﻧﺷﮕﺎه
آزاد ﺷﮭرﮐرد ،ﺳﺟﺎد ﻣﺷﮭد ،داﻧﺷﮕﺎه آزاد ﺗﮭران و  ...ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﯾم
"رﻓﻘﺎی ﺷورﺷﯽ ﺧوش آﻣدﯾد!"
ﺣﺳﺎب اﯾن را ﮐرده ﺑودﯾد ﮐﮫ اﻣﺳﺎل اول ﻣﮭر ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون
داﻧﺷﺟوی ﺳﺗﺎره دار ﺗﺎزه ﻧﻔس وارد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن ﺳﺎل
اوﻟﯽ ھﺎ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑذل و ﮐرم ﺷﻣﺎ ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﺳﺗﺎره دارﺷﺎن
ﮐﻧﯾد .ھراس ﺗﺎن از اﯾن اﺳت ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ طﻌم دﺧﺎﻟت در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﭼﺷﯾده اﺳت ،ﺣﺎﻻ وارد داﻧﺷﮕﺎه

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم
ﺷده ،داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر آﻏﺎزﮔر ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯽ-
را رﻧﮓ ﮐﻧﻧد .ﭼرا رھﺑران راه ﺳﺑز اﻣﯾد ،ﺟواﻧﺎن را ﺳﺎﮐت ﻣﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑوده اﺳت .داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺧواھﻧد ﺣﺗﯽ آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑرادران ﺧوﻧﯽ ﺷﺎن ﺑر ﻗﻠب ﺟوان
ﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺑﺎﺗوم ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ،رﺣﻣت اﻟﮭﯽ را ﺑر ﺳرﻣﺎن
ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗﻼش ﺗﺎن آﻧرا ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﯾد؛ اﻣﺳﺎل ﻣﺎ
ﻓرود ﻣﯽ آورد و آﻟت زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺣﮑوﻣت ﻋدل ،در ﺑدﻧﻣﺎن ﻓرو ﻣﯽ
ﻧﯾﺎﻣده اﯾم ﺗﺎ واﺣدھﺎﯾﻣﺎن را ﭘﺎس ﮐﻧﯾم ،آﻣده اﯾم ﺗﺎ از ﺳﻧﮕر آزادی
رود.
ﭘﺎﺳداری ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ھﻣت ﻣردم ﺷﻣﺎ را ﭘﺎس ﮐﻧﯾم.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ را ﻧﺑﯾﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ورق ﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺎ را از ﺗﺟﻣﻊ و ﺗﺷﮑل و ﺗﺣزب ﻣﻧﻊ ﮐردﯾد و "راﺳت" و
روی ﻣﯾز ﺗﻘﺳﯾم ﻗدرت ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ طرف دﯾﮕر را ﻣﺟﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
"ﭼپ" در رد آﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﻧوﺷﺗﯾد و ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐردﯾد ،آﻣدﯾم
ﻓﻘط ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷروﻋﯾت از دﺳت رﻓﺗﮫ ﻧظﺎم
ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺧﻼف ﺗزھﺎی ﺗﺎن را در ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم.
ﺗرک ﺧورده ﺗﺎن را ﺗرﻣﯾم ﮐﻧد .ﺗﺎ ھرﮐدام از ﺟﻧﺎﺣﯾن ﺧود را ﻣﮭره
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم در ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﮐردﯾد ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ  30ﺳﺎل از
ﻣﻧﺎﺳﺑﺗری ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎزل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھد
ﻣردم درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐردﯾد ﭼﮫ ﺳﻼح ﺑراﯾﯽ ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد،
و ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ طرف ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑر ﺳر اﯾران ﻣن ھﺳﺗم!
ﺗﺷﮑﯾﻼت رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺗﺎن ﭼﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﭼﮫ "ﻣردﻣﯽ" ،
درﯾﻎ! ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔر ﮐوﭼﮏ ﺑﮭم ﺧورد.
اﺣزاب ﺑﻧﯾﺎدﮔرا و اﺻﻼح طﻠب ﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﮫ دﻧﺑﺎﻟﭼﮫ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
ﺻﻔر ﺧطرﻧﺎک "ﻣردم" ﮐﮫ دﯾﮕر ﭘﺷت ﻣﻣﯾز ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ و ﭼون ﺟﻠو
و ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ و  ...ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ زﯾر ﭼﺗر ﻣذھب در ﻣﺳﺎﺟد ،ﺗﮑﯾﮫ ھﺎ،
آﻣده ھﻣﮫ ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺗﺎن را ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮫ اﺳت و در اﯾن ﺑﮭم
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و  ...ھر ﻧﻣﺎزﺟﻣﻌﮫ ،ﻋﺎﺷورا ،روز ﻗدس
رﯾﺧﺗﮕﯽ ھر ﮐس ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺑﺎرزه ﺧودش را دارد .اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧﯾد اﯾن
و دھﮫ ﻓﺟر  ...ﺗﻣرﯾﻧﺷﺎن دادﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﯾﺎ ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻓرﯾب
ﺻﻔر ﻣردم ﮐﮫ ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اش دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺗﻌﺟب واداﺷت،
دھﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ را در ﮐﻧﺎرﻣﺎن ﻗرار دادﯾد ﺗﺎ ھدف اﺻﻠﯽ را
ارﺗش  20ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ارﺗش ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ارﺗش ﺷورﺷﯽ
ﮔم ﮐﻧﯾم.
ﺧود را درﺳت ﺧواھﯾم ﮐرد!
آﻣدﯾم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾم اﯾن ﻣﺑﺎرزه آﻧطور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ
ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺗﺎدھﺎی ﺳﺑز و ﺳﯾﺎه ﺣﮑوﻣﺗﯽ
دﻋوای ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺣدود ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم و ﻣﯽ
و ﻏﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﻧدارﻧد و داﻧﺷﮕﺎه در
ﺗواﻧﯾم اﯾن ﺟﻧﺑش را ﻓراﺗر از دﻋوا ھﺎی ﺗﺎن ﺑﺑرﯾم و ﺷﻣﺎ ﺧوب ﻣﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺗﺎد اﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﺑوده و ھﺳت .ﻣﺎ ﺳﺗﺎد
داﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم؛ و ﺗرس ﺗﺎن از ھﻣﯾن ﮐﺎﺑوس اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود را دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد! ﻣﺎ ﺳﻧﮕر آزادی را
ﻣﯽ ﺗواﻧد واﻗﻌﯾت ﯾﺎﺑد .ﺗرس ﺗﺎن از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺳﺧﯾر ﺧواھﯾم ﮐرد!
ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯽ ﺷﮑل ﺷده ﺑود ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد .ھﻣﮫ
ﻣﻧﺗظر روزی ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﺎط ﺑﺳﯾﺞ ،ﻣﺳﺟد و ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ را از
ھراس ﺗﺎن از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ از ﮐﻧﺎر دﻋوای ﺗﺎن ﺑﮕذرﯾم؛
داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﭼﯾﻧﯾم ،ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﻣرﮐز ﻋﻠم ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﮔﺳﺗرش و ﺗﺑﻠﯾﻎ
و ﺑﮫ دﻋوای واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ ﻣردم ﺑﺎ ﮐل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﻣﺎ
ﺧراﻓﮫ!
ﺑﭘردازﯾم .ھﻣﮫ ﺗرس ﺗﺎن از اﯾن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾم ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در داﻧﺷﮕﺎه
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! روزی ﮐﮫ ﺑﺳﺎط ﺣراﺳت ،ﭘﺳت ھﺎی ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ و
ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم و اﯾﻧﺑﺎر ﻣﺗﺷﮑل و ھدﻓﻣﻧد ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرﮔردﯾم .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
دورﺑﯾن ھﺎی ﻣزاﺣﻣﺗﺎن را ﺑر ﺧواھﯾم ﭼﯾد ،ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺄﻣن آزادی
ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ
و آزاد اﻧدﯾﺷﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﭘﺎدﮔﺎن؛ و ﻧﮫ زﻧدان ﺟﺳم و ﮐﻧﺗرل اﻓﮑﺎرﻣﺎن !
ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾم ﺑﮫ ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ،ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾم ﺑﮫ ﻧﻘد ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺗﺷﮑل،
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! روزی ﮐﮫ درھﺎی داﻧﺷﮕﺎه را ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﺎز
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ھدﻓﻣﻧد ،ﺑﮫ ﺷورش و آرﻣﺎن ﺧواھﯽ.
ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﺗﺎ ھﻣﮫ ھﻣرزﻣﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﺑرای ﺑﺣث و ﺟدل ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺿﻌف ھﺎی ﺟﻧﺑش ﻣردم را ﺑﮫ ﻧﻘد
ﺳﺗﺎد ﻋﻠم ﺑﯾﺎﯾﻧد؛ و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﯾم!
ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم .ﻧﻘد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣذھب ﺗﺧﺗﮫ ی ﻣوج ﺳواری
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! روزی ﮐﮫ دﺧﺗران داﻧﺷﺟو را ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد در
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺑﺎر ھم ﺷﻌﺎرھﺎی "ﷲ اﮐﺑر"،
ﭼﮭﺎردﯾواری ﺧﺎﻧﮫ ﺟﮭل ،ﺧراﻓﮫ ،ﺳﻧت و ﻣذھب اﺳﯾر ﮐﻧﯾد ،ﺗﺷﮑل
"ﻧﺻر و ﻣن ﷲ  "...و "ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن" ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﺦ ﺗﺳﺑﯾﺢ
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﺧواھﻧد ﺳﺎﺧت؛ ﻣﺳﺗﻘل از دوﻟت ،ﺣﮑوﻣت و
اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷود ،اﯾﻧﺑﺎر ﻧﯾز دارودﺳﺗﮫ ﺳﺑز
ﻧﮕﺎه ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎن را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺎ
ﺣﮑوﻣﺗﯽ رﺧت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ ﺗن ﮐرده و ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﻘوﯾم ﻣﺑﺎرزات
طﻐﯾﺎن ﺧواھﯾم ﮐرد و آﻧﭼﮫ را ﺣق ﻣﺎ و ﺧواھران در ﺑﻧدﻣﺎن اﺳت،
ﻣردﻣﯽ را ﻣذھﺑﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺳل ﻋﺎﺻﯽ و ﮔرﯾزان از ﻋﺎﺷورا،
ﺑﯽ ﭘروا از ﻧﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎزدارﻧده ﺷﻣﺎ ﻓرﯾﺎد ﺧواھﯾم زد!
ﻧﻣﺎزﺟﻣﻌﮫ ،روز ﻗدس و  ...را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣذھب ﻣﮭﺎر ﺑزﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! ﺑﮫ زودی ﻣﺎ ﺑرای دادﺧواھﯽ ﯾﺎراﻧﻣﺎن ﮐﮫ ﺑزدﻻﻧﮫ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺳﺑز ﺳوﻏﺎت ﻣﺷﮭد ،ﮐرﺑﻼ و ﻣﮑﮫ را ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﺑر ﺑﺳﺗرھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﮐﺷﯾدﯾد ﺑﮫ ﺳراﻏﺗﺎن
ﺗﺎ دﯾروز ﺟﺎﯾﯽ ﺟز ﭼﻣدان ﻣﺎدرﺑزرﮔﮭﺎ و دﺧﯾل ﺑﺳﺗن ﺑﮫ ﺿرﯾﺢ
ﺧواھﯾم آﻣد!
اﻣﺎﻣزاده ھﺎ ﻧداﺷت ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺑﺎر ھم
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! ﺑﮫ زودی ﺑرای دادﺧواھﯽ ﯾﺎران ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﮐﮫ
ﺧودی ھﺎی دﯾروز ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه وﺷﺎل ﺳﺑز در
ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ در ﺧون ﻧﺷﺎﻧدﯾد ﺑﮫ ﺳراغ ﺗﺎن ﺧواھﯾم آﻣد!
ھﯾﺄت ﻧوﺣﮫ ﺧواﻧﺎن ﻋﺎﺷورا ذﮐرﮔوﯾﺎن در ﮐﻧﺎر ﺻف ﺟواﻧﺎن
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! ﺑﮫ زودی ﺑرای دادﺧواھﯽ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﻋزﯾزﺗرﯾن
ﺷورﺷﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎ و ﻣدل ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑن آﻧﮭﺎ را
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن در دل ﺧﺎک ﻧﺷﺎﻧدﯾد ،ﺑﮫ ﺳراﻏﺗﺎن
ﻣزﯾن ﺑﮫ ﺑﺎرﯾﮑﮫ ای از اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ از اﯾن ﻣﯽ
ﺧواھﯾم آﻣد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾم ﻣﺎدران ﺧﺎوران ھﺎ ھﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻘد ﮐﻧﯾم ﺟﻧﺑش ﺧودﻣﺎن را و ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻓﺻل
ﮐﮫ ﻣﺎدران داﻏدار اﻣروز ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد!
ﻣﺷﺗرک ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،اﯾن ﻧﻘﺎط اﺗﺻﺎل ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎی آﯾت ﷲ ھﺎ و
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! ﺑﮫ زودی ھﻣﮫ ﺣرف ھﺎ و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎﯾﻣﺎن را در
ﺧﺷﮏ ﻣﻐزھﺎی ﮐت و ﺷﻠواری ،ﻣﺎ را از ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﻣورد
ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ ﺧواھﯾم ﻧوﺷت ﮐﮫ از رﻧﮓ ﺧون ﯾﺎراﻧﻣﺎن ﺳرخ اﺳت،
ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
دﯾﮕر ھرﮔز ﺑرای ﺣرف زدن ،ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ ﮐردن و ﺑرای
دﻗﯾﻘﺎ َ ﺷﻣﺎ از اﯾن ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﺿﻌف ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻘد
دادﺧواھﯽ ﮐردن از ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم ﮔرﻓت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻋدم وﺟود ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣردﻣﯽ،
اﯾن روزھﺎی ﭘرﺷور ﺑرای آﺷوب طﻠﺑﯽ و ﺑﮭم رﯾﺧﺗن ﻧظم ﭘوﺳﯾده
ﭼﮫ ﻓﺿﺎی ﻣﺳﺎﻋدی را ﺑرای ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت از ﻗدرت راﻧده ﺷده
ﺗﺎن ﻣﺟوزی ﻧﺧواﺳﺗﯾم.
اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑر اﻣواج ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣوج ﺳواری ﮐﻧﻧد؛ و
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد! ﺑﮫ زودی ھر آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم
ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺣﻘﯾر و ﻣﺣدود ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧواﺳﺗﮫ
داد! و ھر آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑدﺳت ﺧواھﯾم آورد! ﭼون ﻣﺎ ھﻣﮫ
ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﺟﺎ ﺑزﻧﻧد .ﻣردم را ﺑﮫ ﺳﮑوت دﻋوت ﮐﻧﻧد و ﺧود
ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﯾم!■
را ﺳﺧﻧﮕوی ﻣردم ﺟﺎ زﻧﻧد .ﺟواﻧﺎن را ﭼﺳب ﺑر دھﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
* از ﺷﻌﺎرھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓراﻧﺳﮫ در ﻣﯽ 1968
روان ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﺷﺎن ﻣردم
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻓرﺻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑزرگ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐوﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر
در ﻣورد آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯾزﮔردی در ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐوﻣﻠﮫ
ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ در آن "اﻣﯾر ﮐﻼه ﻗوﭼﯽ" و "ﺷﮭﺎب ﺳﯾروان"
ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد .اﯾن ﻣﯾزﮔرد ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﻧﻘش آن در ﺧﯾزش اﺧﯾر اﺧﺗﺻﺎص داﺷت.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺿﺎی ﻣﺣدود ﻧﺷرﯾﮫ ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی
ﺷﮭﺎب ﺳﯾروان ﺑﮫ ﺳؤاﻻت طرح ﺷده را ﺑﺎ اﻧدک ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ درج ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐل اﯾن ﻣﯾزﮔرد ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ را در آدرس
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد:
http://www.tvkomala.com

■ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻓق و اﺳﺗراﺗژی ﻣﺗﻔﺎوت در
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی وﺳﯾﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﺧﺎﻟت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﭼﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ از اﯾن
ﮔراﯾﺷﺎت و درﺟﮫ ﻧﻔوذ آﻧﮭﺎ دارﯾد؟ و ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺗر ﺷﻣﺎ ﻧﻘش
ﺟرﯾﺎن رادﯾﮑﺎل و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را در ﺷراﯾط
ﻓﻌﻠﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
□ ﺑﺎ درود و ﺗﺷﮑر از دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐوﻣﻠﮫ .ﻗﺑل از ھر
ﭼﯾز ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﻣردم ﻣﺑﺎرز و ﺷﺟﺎع ﻣﺎن در ﺳراﺳر ﮐﺷور
درود ﺑﻔرﺳﺗم و ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺧﯾزش ﻣردﻣﯽ  -ﺑوﯾژه ﺷﮭدای
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ -را ﮔراﻣﯽ دارم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾد ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺣﺿور دارﻧد .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﺑﻧدﯾﮭﺎی
ﻣﺷﺧص ﺳﯾﺎﺳﯽ در داﻧﺷﮕﺎه روﺑرو ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی اﻧﻌﮑﺎس
ﺻف ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ -طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑزرﮔﺗری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده اﻧد ،ﮐﮫ
ﺑطور ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺗوان از اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾرﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺣول و ﺣوش دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳﮑوﻻر و ﻣﻠﯽ ﮔرا و ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﺎ
ﮔراﯾﺷﺎت ﻓﮑری ﻣﺗﻔﺎوت و ﺳراﻧﺟﺎم ﺻف ﺑزرگ ﺗوده داﻧﺷﺟو ﮐﮫ
در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺑﺎرزات
داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺑدوش ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑدرﺟﺎﺗﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﮔروھﺑﻧدی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﻓوق ﻗرار داﺷﺗﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﺗﺎ ﮐﻧون
ﺷﮑﺎف ﺑزرﮔﯽ در ﺑﯾن آن ﮔراﯾﺷﺎت ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣوﺟود
ﺑوده اﺳت.
اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾن ﺻف ﺑﻧدی ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را ﺑروز دھد
و ﻧﻔوذ ھرﯾﮏ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺣﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾق داد .ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧﯾزش ﺑزرگ ﻣردم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻋوض ﺷده و ﺑﮫ ﮔراﯾﺷﺎت درون داﻧﺷﮕﺎه و ﻣﯾزان
ﻧﻔوذﺷﺎن ھم ﺑﺎﯾد از اﯾن درﯾﭼﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺎزه وارد و ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوھﺎی ﻗﺑل از
ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرق ﻋﻣده ﮐرده اﻧد .اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن از دل
ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ دارﻧد وارد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد و واﻗﻌﺎ ً ﻣﻧﺗظر
ﺟرﻗﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻣﻧﻔﺟر ﺷوﻧد.
ﺑدون ﺷﮏ ﺟو ﺳﯾﺎﺳﯽ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻠﺗﮭب ﺧواھد ﺑود.
داﻧﺷﮕﺎه داﻏدار ﺷﮭدای ﺧود اﺳت ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺷدت ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ و
ﺧﺷﻣﮕﯾن ھﺳﺗﻧد .در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ از ﮔروھﺑﻧدﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﭼﮫ ﻣﯾزان ﻧﻔوذی ﺑرﺧوردار
ﺧواھﻧد ﺑود .ﻓﮑر ﮐﻧم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ رﯾزی ھﺎی ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺧواھد داﺷت و اﯾﻧﮑﮫ دﺳت ﺑﮫ ﭼﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣﻠﮭﺎﯾﯽ
ﺧواھﻧد زد .اﮔر اﻣور ﺑطور ﺧودﺑﺧودی ﺟﻠو رود؛ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮔراﯾش
ﻋﻣده روﺑرو ﺧواھﯾم ﺷد .ﯾﮑﯽ ﺗﻼش دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾﻣﯽ ھﺎ ﮐﮫ اﻣروز
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ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣوج ﺳﺑز ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺣت
ﮐﻧﺗرل ﺧود در آورﻧد و از آن ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻧﺎح
ﻣوﺳوی – ﮐروﺑﯽ – رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و دﯾﮕری ﺣرﮐت
رادﯾﮑﺎل ﺗوده داﻧﺷﺟو.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺗرس و واھﻣﮫ از داﻧﺷﮕﺎه
و داﻧﺷﺟوھﺎ زﯾﺎد اﺳت .ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺗرﺳش را اﺑراز
ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺣﻣدی ﻧژاد در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻻﻧﮫ دﺷﻣن
در داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد .ﺑﯾن ﻣردم ھم ﺑﺣث ﺑﺳﺗن و
ﻧﺑﺳﺗن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺳرﮐوب داﻧﺷﺟوھﺎ ﮐﺎﻣﻼً داغ اﺳت و ھم ﻣردم
و ھم دﺷﻣن ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .دﺷﻣن از ﺗرس و ﻣردم ﺑﺎ
اﻣﯾد.
ﻧﻘش ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻓراھم
اﯾﻔﺎی
ﺑرای
ﻟﺣﺎظ
ھﻣﮫ
از
ﺷراﯾط
ِ
اﺳت .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻋروج ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرھون راﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن ﮐل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوﺳط ﺧﯾزش
 18ﺗﯾر  78ﯾﺎ ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺧرداد  82ﺑود .ﺧﯾزش اﺧﯾر ﻧﯾز
ﺑﺎ ﺧود رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﻗوی را ﺑدرون ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗزرﯾق ﮐرده و
اﯾن ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ﭘﯾوﻧد ﭼپ ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭼپ ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧود ﺑدرﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد.
■ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺣرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺷﺧص ﺑرای
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺷﺧص داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ
و ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺗﮑﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺿرورت ﺗﺷﮑل
ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺑوﯾژه ھﻣﮑﺎری ﺟرﯾﺎن ﭼپ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت در
اﯾن راﺳﺗﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷروی در اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺿروری ھﺳﺗﻧد؟
□ ﻣﯽ ﺧواھم ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ در ﻣورد ﺿرورت ﺗﺷﮑل ﯾﺎﺑﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧم ﺑر ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎن در ﺷراﯾط
ﮐﻧوﻧﯽ اﻧﮕﺷت ﮔذارم .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در
اﯾران ﻧﻘش وﯾژه و ﭘﯾﺷﺗﺎزی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران اﯾﻔﺎ
ﮐرده اﺳت .ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ آن ﻧﻘش اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ
آن در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗواﻧﺳﺗﮫ
ﺑدرﺳﺗﯽ ﺻف دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن دھد.
اﻣروز ﮐﮫ ﺻف ﻣﺑﺎرزات ﻗﺎﺗﯽ ﺷده و ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣﺗﮕران
ھم ﺧود را در ﺻف ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺟﺎ داده اﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت
ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣردم را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ،اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾن ﺑﺧش ﮐﮫ از ﻗدرت راﻧده ﺷده اﻧد ،ﺟﻠب ﮐﻧد و
ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﻧدارد .ﺑﮫ ﻧظرم
اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻋﮭده ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت
وظﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﮐﯾﻔﯽ ﺑر روﺷﮭﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و اﺷﮑﺎل ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑر دوش ﻓﻌﺎﻟﯾن
ھم ﺧواھد ﮔذاﺷت .ﺑدون ﺷﮏ ِ
ﭼپ داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .اﻣﺎ اﮔر از ﺑرﺧﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺑﮕذرﯾم ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
آﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﻓﻌﺎل و ﻣﺗﺷﮑل از ﺟﺎﻧب
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﻧﺑوده اﯾم .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ھم رﺑط دارد ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻠﯽ ﭼپ
داﻧﺷﮕﺎه  -ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺿرﺑﮫ ای ﮐﮫ ﭘس از  13آذر 86ﺑر آن
وارد آﻣد -و ﻣﮭﻣﺗر از آن ﺑرﺧﯽ ﺗﻔﮑرات راﯾﺞ ﻏﻠط در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ
ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ دﺧﺎﻟﺗﮕری ﻓﻌﺎل ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود .درﮐﮭﺎﯾﯽ ﭼون اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﻣﺑﺎرزات رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧدارد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر وارد ﻣﯾدان ﻧﺷده ﮐﮫ ﻣﺎ دﻧﺑﺎﻟش ﺻف ﺑﮑﺷﯾم .اﯾن ﺗﺋورﯾﮭﺎ
ﺑﺎﻋث ﻓﻠﺞ ﺷدن ذھن و ﻋﻣل ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺷده اﺳت؛ و
ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺳﺎﻋدﺗرﯾن ﻓرﺻﺗﮭﺎ را ﺑرای ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاری ﺑر
ﺑﺳﯾﺎری از دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان ﮐﮫ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
دﻧﺑﺎل راه رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد را از دﺳت ﺑدھﯾم .ﺑﮫ ﻧظرم ھﻣﮑﺎری
ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی ﭼپ و رادﯾﮑﺎل ﺑﺳﯾﺎری ﺿرورﯾﺳت اﻣﺎ ﻗﺑل از آن ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺟدی ﻓﮑری اﺳت .ھم در ﺳﯾﺎﺳت و ھم در
روﺷﮭﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ؛ و ھم روﺷن ﺗر ﮐردن اﻓق و اھداف ﭼپ در
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
ﺳﮑوت و اﻧﺗظﺎر و ﺧودداری ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا اﺳﺎس ﻧظﺎم ﺑﮫ
ﺳر ﮔذراﻧده اﺳت .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣدل ھﺎﯾﯽ روﺑرو
ﺧطر ﺑﯾﺎﻓﺗد.
ﺧواھﯾم ﺷد ﮐﮫ در آﻧﺎن ﺷﮑﺳت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم و ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑرار
ھرﭼﻧد در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر وﺿﻌﯾت ﺑﺎ روزھﺎی اول ﺑﺳﯾﺎر
ﺷده اﻧد.
ﺗﻔﺎوت دارد وﻟﯽ ﺑﺎزھم ھرﭼﻘدر آﮔﺎھﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ
در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ھم اﮔر ﻣﺛل ھر زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و
ﮔذرد ﺑﺎﻻﺗر رود ،ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺑﺎزوھﺎی رھﺑری ﺳﺑز در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ
اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور در اﺑﻌﺎد ﺑزرگ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾم و در ﭘرﺗو
ﺑرای ﺗﺑدﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑزرگ آﻧرا ﺑررﺳﯽ ﻧﮑﻧﯾم ،اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣوﻓق را
اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن روزھﺎ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺗﺣﮑﯾم
ﺑدﺳت ﻧﺧواھﯾم آورد .ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ در اوﺿﺎع
ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر رﺋﯾس ﺳﺗﺎدھﺎی اﺻﻼح طﻠب دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ
ﮐﻧوﻧﯽ اول ﺑﺎﯾد ﺳر ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه داﻣن ﺑزﻧﯾم .ﺑﺎﻻﺧره
ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺣﺗﯽ وادار ﺑﮫ اﻋﺗراﻓﺎت دروﻏﯾن ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺷده اﻧد؛
ﻋﻣوﻣﺎ َ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اول ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﻌد ﻣﺗﺷﮑل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣن ﻓﮑر
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ُﻓرﻣﮭﺎی رزﻣﻧده ﺗری ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧم ﺟدا از ﭘﯾﮕﯾری ﺑر ﺧواﺳﺗﮭﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﻣﮭم و ھﻣﯾﺷﮕﯽ
ﺧود ﺑدھﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوﺟﮫ ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل داﻧﺷﺟو را ﺑﮫ ﺧود
ﭼون رﻓﻊ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل
ﺟﻠب ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اھداف ﭘﺎﯾﮫ ای ﺷﺎن ھﯾﭻ
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ،آزادﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﮑل و ﺑﯾﺎن و آزادی
ﺗﻐﯾﯾری رخ ﻧداده ،آﺷﮑﺎرا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ را ﺑﮫ
آﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن دﻓﺎع از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﻋﻧوان رھﺑر ﺟﻧﺑش اﺧﯾر ﺟﺎ ﺑﯾﺎﻧدازﻧد.
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼپ ﻣداﻓﻊ آن ﺑود ،ﺑﺎﯾد روی ﺧواﺳﺗﮭﺎی
در ﻣورد ﻣوج ﺳﺑز ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯾد دارد .وﻗﺗﯽ در
ﻣﺷﺧﺻﯽ ﭼون ﻣﺟﺎزات آﻣرﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺄﮐﯾد
ﻣورد اﻓﺷﺎی اھداف ﻣوج ﺳﺑز ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻣﻧظورم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﻣﺷﺧص ﺑﮕذارﯾم .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺣول آن ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم.
ﻣردم از ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺟﻧﺎح ﺑوﺟود آﻣده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﮭدای ﺧﯾزش اﺧﯾر ﺑوﺟود
ﮐﮫ دﯾدﯾم ﺗﺎ ﮐﻧون از آن ﺑﺧوﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و ﺑﺎﯾد ﺑﺷود اﻣﺎ ﺑﯾن
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن دھﮫ ﺷﺻت ﺷوﯾم.
آورﯾم .ﭘُﻠﯽ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺷﮑﺎف ﺑﺎ ﺗوھم داﺷﺗن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و اھداف ﺷﺎن
ِ
در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺗﺟﺎوزات و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی رژﯾم را اﻓﺷﺎ
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ﺑﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣوﺳوی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم
ﮐﻧﯾم .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای درھم ﺷﮑﺳﺗن طرﺣﮭﺎی رژﯾم
را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﮔرداﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﮑﺎف
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم .ﺑﻧظرم اﮔر در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ داﻧﺷﮕﺎه
ﻓرق اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ھر ﺗوھﻣﯽ ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
ﺳراغ ﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧروﻧد ،دﭼﺎر ﻋﻘﺑﮕردی ﺟدی ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد آﻣده:
رژﯾم ﻣﯽ ﺧواھد ھر طور ﺷده داﻧﺷﮕﺎه را ﺳرﮐوب ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ
»ھر ﮔوﻧﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ﻣوج ﺳﺑز ﺗﺣت ھر ﺷﮑل ﯾﺎ ﻋﻧوان و
ﺳﮑوت ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﺣﺗﯽ ﺷﺎﯾد ﺗﻌطﯾل ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ اﯾن طرﺣﮭﺎ ﺷوﯾم
ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ﺗﺧرﯾب آﯾﻧده اﺳت .ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﻧﯾن دﻧﺑﺎﻟﮫ
و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و رﺷد ﺟﻧﺑش ،داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﻣرﮐزی ﺑرای
وری ﺗوﺳط ﭘدران و ﻣﺎدران ﻣﺎ در اﻧﻘﻼب  1357ﺻورت ﮔرﻓت،
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای ﮔﺳﺗرده ﺑدل ﮐﻧﯾم.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺳﻠﯽ ﻓﻧﺎ ﺷد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺎد رﻓت .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد آن اﺷﺗﺑﺎه
ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ
را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم«.
ﺗواﻧﻧد ﭘﺎﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﻧﯾز ﺑﯾن
ﻧﮑﺗﮫ دوم ،درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ روﺷن اﺳت و
ﺧود ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد و ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل داﻧﺷﺟو را ﺑﺎ ﺧود
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑداﻧﻧد اﻣﺎ ﺗﻣرﮐز اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی
ھﻣراه ﺳﺎزﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد روی ﻧﻘش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ و اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺧواھﺎن ﭼﮫ ﻧوع ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
■ ﺟرﯾﺎن اﺻﻼح طﻠب ،ﭼﮫ آن ﺑﺧش ﮐﮫ ھﻧوز درون ﻧظﺎم اﺳت و
ھﺳﺗﻧد؟ ﭼﮫ آﯾﻧده ای را ﻧوﯾد ﻣﯽ دھﻧد؟ آﯾﺎ دﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾری ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ
ﭼﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در اﭘوزﯾﺳﯾون ھﺳت ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺗﺷﮑﻼت و
ﺧﯾر؟ ﺧودﺷﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر
و
اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﮫ ﮐﻣﺗر .ﭘس ﭼرا ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دل ﺑﺑﻧدﻧد؟
اﻋﺗراﺿﯽ
ﻣطﺑوﻋﺎت دوﻟﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑش
ﻧﮑﺗﮫ ﺳوم ،ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ
اﺧﯾر ﻣردم ﻣﻌﺗرض اﯾران را ﺣرﮐﺗﯽ ﺑرای اﺻﻼح ﺟﻣﮭوری
آﮔﺎھﺎﻧﮫ دارﻧد آﻧرا ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه
اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠوه دھﻧد .ﻧظر ﺷﻣﺎ در
ﺧود آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی ﺑﺟز ﺳﺑز ﻧدﯾده اﻧد ،ﺟدا ﮐرد .ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣورد اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﻧﻘش آﻧﮭﺎ را در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺣﺗﯽ ﺑﺎ رھﺑری ﻣوج ﺳﺑز ﻣﯾﺎﻧﮫ ای ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻣﺑﺎرزه و
ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﮔﺳﺗرش و ﺗﻌﻣﯾق ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را در
اﺗﺣﺎد ﻣردم را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺻﻔوف ﺳﺑز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
ﮔرو ﭼﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﯾد؟
ھدﻓدار و طرﻓدار ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﻓرق ﮔذاﺷت .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ
و
طرﺣﺷﺎن
ﭼﮕوﻧﮕﯽ
و
طﻠﺑﺎن
اﺻﻼح
□ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد
ﺑﮫ ﻏﻠط در آن ﺻف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﺧش زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ ﻧﯾروی
ً
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﮔﻔﺗﯾد ﮐﺎﻣﻼ درﺳت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﻣﮭم
ﻣﺳﺗﻌدی ﺑرای ﺟذب اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼپ ھﺳﺗﻧد و ﻧﺑﺎﯾد
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﮔﺎھﮕراﻧﮫ وﺳﯾﻌﯽ
ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﮐرد .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﮔری ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ
را در ﺳطﺢ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دھد.
ﺗوھﻣﺎت اﯾن طﯾف از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه اﺻوﻟﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ھم در ﭘراﺗﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮫ ﭼﻧدان دورﺷﺎن و ھم
اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳطﺢ ﮔﺳﺗرده ﻋﻣق دھﻧد.
در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم اﮔر ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ در ﻣﺣور ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺧﯾر
ﺟﻣﮭوری
و ﻧﮫ ﺗوان آﻧرا دارﻧد ﮐﮫ از ﻣﺣدوده ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و
ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑزرگ از ﮐف ﻣﯽ رود .اﮔر
ﭼﮫ
و
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﺷﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﻓراﺗر روﻧد .ﭼﮫ وﻋده ھﺎی ﻗﺑل از
ﺑﺧش ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧود ﺑدرﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد دورﻧﻣﺎی
آزادی
ﺟﮭت
در
ﮔﺎﻣﯽ
ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دارﻧد ھﯾﭼﮑدام
درﺧﺷﺎﻧﯽ ﭘﯾش روی ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ھﻣﯾﻧطور ﻣردم اﯾران
ﻣردم و ﺟواﻧﺎن ﻧﯾﺳت و ﻧﺳﺧﮫ ﮐﻣﯽ و ﻓﻘط ﮐﻣﯽ ﻧرم ﺷده ﺟﻣﮭوری
ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﭼپ ﺗﺎرﯾﺧﺎً ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺧﯾزش و
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر
اوﺿﺎع رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳرﻋت ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮕﯾرد و رﺷد ﮐﻧد 18 .ﺗﯾر
زﺣﻣﺗﮑش و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت از اﯾن
و ﺧرداد  82از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ آن اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺗﮕری
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ﺳرﮐوﺑﮕر ﺑﮫ ھر
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧود ﮐم ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾم .در دوراﻧﯽ ﻗرار دارﯾم ﮐﮫ ﻣدام ﺑﺎ
طرﯾﻘﯽ ﻣردم را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ھم ﺗدارک
اﺧﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات و اﻋﺗراﺿﺎت روﺑرو ھﺳﺗﯾم و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﻧﯾروی ﺿرﺑت وﯾژه را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ھم ﺟواﻧﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺎن و ﺗوان ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﻣﺎن ﺑر ﺟﻧﺑش را
ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾم■.
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ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣوﻻی ﺳﺑز ﭘوش!
ﺑرﻧﺎک ﺟوان
داﺷﺗم روی اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﮑﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودک ،ﺳ﷼
ھﺎی ﺧﺎطره اﻧﮕﯾز دوران ﮐودﮐﯽ؛ اوﺷﯾن و دﯾدﻧﯾﮭﺎ و  ...را ﻣﯽ
دﯾدم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳﯾزدھم را ھم ﻧوﺷﺗﯾد .آﻗﺎی ﻣوﺳوی ھﻧوز در ﻓﮑر
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎزدھم ﺷﻣﺎ ﺑودم ﮐﮫ ﺑﻌدی را زود ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﮫ اﯾﻧروزھﺎ ﺳرﺗﺎن ﺷﻠوغ ﺗر از ﭼﻧدﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت! ﺧب
ﺗﻌﺟﺑﯽ ﻧدارد ،ﻗﺑﻼً ﻧطق ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑود و ﭘﯾﺎم ھﺎی ﮐﻠﯽ؛ وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎﯾد اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ،آﯾﻧده را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد،
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﺗﺎن را ﺟﺎﺑﯾﺎﻧدازﯾد ،ﺑﺎ آﯾﺎت ﻋظﺎم ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﮐﻧﯾد و ...
ﻗطﻌﺎ ً ﺳرﺗﺎن ﺷﻠوغ ﺗر ﺧواھد ﺷد.
وﻗﺗﯽ اﯾن ﺗﺻﺎدف ﻣﺷﺎھده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی
ﺷﻣﺎ را داﺷﺗم ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗم ،ﺻﻔﺣﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺎق ﻓرﻣﺎن
ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺑﮫ وﺳﻌت ﺗﻣﺎم دوران ﮐودﮐﯽ ام در ذھﻧم روﺷن ﺷد و
روزھﺎ و ﺷﺑﮭﺎی آﻧدوران را ﯾﺎدآوری ﮐرد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﺷﻣﺎ
ھم زﻧده ﺑود و ھﻧوز ھزاران اﻧﺳﺎن آزادﯾﺧواه ھم زﻧده ﺑودﻧد.
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑود و ﺑﻣﺑﺎران و دوﯾدن ﺑﮫ ﺳﻧﮕرھﺎی ﻧﯾﻣﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ،روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗﻔﮑر ﺑﮫ روﯾدادھﺎ ﻧﺑود
ﺑس ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت طﯽ ﺷدﻧد ،روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﮑﺎﻧداران
ﮐﺷﺗﯽ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﯾد.
آری در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﻌددی در ﺣﺎل ﻧﻣﺎﯾش ﺑودﻧد.
دادﮔﺎھﮭﺎی ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد و اﻋﺗراﻓﺎت ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
اواﯾل دھﮫ  60ﺑود و اﻋﻼم روزﻣره اﺣﮑﺎم اﻋدام و ﺗﯾرﺑﺎران
زﻧداﻧﯾﺎن در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و رادﯾو ،دوﯾدن ﻣﺎدران و ﭘدران ﭘﯾر
ﺑرای درﯾﺎﻓت اﺟﺳﺎد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎﻧﺷﺎن ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت ﺗﺣوﯾل داده ﻧﺷدﻧد
و ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮭﻣراه آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺟﺳﺗن ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﮔورﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ
رﻓﺗﯾم .ﭼﻘدر اﯾن ﺻﺣﻧﮫ آﺷﻧﺎﺳت .ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾز ﺷﺎھد
ﺗﮑرارش ھﺳﺗﯾم .ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ظﺎھرا دل ﺷﻣﺎ را ھم ﺑﮫ درد آورد
و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﻋﺗراض واداﺷت .ﺗﺎ ﺑدان ﺣد ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎزدھم
ﺧود اﯾن »دادﮔﺎھﮭﺎ را ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﻓﺎﻗد ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ«
ﺧواﻧدﯾد و در ﺑﻧد ﭘﻧﺟم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن ﺧواھﺎن »اﻋﻣﺎل اﺻل 168
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺻوص ﺗﻌرﯾف ﺟرم ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺟراﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ« ﺷدﯾد .وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
ذھﻧم ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورم ﺗﺻوﯾری از ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ در زﻣﺎن ﺻدرات
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطرم ﻧﻣﯽ آﯾد .ﻏﯾر از ﻓراﻣﯾن ﭼﻧد ﺑﻧدی اﻣﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن
و دﮔر اﻧدﯾﺷﺎن ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺧﺎطرم ﻧﻣﯽ آﯾد .ﻓرﻣﺎﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم
ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﮐردﻧش ﺑﮑﺎر ﺑردﯾد .و ﺣﺎﺻﻠش ظﮭور
ﺧﺎوراﻧﮭﺎ در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﮐﺷور ﺑود .ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ
اﯾن ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﻣﺎ وﻋده ﺗوﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت و ﺷﺎﯾد راﺳت ﺑﮕوﯾﯾد .دﻧﺑﺎل
ﻣﺣﮑﯽ ﻣﯽ ﮔردم .ﺳراغ ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﺻل  168ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ
روم » .رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟراﺋم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻧﯽ اﺳت و ﺑﺎ
ﺣﺿور ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ در ﻣﺣﺎﮐم دادﮔﺳﺗری ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﻧﺣوه
اﻧﺗﺧﺎب ،ﺷراﯾط ،اﺧﺗﯾﺎرات ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ و ﺗﻌرﯾف ﺟرم ﺳﯾﺎﺳﯽ را
ﻗﺎﻧون ﺑر اﺳﺎس ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮐﻧد «.از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت
ﺗﻠﺧﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوم ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧورم .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺷﻣﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻗﺎﻧون ﺑر
اﺳﺎس ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ را ﺣذف ﮐردﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن اﺳﺎس و
ﻣوازﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت در اﯾن ﻧظﺎم ﺑوده اﻧد.
اﯾن ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺻورت ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل
ھﯾﺄت ھﺎی ﺳﮫ ﻧﻔره – ﺑﺧواﻧﯾد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرگ  -در ﺑﯾدادﮔﺎھﮭﺎی
ﺳﺎل  67ﺗﻌرﯾف ﺷود ﯾﺎ اﻓراد ﻣوﻣﻧﯽ ﻣﺛل ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ﺟﻼد در ﺳﺎل
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ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ »ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎ( ﭘر از ظرﻓﯾﺗﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ
ﻓﻌﻠﯾت ﻧرﺳﯾده اﻧد «.اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺗﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﺷﻣﺎ از اﯾن

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم

ظرﻓﯾﺗﮭﺎ در دوران ﺻدارت ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده اﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ
ظرﻓﯾﺗﮭﺎی اﯾن ﻗﺎﻧون را در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣﺎن دﯾدﯾم و ﭼﺷﯾدﯾم .
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد ﺑﻧد آن ھﻣﮫ ﭼﯾز آزاد اﺳت ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ ﻣﺧل
اﺳﻼم ،ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﺎرﭼوب اﺳﻼم و اﺧﻼﻗﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺑﺎﺷد .ﻣﺎﻧﻧد اﺻل  27ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺗﺷﮑﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و
ُﺧل ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎ ،ﺑدون ﺣﻣل ﺳﻼح ،ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ ﻣ ِ
اﺳﻼم ﻧﺑﺎﺷد آزاد اﺳت«.
ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺷروط ﮐﻧﻧده ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﭘدران و ﻣﺎدران و ﺟواﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺧﺎطر اﺟرای آﻧﮭﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد.
ﻣردم ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھزار ﺗﺑﺻره دﯾﻧﯽ را در دوره
ﺷﻣﺎ دﯾده اﻧد .در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻠوﻟﮫ و آﺗش ﺑود؛ ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﺑود
و ﺧﺎوران ھﺎ ﺑود .اﻣروز ھم ﮐﮫ ﻋده ای از اﯾن ھﻣﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ
در ﮐﻼم ﺷﻣﺎ دﻟﺷﺎد ﺷده اﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﺎدی از ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود
و ﺷﻣﺎ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدھﮑﺎرﯾم ﻧﮫ آﻧﻘدر ﺗﺟرﺑﮫ دارﯾم ﮐﮫ اﯾن
ﺑﺎزﯾﮭﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم وﻟﯽ اﯾﻧرا ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺎی
ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی اول دوران ﺻدارت ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑرﮐﻧﺎری ﯾﺎ اﺗﻣﺎم
ﻣﺄﻣورﯾﺗﺗﺎن ﺑدون ﺣﺿور و ﻧظر و ﺷراﮐت ﺷﻣﺎ در ﮐردﺳﺗﺎن،
ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ،ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب اﯾران و  ...اﻣﮑﺎن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن ﺗداﻋﯽ ﮐﻧﻧده ﺗﺿﺎدی ﺣل ﻧﺷدﻧﯽ
ﺑﺎ ﺣرﻓﮭﺎی اﻣروز ﺷﻣﺎﺳت.
ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ھﻣﺎن ظرﻓﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣدﻧظر ﺷﻣﺎﺳت،
ﻣردم را ﺳرﮐوب ﮐردﻧد و ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﺎﻧدﻧد .اﯾن ﺧوب
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ظرﻓﯾﺗﮭﺎی ﻣردﻣﯽ ﻧظﺎﻣﺗﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾد وﻟﯽ ﺑﮭﺗر
ﺑود ﻣﻧظورﺗﺎن را از ﻣردم ﻧﯾز روﺷن ﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﻣﻧظورﺗﺎن
ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن داغ
ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ِ
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و ﺧون ﮐﺷﯾدﻧد؟ ﺷﺎﯾد ھم ﻣﻧظورﺗﺎن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﭘﺎی
ﺑﻧدی ﺷﺎن ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی در طول اﯾن  30ﺳﺎل ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾﻠﺷﺎن
ﺑرای ﺳﻼﺧﯽ ﻣﺎ ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑوده اﺳت؟ ﺷﺎﯾد اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧم
اﻣﺎ ﺧوب ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻣﻧظورﺗﺎن از ﻣردم ،ﻣﺎ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن و ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﯾم و ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ از ﻣوازﯾن
اﺳﻼﻣﯽ ﻋدول ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎن را در ﻋﻣل ﺑزﯾر ﻣﯽ
ﮐﺷﯾم ،ﻧﯾﺳت!
ﺳرم را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دھم ﺗﺎ ﺑﺧود آﯾم .ﺣرﮐت ﺗﺻوﯾر دﯾﮕری ﺑﮫ
ﺳرﻋت ذھﻧم را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧﺎک اﺳت و آﻓﺗﺎب و ﺑﺎد .اﻧﮕﺎر
ﺑﯾﺎﺑﺎن اﺳت وﻟﯽ ﭼرا ﭘُر از آدم ھﺎی رﻧﺞ ﮐﺷﯾده و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن
ﺑﺎ ﭼﺎدر ﻣﺷﮑﯽ اﺳت؟ ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ھﺎﯾﯽ روی ﺧﺎک ﻣﺷﺧص اﺳت .
آری ﯾﮑﯽ از ﺧﺎوران ھﺎﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﻣﺎدران داﻏدار ﻣﻣﻠو
اﺳت .روی زﻣﯾﻧﮫ اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﮔذر ھﺳﺗﻧد.
ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻣﺗن دﺳﺗﻧوﯾس .آھﺎن واﺿﺢ ﺗر ﺷد .ﻓرﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﻣﺎم ﺗﺎن اﺳت ﺑرای ﻗﺗل ﻋﺎم ھزاران اﻧﺳﺎن آزاد و آرﻣﺎن ﮔرا .
آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﯾﺎدم ھﺳت اﯾن ﺣﮑم اﯾﻧﻘدر طوﻻﻧﯽ ﻧﺑود وﻟﯽ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧدارد .ﺑﮫ ذھﻧم ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷوم .ﻓرازھﺎﯾﯽ از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﯾﺎزدھم ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد» :ﻣظﻠوم ﺗر از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧود اﺳﻼم اﺳت«.
ﻣردم ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اﺳﻼم را دﯾده اﻧد ،ھﺷت ﺳﺎل ﺻدارت ﺷﻣﺎ
را ھم دﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﭘﺷﺗﮑﺎری ﻣﺷﻐول ﭘﯾﺎده ﮐردن اﺳﻼم ﻧﺎب
ﻣﺣﻣدی ﺑوده اﯾد .ﮐﮫ در آن ﮐرور ﮐرور اﻧﺳﺎن را ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﻣرﺗد ،ﻣﻧﺎﻓق ،ﻣﻔﺳد و ﮐﺎﻓر ﺑﮫ دﯾﺎر ﻋدم ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﯾد .ﺣﺎل دوﺑﺎره
ﻣردم را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾت آن دوران اوﻟﯾﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﮔردﻧد .از ﺻراﺣت ﺗﺎن ﺧوﺷم آﻣد وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ» :ﻣﺎ
در راھﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭘﯾش روﯾﻣﺎن ﻗرار داده اﺳت از ﻧﻣﺎد "ﺳﺑز"
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾم ﺗﺎ ﭘرﭼم دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اھل
ﺑﯾت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ع( آﻣوزﮔﺎران آن ﺑوده اﻧد «.ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎر آب ﭘﺎﮐﯽ روی
دﺳت ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ رﯾﺧﺗﯾد ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﻻت و اوھﺎﻣﺷﺎن از ﻧﻣﺎد "ﺳﺑز "
ﺑرداﺷﺗﮭﺎی دﯾﮕری ﮐرده ﺑودﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم
راﺳت ﮔﻔﺗﯾد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن
ﻣﺎ ﺟواﻧﺎن واﻗﻌﺎ ً ﺧواھﺎن
ﺧطﺎب ﺑﮫ آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری ﻧوﺷﺗﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎزﮔﺷﺗن اﻋﺗﻣﺎد و آراﻣش ﺑﮫ
اﮔر»اﺣﺳﺎس ﺧطر ﺑرای اﺻل ﮐﺷور و
ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ از آن ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
اﺻل ﻧظﺎم ﻧﻣﯽ ﮐردم« ﻗدم ﺟﻠو ﻧﻣﯽ
ﺧواھﺎﻧش ھﺳﺗﯾد ،ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﻣﺎ آن
ﮔذاﺷﺗﯾد .ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﻘول ﺷﻣﺎ
ﺧﻔﻘﺎن  30ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮭرﺷﮑل ﻣﻣﮑن
ﺣرﮐت ﻣردم »ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﮐور و در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺧواھﯾم درھم ﺑﺷﮑﻧﯾم و ﺑرای
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از دﻟﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧظﺎم اﻋﺗﻣﺎد
اﯾﻧﮑﺎر از ھر اﻗدام رادﯾﮑﺎل و
ﻧداﺷت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷد «.اﻟﺑﺗﮫ ﻓراﻣوش
ھدﻓﻣﻧدی ﺣﻣﺎﯾت و اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﮐردﯾد از ﻣﺣﺑت و اﻟﻔت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھم ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ
ﺑر ﺳر ﺧود ﻣﻧﺗظری آوردﯾد ﯾﺎدی ﮐﻧﯾد و
ﻣﺎن روﺷن اﺳت .ﻣﺎ ﺟﻣﮭوری
ﻋذری ﺑﺧواھﯾد .وﻟﯽ از اﯾﺷﺎن ﺧواﺳﺗﯾد
اﺳﻼﻣﯽ را در ھﯾﭻ ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾﻠﯽ
ﮐﮫ در ﻣﮭﺎر ﻣردم ﯾﺎری ﺗﺎن دھد .ﺗﺎ
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم .ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮫ
اﺳﻼم ﻧﺎب
دوﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر .ﻣﺎ اﺣﯾﺎی ھوﯾت
ﻣﺣﻣدی)ص( - ،ﺑﻘول ﺧودﺗﺎن» :اﯾن دﯾن
اﺧﻼق دو روﯾﺎﻧﮫ ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ را
ﻏرﯾب -ﺑﺎزﮔردد «.ﯾﻌﻧﯽ دﯾن و آﺋﯾن ھزار و ﭼﮭﺎر ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم .ﻣﺎ زﯾر و رو ﺷدن اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﯽ ﺧواھﯾم .آن
ﮐﮫ در ھم آﻣﯾزی اش ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت و اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺑﻌث از آن
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧظﺎم
ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا رود.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻗﺎﻧون
ﺣﺎل ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی ﻣردم ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾت ﺣﮑوﻣت
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎ و ﻧظﺎﻣﺗﺎن ﺑر ﺳرﮐوب از ﻧوع ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزه و ﻣذھﺑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ را ﭼﺎره ﮐﻧﯾد ﻧﻌل واروﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﯾد .و در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺗﺎن
اﺳﺗوار اﺳت .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺳﮭم ﺟﻧﺎح ﺧود را ﻣﯽ ﺧواھﯾد دﻏدﻏﮫ
ﺗﻼش و ﺷورش ﻣردم را ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ
اﺻﻠﯽ ﺗﺎن در آﺧرﯾن ﺑﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎزدھم ﺟﻠو
ﺟواﻧﺎن و دﯾﮕراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎھﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺧون دادﯾم و ﻓرﯾﺎد زدﯾم
ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾد ﻣﻧﻌﮑس اﺳت» :ﻣﻧﻊ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ و
و اﻣروز در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺧواب و آرام را از ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺟﻠوﯾﮕری از دﺧﺎﻟت ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی«
اﯾم ،ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﯾم و ﺣﺎﻟﻣﺎن از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎن،
ﻓراﻣش ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻟق اﯾن ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﺧوف ﺑودﯾد و
اﺳﻼﻣﺗﺎن و ﮐل ﻧظﺎم ﺗﺎن ﺑﮭم ﻣﯽ ﺧورد .ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ،طرح ﻣﯽ
ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم ﻓرق ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﯾن دوﻟت ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزه
رﯾزﯾم و ﻣﺗﺷﮑل ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑرای ﺗﺧطﯽ از ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آن دَ م
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﮐﻧﺗرل  80درﺻد اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را در دﺳت داﺷت ﺑﺎ
ﻣﯽ زﻧﯾد .ﺑرای ﺗﺧرﯾب ھرآﻧﭼﮫ ﭘوﺳﯾده و ﮐﮭﻧﮫ اﺳت.
ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﻧﺗرل را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در دﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﻧدارد.
ﺷﻣﺎ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎزدھم ﺧود در ﻣورد راه ﺳﺑز اﻣﯾد ﻣﯽ
ﺑﮫ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮭم ھر ﺟﻧﺎح ﭼﮫ ﻣﯾزان اﺳت.دﻏدﻏﮫ ﺗﺎن در ﻣورد
ﮔوﯾﯾد»:ﻣﺎ ﺑرای اﺷﺎره ﺑﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ آﻏﺎز ﮐرده اﯾم از ﻋﻧوان
اﺻﻼح و ﺗرﻣﯾم ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز رﺑطﯽ ﯾﮫ اﺳﺗﯾﻔﺎی ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل
»راه« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺗوﻓﯾقھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ دﺳت
ﺷده ﻣردم ﻧدارد ﻓﻘط ﺑﯾﺎن ﺳﮭم ﺧواھﯽ ﺟﻧﺎح ﺧودﺗﺎن اﺳت .ﺣﻘوق
ﻣﯽآورﯾم ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧداﻧﯾم و ھﻣواره ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺗر ﺑدوزﯾم.
ﻣردم ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش از ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧظﺎم ﺗﺎن
ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺳﯾر ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﺎدهھﺎﯾﯽ دارﯾم ﮐﮫ ھداﯾت
ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ﺑود.
اﻟﮭﯽ ﭘﯾشﭘﺎﯾﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد .ﻣﺎ ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾم و ﺗدﺑﯾر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ
ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎب ﺷده اﯾد .آﻗﺎی ﻣوﺳوی
اﯾﻣﺎن دارﯾم ﮐﮫ در ﻋﻣل ،ﺗﻧﮭﺎ راهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﯽﮔﺷﺎﯾد از
اﯾﻧرا ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﺧوب ﻓﮭﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ھﯾﭻ ﮔروه ﺣﻘﯾﻘت
ﺧود ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد «.ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠم
ﯾﺎﺑﯽ در ﺳﯾﺳﺗم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻣﺎ و ﻧظﺎﻣﺗﺎن ﺑدون ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣرﺗﺟﻊ
و داﻧش ﺳر و ﮐﺎر دارم ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣم اﯾن ﭼﮫ راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾر و
ﻣذھﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﻧدارد و اﻣﺛﺎل آﻧرا ﻣﺎ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ
ھدﻓش را ﮐﺳﯽ ﺟﻠوی روﯾﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺣراﺳت ادارات و ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗوﺳط دوﻟت آﻗﺎی
ﻧدارد .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد
ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﺎرھﺎ دﯾده اﯾم و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم .در ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ
از ﺧود ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﺷﺎن دھد .ﻣﮕر ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎی راه ﮐﮫ آﻣدﯾم ﺑﮫ ﺟز
ﺑﮫ ﺳن و ﺳﺎل ﻣﺎ ھم ﻣﯽ رﺳد دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾن "ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﺎن" در
ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ داﻧش ،ﺗﻼش و ﻣﺑﺎرزه ﺧودﻣﺎن ﻣﯾﺳر ﺑود .اﯾن ﭼﮫ ﺧداﯾﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ و ﻣﺟﺎزات ﻋﺎﻣﻼن و آﻣران ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼﮫ ﮐرده
اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮑﺳو ﺑرای ﻣﺎ راه ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﺗﻧﮭﺎ راھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽ
اﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﻣﻘﺻر ﺷﻣرده اﻧد .ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ھر دو
ﮔﺷﺎﯾد ﮐﺎرﺳﺎز اﺳت از ﺳوی دﯾﮕر ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗدﺑﯾر و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎﺳت.
ﺟﻧﺎح را ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺧواﺳﺗﺎر»:ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺟﺎزات ﻋﺎﻣﻼن و
ﻣﺎ را ﺳر ﮐﺎر ﻧﮕذارﯾد آﻗﺎی ﻣوﺳوی! ﺑﮭﺗر اﺳت رک ﺑﮕوﯾﯾد
آﻣران ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ﺣوادث ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﺻورت
اﯾن راه را ﻣن ﺟﻠوی ﺷﻣﺎ ﻗرار داده ام .ﻓﻌﻼ ھم ھدﻓم را رک ﺑﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻧﺗظﺎﻣﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای« ﺷده
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم .ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺑﯾﻧم اوﺿﺎع ﺑﮫ ﮐدام ﺳو ﻣﯽ ﭼرﺧد،
اﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺑﻧد ﺗﺎن اﺻل ﻣﺎﺟرا ﯾﻌﻧﯽ آﻣرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﭘﯾش ﻣﯽ روﯾد ﺗﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن راﺑطﮫ ﺧودم ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﺷﻣﺎ
ھرم ﻗدرت آﺳﯾﺑﯽ ﺑﺑﯾﻧد .ﺗﺎزه ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﭼرا ﺑﺎﯾد
ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ِ َ
و ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﺣﺎﮐم را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧم .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
آﻣرﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺟﺎزات ﻧﺷوﻧد؟ و
ﺑﯾﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾزدھم ﺗﺎن »ﻣرگ ﺷﻣﺎ را ﺧواﺳﺗﺎرﻧد« وﻟﯽ ﺷﻣﺎ »آن ﭼﮭره
آﻧرا ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺣوداث اﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
ھﺎ را دوﺳت« دارﯾد و دﻧﺑﺎل اﯾن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ »ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھم
در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎن ﺻﺣﺑت از ﺷﮑل دھﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺷوﯾم ،اﮔر ﭼﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣژده اﯾن ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ را دﯾرﺗر درک
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﮐرده اﯾد .ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﯾﺎد وﻋده ھﺎی ﺧوش آﻗﺎی
ﮐﻧﻧد «.اﯾن ﭼﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا و ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺗرﺳﯾم ﮐرده اﯾد
ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﻘرار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻧداﺧﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺗﻣﮕر و ﺳﺗﻣدﯾده  ،ﻣﺗﺟﺎوز و ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ را
ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣدﯾﻧﮫ اﻟﻧﺑﯽ دوران ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم رﺟوع داد و ﻓﮭﻣﯾدﯾم
ﺑﺎ ھم ﮐﺎﻣﯾﺎب ﮐﻧد.
ﻣﺎﺟرا از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت .و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ او ھم ﻣﺛل ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی
ﺷﻣﺎ در ﺑﯾﺎﯾﻧﮫ ﯾﺎزدھم ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد
دﯾﮕر دوم ﺧردادﯾﮭﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﺑود .دﯾدم ﺷﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن ﺑﮫ آﯾت ﷲ
ﮐرد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗدم آن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ
ﻣﻧﺗظری ﯾﮏ ﺟورھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺷرﻋﯽ ﺑرای ﺷﮑل
ﺑﺎﯾد ﺑﺧواھﯾم ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑﯾﺷﺗرﯾن را ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم «.ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎﯾش
دادن اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراھم ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ
را ﺑﺎ ھم ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾم آﻗﺎی ﻣوﺳوی وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ زود راھﻣﺎن از ھم
"ﻣرﺣوم ﻣﻼ ﻣﺣﺳن ﻓﯾض ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ" رﺟوع داده اﯾد .ﻣﺟﺑور ﺷدم ﺑﮫ
ﺟدا ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺟوع ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣم ﮐﮫ "ﻣﻼ ﻣﺣﺳن ﻓﯾض ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ"
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ﮐﯾﺳت .ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ او ﯾﮑﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان درھم آﻣﯾزی دﯾن و
دوﻟت در ﻋﺻر ظﮭور ﺷﯾﻌﮫ ﺻﻔوی – در دوران ﺷﺎه ﻋﺑﺎس دوم
– ﺑوده اﺳت .ﺧدا را ﺷﮑر ﮐردم؟! دﯾدم از آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻣﯽ ھزار ﺳﺎل
ﺟﻠوﺗر اﻓﺗﺎدﯾد! ﺣداﻗل ﻣﺎ را ﺑﮫ اﻟﮕوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ  1400ﺳﺎل ﭘﯾش
رﺟوع ﻧﻣﯽ دھﯾد .ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ »ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺷرﻋﯾﮫ و ﻣﺣﺑت و اﻟﻔت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" ﻣﻼ ﻣﺣﺳن ﻓﯾض ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ  400ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
رﺟوع ﻣﯽ دھﯾد.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣزه "ﻣﺣﺑت و اﻟﻔت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" اﯾن ﻗﺑﯾل ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ را در
ﻗﺎﻟب ھﯾﺗﮭﺎی ﻋزاداری و ﻣﺳﺎﺟد و اﻧﺟﻣﻧﮭﺎ و ﺷوراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﺷﯾده اﯾم .ھﻣﺎن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺳرﮐوب ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣردﻣﯽ ﺑود .ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﻧوع اﻟﮑﻼم و ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗد و
ﻣﻧﺎﻓق و ﻣﺣﺎرب ﺧواﻧدﯾدﺷﺎن .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ
ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻌﺷﺎن ﮐردﯾد ،در ﺧﺎوران ھﺎ ﺑطور ﺟﻣﻌﯽ دﻓﻧﺷﺎن ﮐردﯾد،
ﺧون دھﮫ 60
اﺟﺳﺎدﺷﺎن را در ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رھﺎ ﮐردﯾد .ﺣﺎﺻﻠش درﯾﺎی
ِ
ﺑود.
آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﻣن و ھم ﻧﺳﻼﻧم در اﯾن درﯾﺎی ﺳرخ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده و
ﭘﺎ ﮔرﻓﺗﯾم .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ طرح ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ در ﻣدارس،
دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺧواﺳت ﺑر اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرده اﻓﮑﻧد .اﻣﺎ ﻣوﻓق
ﻧﺷد .ﻣﺎ ھﻣﺎن ﻧﺳﻠﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در  18ﺗﯾرﺑﺎ ﻓرﯾﺎدھﺎی ﯾﺎ زھرا از
ﭘﺷت ﺑﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﺷدﯾم .اﯾن از ﻣراﺣم ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذارش ﺑودﯾد .ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﺎدر از ﺳوی ﯾﮏ ﻋده ﭼﻣﺎﻗدار ﻧﺑود.
ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳﮑﺎﻧس از ﺳ﷼ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻧﺎم "ﻣواﺟﮭﮫ اﺳﺗﺑداد
و ﺟﮭﻣوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺳﻧﮕر آزادی" ﺑود .ﺳﮑﺎﻧس دﯾﮕرش
در دوران ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﺑﺎﺷﺎن ﺣزب اﻟﮭﯽ – ﮐﮫ اﮐﺛر
ﺑﻌداً ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑران دوم ﺧردادی ﺑدل ﺷدﻧد  -ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎھﮭﺎ و
ﮐﻼﺳﮭﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺑرای ﺗﺎروﻣﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ ﯾورش آوردﻧد و
ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد .ﺳﮑﺎﻧس
دﯾﮕرش ﮐﮫ اﻣروز ﺷﻣﺎ ﺑراﯾش دل ﻣﯽ ﺳوزاﻧﯾد ﺣﻣﻠﮫ ﺟﻧﺎح رﻗﯾب
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺷب اﻋﻼم ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑود.
آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﭼرا واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﮑﺎﻧﺳﮭﺎ رﺑطﯽ ﺑﮫ ھم
ﻧدارﻧد و ھﻧوز آﯾﻧده ای را ﻧوﯾد ﻣﺎن ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﺗﮑرار ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت .ﻣﺎ آن ﮔذﺷﺗﮫ را ﺧوب ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم .دوران ﺧﻣﯾﻧﯽ و
ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﺎ دو ﻓرﺳﺗﻧده ﮐﮫ ﯾﺎ اﺧﺑﺎر ﺟﻧﮓ ﺑود ﯾﺎ ﭘﺧش آھﻧﮕﮭﺎی
درﺧواﺳﺗﯽ ﻧظﺎم ﺗوﺳط ﻧوﺣﮫ ﺧواﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎی
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ رھﺑر و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻋدام
ھﺎ و ﺳرﮐوﺑﮭﺎ و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣردم و ﺳﺎزش ھﺎ و ﺑﻧد و ﺑﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ
ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ .واﻗﻌﺎ ً ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﻣﯽ رود آن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﺗﺎن ﭼﮫ ﺑودﻧد .ﻣﺎ ﻋﺎدت داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرای ھر ﻧوا و ﺻدا و ﺑرﮔﯽ
ﻏﯾر از آﻧﮭﺎ ،داﺋﻣﺎ ً ﺑﻣﺎ ﺑﮕوﯾﻧد ھﯾس ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ
اﺟﺑﺎراً دوﺑﺎر ﺑﺎﯾد دروغ ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﯾم و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧب
ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ دﺳﺗور ﻣﯽ داد و ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧب ﺳرﮐوب
ﺷدﮔﺎن ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ
ﯾواﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﻔﮭﻣﯾم و ﻓﮭﻣﯾدﯾم و ﺑﺎﯾد ھﻧوز ھم
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻔﮭﯾم .و ﺣﻘﺎﯾق را آﺷﮑﺎر و ﻓراﮔﯾر ﮐﻧﯾم .ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎز
ﮐﻧﯾد! آری ﻣﺎ ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺛﺎل اﺣﻣدی ﻧژاد ﻧﺷﺎن
دادﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺧس و ﺧﺎﺷﺎک ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ را دﺳت ﮐم ﻧﮕﯾرﯾد.
ﻣﺎ ﺑﺎز ﺳﻧﮕر ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ را ﺧواھﯾم ﺑﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎزھم
ﺷﻌﺎرﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧون رﮔﮭﺎﯾﻣﺎن وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺑﯾر و
دﻋﺎ .ﻣﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود را ﺳر ﺧواھﯾم داد .ﺷﻌﺎر ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و راه
ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ را .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد اﻓق ھﺎی ﻣﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﺎ
در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺗﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم .ﻧﮫ ﮐﻣﮏ
اھل ﺑﯾت ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺧواھﯾم و ﻧﮫ راه ﺳﺑز اﻣﯾد ﺷﻣﺎ را .راه ﺷﻣﺎ
راه ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ و ﺑﻧدﮔﯽ دوﺑﺎره اﺳت .راه ﻣﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ
آزادی اﺳت .راھﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ھﻣﺧواﻧﯽ ﺑﺎ آﯾﻧده ای ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ھﺎﯾﺗﺎن ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻧدارد■.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم

ﮐﺎﻟﺑد ﺷﮑﺎﻓﯽ ﯾﮏ دروغ!
اﻓﺷﯾن ﮐوﺷﺎ
ﮐوﺗﺎه ﻗدﯾﻣﯽ ﺧود را
داﺳﺗﺎن
ﭼﻧدی ﭘﯾش آﻗﺎی ﻣﺣﺳن ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف
ِ
ِ
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟراﺣﯽ روح« ﺑﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ای در ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرده اﺳت) .در ﻣورد ﻣﺣﺗوی اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻘد »ﺟراﺣﯽ روح ﯾﺎ
ﺟراﺣﯽ ﺣﻘﯾﻘت؟« در ھﻣﯾن ﺷﻣﺎره ﺑذر رﺟوع ﮐﻧﯾد(.
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف در ﻣﻘدﻣﮫ ﺧود ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻗﺻﮫ را در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  67ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت .او اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺻﮫ اش را
ﺑﺎ اﻓﺷﺎﮔرﯾﮭﺎی آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری در ﯾﮏ ردﯾف ﻗرار ﻣﯽ دھد .او در
ﻣﻘدﻣﮫ اﯾن ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣن ﻧﯾز ﮐوﺷﯾدم در
اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﺟراﺣﯽ روح ﺷراﯾط روﺣﯽ
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ را در ﻗﺎﻟب اﯾن ﻗﺻﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دھم.
)ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد (.اﯾن ﻗﺻﮫ در
ھﻣﺎن ﺳﺎل  67در ﻣﺟﻠﮫ ﺳروش ﭼﺎپ ﺷد و ﺑﻌد ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷد«.
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف آﺷﮑﺎرا دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد .اﯾن داﺳﺗﺎن رﺑطﯽ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر
ﺳﺎل  67ﻧدارد ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺿﻣون ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر .
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف اﯾن ﻗﺻﮫ را در ﺳﺎل  1366ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت .ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ »ﺷورای ﮔﺳﺗرش زﺑﺎن و ادب
ﻓﺎرﺳﯽ«* رﺟوع ﮐﻧﻧد و زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﮕﺎرش اﯾن داﺳﺗﺎن را ﮐﮫ
ﺧود ﻧوﯾﺳﻧده در اﻧﺗﮭﺎی آن ذﮐر ﮐرده »ﺗﮭران –  «66درﯾﺎﺑﻧد.
زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر واﻗﻌﯽ اﯾن ﻗﺻﮫ ﯾﻌﻧﯽ »ﺗﮭران –  «66ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
اﻓﺷﺎﮔر اﺳت .اﻣﺎ ﭘرﺳش اﯾﻧﺳت ﭼرا ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟
او دروغ ﻣﯽ ﺑﺎﻓد و ﺳﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﭘروﻧده ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑرای
ﺧود ﺟور ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑر ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﺷﺧﺻﺎ ً در ﺳرﮐوﺑﮕرﯾﮭﺎی ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﭘرده ﮐﺷد.
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ھﻣﭼون دﯾﮕر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در َﺑد ﻣﺧﻣﺻﻣﮫ ای ﮔﯾر
ﮐرده اﺳت .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ از ﯾﮑﺳو ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
از طرﯾق ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮭره ﻧﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑزرگ را ﮐﮫ
ﺧودﺷﺎن در اﻏﻠب اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑوده اﻧد ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﮭﻣﯾن
ﺧﺎطر ﺑﮫ دروغ و ﭘروﻧده ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﮔوﻧﮫ روی ﻣﯽ آورﻧد
ﺗﺎ ﺧود را ﻣﻘﺑول ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻗرار دھﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدان از ﮔذﺷﺗﮫ واﻗﻌﯽ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺑر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب رھﺑران ﻣوج
ﺳﺑز ﺧود از ﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳرﮐوب در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑوده اﻧد.
اﻣﺎ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﻧﯾز در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣﺗوی
اﯾن ﻗﺻﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﻗﺻﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر
 67ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ھﻣدردی ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را داﻣن زﻧد .
ﻣرھﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑر زﺧم .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﺻﮫ ﻧﻣﮑﯽ ﺑود
ﺑر زﺧم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﮐﺷﺗﺎر  .67اﺑزاری ﺑود ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗر
ﺷﮑﻧﺟﮫ روﺣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن آن ﮐﺷﺗﺎر ﺑزرگ**.
اﻟﺑﺗﮫ از ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﮐﮫ ﺧود ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت اش ﺷﺳﺗﺷوی
ﻣﻐزی و ﺗواب ﭘروری در زﻧدان ﺑود ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
اﯾن ﻗﺗل ﻋﺎم ﺑزرگ رﺟوع ﮐﻧد و اﺣﺳﺎس ﺷﺎن را ﭘس از ﺧواﻧدن
ﻗﺻﮫ »ﺟراﺣﯽ روح« ﺟوﯾﺎ ﺷود .ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﯾم ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت،
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ،اﺳﻧﺎد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﻧﺗﺷر ﺷده
اﻧدازد ﺗﺎ ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﻗﺻﮫ ﺧود را درﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾرات
واﻗﻌﯽ آن رو در رو ﺷود.
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف در ﻣﻘدﻣﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﭘروژه
اﻋﺗراف ﮔﯾری از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اوج ﻏم اﻧﮕﯾز ﺧود رﺳﯾده
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ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﭼون "ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح" )" ،(1361دو ﭼﺷم ﺑﯽ ﺳو"
اﺳت ،ﻧﺷر دوﺑﺎره ﺟراﺣﯽ روح را ﺑﮫ ﺳﻌﯾد ﺣﺟﺎرﯾﺎن ،ﻣﺻطﻔﯽ
)" ،(1363اﺳﺗﻌﺎذه" ) (1363ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آﯾﺎت ﻗرآن و
ﺗﺎج زاده ،ﺑﮭزاد ﻧﺑوی و دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ اﯾران
ﺑﺣﺎراﻻﻧوار ﻣﺟﻠﺳﯽ و اﺳﺗﻌﺎذه آﯾت ﷲ دﺳﺗﻐﯾب ﺗدوﯾن ﺷده و
ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم«.
"ﺑﺎﯾﮑوت" ) .(1365ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن ﺟﻣﮭوری
»اوج ﻏم اﻧﮕﯾز«؟! ﭼﮫ ﺟﺎﻟب! ﺧوب ﺑود آﻗﺎی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف اﺷﺎره
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺳﺎﺧﺗﮫ
ای ﺑﮫ »ﺷروع ﻏم اﻧﮕﯾز« اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﮐرد» .ﺷروﻋﯽ« ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷود و ﺑروی ﭘرده ﻣﯽ آﯾد .ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﺳوداﺑﮫ اردوان "ﺑﺎ
ﺧود وی و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه داﺳﺗﺎﻧش را ﺑﮫ
ﺗوﺳط اﻓرادی ﭼون
ِ
زﺑﺎن ھﻧری" ﮔروھﮭﺎ را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐرد و ﻣظﻠوﻣﯾت ﺟﻣﮭوری
آﻧﮭﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐرده ﮐﻠﯾد ﺧورده اﺳت.
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑرای ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در زﻧدان ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐرد.
طﻔره َروی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف از رودرو ﺷدن ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
"ﺟراﺣﯽ روح" ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻣن ﻧﻘطﮫ اوج اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻣﮑﺗﺑﯽ ھﻧرﻣﻧد
ﻣﺎﺳﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐردن آن ﻧﺷﺎﻧﮫ ای اﺳت از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻧوﻧﯽ وی .ﯾﻌﻧﯽ
ﺣزب اﻟﮭﯽ ھم ھﺳت :ﺗﺧطﺋﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺷورﺷﮕری و ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﯽ
ﺳﺧﻧﮕوی ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھدﻓش "ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ
ﻋﻠﯾﮫ ﻧظم ﻣوﺟود .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ،ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ،و آﻏﺎز ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر!" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد■.
دوره دﯾﮕر در ﮐﺎرھﺎی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف.
* www .persian-language.org
ﺑﮫ ھر روی ،ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺣزب اﻟﮭﯽ و ﻋزﯾز ﮐرده ﺣﮑوﻣت،
ﮐﺗﺎب
دوم
ﺟﻠد
در
ﻣﮭﺎﺟر
ﻧﺎﺻر
** ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ارزﺷﻣﻧدی ﮐﮫ آﻗﺎی
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾش در ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ زﻧدان اﺟﺑﺎری ﺑود،
ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ
.
ﮐﻧﯾد
رﺟوع
داده
ﺻورت
زﻧدان – ﻧﺷر ﻧﻘطﮫ ﺳﺎل 1380
و ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺗواب ﭘﺳﻧد ﺑود .دﮔراﻧدﯾﺷﺎن زﻧدان
ﻧوﯾﺳﻧده
از آن ﺗﺣﻘﯾق در ھﻣﯾن ﺷﻣﺎره ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.
زﻧﺎن ،او را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن
ﺑﺳﺎط ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی و ﺗﻠﻘﯾن اﯾدﺋوﻟوژی
زﻧدان ﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷﺗﻧدش و دﺳﺗﯾﺎر زﻧداﻧﺑﺎن.
اﯾﻧﮭﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در "ﺑﻧدھﺎی درﺑﺎز" ﻣﯽ
زﯾﺳﺗﻧد و اﺟﺎزه ﺗﻣﺎﺷﺎی "ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ" را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﺷﺗﺎق
ﺳرﯾﺎﻟﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾﯽ
ﭼون ﺳرﮔذﺷت اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ و
ﺳرﺑداران ﮐﮫ ھر از ﭼﻧدی ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
در ﻣﯽ آﻣد .ﭼون دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ﺑﯾرون از
زﻧدان ،ھر ﻓﯾﻠم دﯾدﻧﯽ ی دﯾﮕر ﺗﻠوﯾزﯾون را ھم ﺑﮫ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ در زﻧدان زﻧﺎن
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﻧﺎم اﯾن ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ را ﻧدارم و ﺑدﻧﺑﺎﻟش ھم ﻧﺑودم.
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اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ دوﺗن ،ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ آورده اﻧد.
اﺛر ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر
ﺑﯾﺷﺗر  25ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾم ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی
ِ
ﻣﺣﺳن ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف اﺷﺎره ﮐرده اﻧد و اﺛر ﻣﻧﻔﯽ آن ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ ﺑر روﺣﯾﮫ
درج ﺷده در ﺟﻠد دوم ﮐﺗﺎب زﻧدان
ھﺎ.
ﻧﺷر ﻧﻘطﮫ  – 1380آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره ،در ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ی ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ درﻣﯽ ﯾﺎﺑم در ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﮔوﯾﺎ دو ﺳﮫ رُ ﻣﺎن اﯾراﻧﯽ ھم در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮔوھردﺷت ﺑود ﮐﮫ
 - 1360-63ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗواب ﺳﺎزی زﻧداﻧﮭﺎی ﺟﻣﮭوری
ﻧﺎﻣﺷﺎن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ داﻧﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت؛ ﺟز "ﺑﺎغ ﺑﻠور" و "ﺣوض
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ظرﻓﯾت ﺳرﮔرم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑود -ھﯾﭻ ﯾﮏ از وﺳﺎﯾل
ﺳﻠطون" ﻣﺣﺳن ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف .اﯾن دو ﮐﺗﺎب در ﻗزل ﺣﺻﺎر و اوﯾن ھم
ﺗزرﯾق ﻋﻘﯾده و ﺗﻠﻘﯾن اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی
ﺣﺿوری آﺷﮑﺎر داﺷﺗﻧد و ﻣﯾﺎن ﺗواﺑﮭﺎ ﻣطرح ﺑودﻧد؛ ھﻣﭼون
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﻣوﺟب آزار روﺣﯽ زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺷد .ﺷﺎﯾد
ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف و ﺧود ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف .داﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ او ﺑﺎ زﻧدان
ﺧﺎﺻﯾت وﺳﺎﯾل دﯾداری – ﺷﻧﯾداری اﺳت ﮐﮫ درﺻد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
ھﻣﮑﺎری ھﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺎ ﺑوﺟود آﻣدن "ﺑﺧش ﻓرھﻧﮕﯽ" در ﺳﺎل
از زﻧداﻧﯾﺎن ﭘﯾﺷﯾن ،ﻧﺎم و ﻣﺿﻣون ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف را ﺑﯾﺎد دارﻧد و
 1364در ﺑﻧد  4واﺣد  3ﻗزل ﺣﺻﺎر ،ﺑرای ﺗواﺑﮭﺎ ﮐﻼس ﻗﺻﮫ
از "درس }ھﺎی{ اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ" ﭼﯾزی ﺑﯾﺎد ﻧدارﻧد؛ ﺣﺗﯽ ﻧﺎم
ﻧوﯾﺳﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرآورده اش ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﺳﺗﺎﻧﯽ در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣدرﺳﯾن اﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎ را! ﺗﮏ و ﺗوﮐﯽ ﺑﮫ ﻋﺑداﻟﮑرﯾم
"ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ" ﺗﮭران ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﻧده
ﺳروش اﺷﺎره ﮐرده اﻧد■...
ﺑود ﮐﮫ :
و
"
ﺷﮭدا
"
ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﮫ
را
ﻗﻠم
ﺑﮫ
دﺳت
ﺗواﺑﮭﺎی
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف،
(1
از اﻧﺗﺷﺎرات ﺑذر:
"ﺟﺎﻧﺑﺎزھﺎ" ﻣﯽ ُﺑرد ﺗﺎ ﺳوژه ﻧوﺷﺗن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد؛ و
ﭘﯾﺎم
 (2او ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧده و راھﻧﻣﺎی آﻧﮭﺎﺳت در ﻧوﺷﺗن ﺑرای " ِ
ﺗواب" و "ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ھﯾﺄت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ" .ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮐردار و
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ای ،او در ﻣﯾﺎن زﻧداﻧﯾﺎن دﮔراﻧدﯾش اﻋﺗﺑﺎری
ﻧداﺷت و ھﻣﭼون دﯾﮕر ﻣدرﺳﯾن "درس ]ھﺎی[ اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ"
ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾش اﻋﺗﻧﺎی ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷد" .ﺟراﺣﯽ روﺣﯽ" اش ﮐﮫ در
واﻧﻔﺳﺎی "ﮐﺷﺗﺎر ﺑزرگ" ،ﺑﮫ زﻧدان آﻣد ،او را ﺑﺻورت ﯾﮑﯽ از
ﻓروﻣﺎﯾﮫ ﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧدان ﺣزب اﻟﮭﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد" .آﺧرﯾن داﺳﺗﺎن
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف" – ﻋﻧوان روی ﺟﻠد ﻣﺟﻠﮫ ﺳروش  21آﺑﺎن  – 1367ﮐﮫ
ُﺑن ﻣﺎﯾﮫ اش ﻗدرت ﻣطﻠق زﻧداﻧﺑﺎن و ﺿﻌف ﻣطﻠق زﻧداﻧﯽ ﺳت،
 êوﯾژه ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯽ اﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺣﻣﻠﮫ ﺳراﺳری رژﯾم ﺑﮫ
ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ "رﻋب و وﺣﺷت ﻋﻣوﻣﯽ" داﻣن زد.
ﮐردﺳﺗﺎن  -ﻣرداد 1388
ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ "ﺟراﺣﯽ روح" ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧده ی ﮐﺎرھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ
در اﯾن آدرس ﺑﺑﯾﻧﯾد:
http://bazr1384.blogfa.com/post-98.aspx
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف اﺳت در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮔروھﮭﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭼﭘﮕرا .

ﻧﻘش آﺛﺎر ھﻧری
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف
در زﻧداﻧﮭﺎی دھﮫ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺟراﺣﯽ روح ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ ﺣﻘﯾﻘت؟

ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺳن ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘوﻟﮫ زﻧدان رﻗم ﺧورده
اﺳت .ﺑﺎر اول ،در ﺟواﻧﯽ وﻗﺗﯾﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﭘﺎﺳﺑﺎﻧﯽ را ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﻛﻧد ،دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﺑﮫ زﻧدان ﺷﺎه اﻓﺗﺎد .در آن زﻣﺎن ،اﻓﻛﺎر
ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ اﺳﻼﻣﯽ داﺷت و ﺑﮫ ﻗول ﺧودش از آن ﺑﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑود
ﻛﮫ ﻣوﻗﻊ ﻋﺑور از ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ ،روﯾش را ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧد ﻣﺑﺎدا
ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺟﻠدش ﺑرود و ﮔﻧﺎھﯽ ﻣرﺗﻛب ﺷود .ﺑﺎر دوم اﻣﺎ ،ﻣﺎﺟرا
ﻧظر ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺑر ﺳر
ﯽ ﻣورد
ِ
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣ ِ
ﻛﺎر آﻣده ﺑود و ﺑرای ﺗﺣﻛﯾم ﺧود ،دﺳت ﺑﮫ ﺳرﻛوب ﺧوﻧﯾن
ﻧﯾروھﺎی ﻛﻣوﻧﯾﺳت و ﭼپ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ زد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ وﯾژه
از ﺳﺎل  1360ﺗﺷدﯾد ﺷد و رژﯾم ﺑﮫ رﻛوردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ
ﺧﻔﻘﺎن و ﺷﻛﻧﺟﮫ و اﻋدام دﺳت ﭘﯾدا ﻛرد .ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ِ ﺣزب اﻟﮭﯽ ِ آن
روزھﺎ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺑﺎرزان ﭼپ ﻛﮫ از زﻧدان
ﺷﺎه ﺑﺎ آﻧﺎن آﺷﻧﺎ ﺑود ،ﺷرﻛت ﻣﯽ ﻛرد و ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﻋظﯾﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺑﺎزﺟوﯾﺎن و ﺷﻛﻧﺟﮫ ﮔران اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد
ﻧداﺷت.
ﺑﻌدھﺎ ﻛﮫ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم از اﯾده ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اش دور ﺷد و
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﭘﯾش رﻓت ﻛﮫ ﺣﺗﯽ آﺛﺎر ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ ﺧود را زﯾر ﺳؤال
ﻛﺷﯾد ،ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ اﯾن ﭘرﺳش ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ را در ﺑراﺑرش ﻗرار دادﻧد ﻛﮫ :
”در ﻣورد ﻋﻣﻠﻛرد ﺳرﻛوﺑﮕراﻧﮫ و ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ ھﺎﯾت در اواﯾل دھﮫ
 1360ﭼﮫ ﺣرﻓﯽ داری؟ آﯾﺎ آن ﻛﺎرھﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﻛﻧﯽ؟ آﯾﺎ
ﻣردم
ﺣﺎﺿری ﺧودت را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻘد ﺑﻛﺷﯽ و در ﻣﻘﺎﺑل
ِ
ﺳوﮔوار و زﺧم دﯾده و ﻣﺑﺎرزان ﻟطﻣﮫ دﯾده ،واﻗﻌﯾﺎت را ﺑﯾﺎن ﻛﻧﯽ و
ﺣﺗﯽ ﻧﻛﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﭼﻧدان آﺷﻛﺎر ﻧﯾﺳت را ھم ﺑرﻣﻼ ﻛﻧﯽ؟“ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف
اﯾن ﺳوأﻻت را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣﺳﻛوت ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺣﺎﻻ ﺑﻌد از ﮔذﺷت  27ﺳﺎل از آن دوران ،ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺳﻧدی از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧدان
ھﺎ )ﺣداﻗل در ﻣورد ﻛﺷﺗﺎر ﺳﺎل  (1367اراﺋﮫ دھد .ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﻣﺛل
ھرﻛس دﯾﮕر ﺣق دارد ﺑﺎ ﻛﺷﺗﺎر  67ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد و ﻧظر ﺧود را
ھم اﻋﻼم ﻛﻧد .وﻟﯽ ﺳﻧد ﺳﺎزی ،ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت .داﺳﺗﺎن ﻛوﺗﺎھﯽ
ﻛﮫ اﺧﯾراً ﺗﺣت ﻋﻧوان ”ﺟراﺣﯽ روح“ ﺗوﺳط وی اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ظﺎھراً ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺗﻠوﯾﺣﯽ در ﻗﺑﺎل ﻛﺷﺗﺎر ﺳﺎل 67
ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺣﺗوای اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻛﮫ
ً
ﻛﺎﻣﻼ
ھدف ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ،ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎی اﻣروزش ﻧداﺷﺗﮫ؛ ﺑﻠﻛﮫ
ﺑﺎزﺗﺎب دﯾدﮔﺎه و روش ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ آن روزھﺎﯾش اﺳت .
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻛﮫ ”ﺟراﺣﯽ روح“ در ﺧواﻧﻧده اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺣﺗﯽ ﻧﻔرت
از ﻋﺿدی و ﻣﻧوﭼﮭری و ﺑﺎزﺟوﯾﺎن رژﯾم ﺷﺎه ھم ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﻛﮫ
ﺿﻌﯾف و درﻣﺎﻧده و ﻣﺣﻛوم ﺑﮫ ﺷﻛﺳت دﯾدن ﻣﺑﺎرزان اﺳﯾر و
ﺗﺷﻛﯾﻼت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﻛﮫ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ،آن را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر
"ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ" ﻧﺎﻣﯾده اﺳت" .ﺟراﺣﯽ روح" رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻓﺷﺎی
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ  -ﮔﯾرم ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﺗﻌﺎره و ﺑﮫ در ﮔﻔﺗن
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ﺑرای دﯾوار ﺷﻧﻔﺗن -ﻧدارد .اﯾن اﺛر اداﻣﮫ ﺧط ﻓﯾﻠم ھﺎی "ﺑﺎﯾﻛوت" و
"ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح" اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد داﺳﺗﺎن را دوﺑﺎره و ﭼﻧد ﺑﺎره
ﺑﺧواﻧﯾد .ﻏﯾر از اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺗﺻوﯾر ﯾك ﻣﺑﺎرز ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ زﻣﺎن ﺷﺎه
در ذھﻧﺗﺎن ﺷﻛل ﻣﯽ ﺑﻧدد؟ ﻏﯾر از اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺗﺻوﯾر اﻏراق ﺷده و
ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف از ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻛﻧﺟﮫ و اھداف ﭘﺷت آن ،ﺷﻣﺎ را
ﺑﮫ ﺳﻘوط ﻧﺎﮔزﯾر ﮔروھﯽ از ﻣﺑﺎرزان ـ ﺗﺎ آن ﺣد ﻛﮫ ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ
ﺧود ،ﻓرزﻧدﺷﺎن را زﯾر ﺷﻼق ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد ـ ﻣطﻣﺋن ﻣﯽ ﻛﻧد؟
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف اﯾﻧك ﺑﺎردﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘﯾم و آﺷﻛﺎر ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ورزی ﻗدم ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .او دﯾﮕر از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن "ﻣوج
ﺳﺑز" اﺳت .ﺑﮫ ﻗول ﺧودش ﺳﻔﯾر اﯾن ﺣرﻛت در ﺧﺎرج از ﻛﺷور
اﺳت .ﺑرای ﻛﺳﯽ ﻛﮫ اﻣروز داﻋﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾك ﺣرﻛت ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﻣردﻣﯽ و آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ را دارد ،آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾك ،دردﺳرﺳﺎز ﺷده
اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف را ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﮔذﺷﺗﮫ اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و
ﺳﺎﺑﻘﮫ ی وی و ﻧﯾز اﻓﻛﺎر و ارزﺷﮭﺎ و ﻋﻣﻠﻛرد رھﺑران ﺟرﯾﺎن
اﺻﻼح طﻠب ﺣﻛوﻣﺗﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از آﯾﻧده ای ﻛﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش
ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺳﻧدﺳﺎزی اﻣروز ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺧﻼص
ﻛردن ﮔرﯾﺑﺎن از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ دردﺳرﺳﺎز اﺳت ﻛﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ اطﻼع
از ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻓراد و ﺗﺎرﯾﺦ دھﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن را ﺑﮫ ﻓﻛر ﻣﯽ اﻧدازد .اﯾن
ﺳؤال را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد ﻛﮫ" :آﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ رھﺑران واﻗﻌﯽ و
ﻻﯾق ﻣردم اﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎ را در ﻣﺳﯾر ﻛﺳب رھﺎﯾﯽ رھﺑری
ﻛﻧﻧد؟" ﺳﻧدﺳﺎزی ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻛﮫ او ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر
ﭼﮭره ھﺎی رھﺑری ﻛﻧﻧده "ﻣوج ﺳﺑز" ،ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻧﻘد ﺑﻛﺷﻧد .اﻓرادی ﻣﺛل ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف و
ﺳﺎزﮔﺎرا ،ﯾﺎ ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯽ ،ﻛﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ
ﺷﻛﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و در ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺑﮫ ﺣﻔظ و ﺗداوم
ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ ـ ﺿد ﻣردﻣﯽ ـ ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﻛم ﺑر اﯾران ﯾﺎری رﺳﺎﻧده
اﻧد .ھدف اﻣروز اﯾﻧﺎن ﻧﯾز ﻧﺎﺑودی ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺿد
ﻣردﻣﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت .ﺣﺗﯽ "ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ" و ﺳﻛوﻻر ﻛردن اﯾن
ﻧظﺎم ھم ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻗول ﻣوﺳوی ﻛﮫ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺧود را ﺣﺎﻣﯽ و
ﺳﺧﻧﮕوی وی ﻣﯽ داﻧد" :ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾك ﻛﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،ﻧﮫ
ﯾك ﻛﻠﻣﮫ ﻛﻣﺗر" .اﯾﻧﺎن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻧظﺎم ﻣوﺟود را ﺗر و ﺗﺎزه
ﻛﻧﻧد؛ ﺷﻛﺎف ھﺎﯾش را ُﭘر ﻛﻧﻧد؛ ﺑﺣران ھﺎﯾش را درﻣﺎن ﻛﻧﻧد؛ زﯾر
اﺑروﯾش را ﺑردارﻧد؛ ﺗﺎ اﯾن ﻣﺎﺷﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭼرﺧد و ﺑﮫ آن ﺧون و ﺣﯾﺎت
ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﺗرﻣﯾم ﺷود و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎ ﺑر ﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد .از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر،
ھدف اﯾﻧﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﺎن ھدف ﺑﺎﻧد ﻛودﺗﺎﮔر اﺣﻣدی ﻧژادھﺎ و ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای ھﺎ و ﻋﺳﮕراوﻻدی ھﺎ و  ...اﺳت .دﻋوا ﺑر ﺳر اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻛدام
ﺟﻧﺎح در رأس ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﻗدرت را در دﺳت ﺧود ﻗﺑﺿﮫ ﻛﻧد و ﺳر
رﺷﺗﮫ ﻛﺎرﮔزاری و ﻧوﻛری در ﺑراﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و ﻗدرت ھﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد.
ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻓرد ،ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻓرﺻت داﺷت ﻛﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻧﻘد ﻋﻣﯾق و ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ آن ﺳﺎﺑﻘﮫ ی
ﺗﺎرﯾك ،ﺗﻐﯾﯾر دھد .او ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در ﺳﯾﺎﺳت ،در ھﻧر ،در ﻓﻠﺳﻔﮫ،
راه دﯾﮕری در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرد .اﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ داد ـ و ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ اش
ﺣُ ﻛم ﻛرد – ﻛﮫ در ﺑزﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،در ﺟﻧﺎﺣﯽ از طﺑﻘﮫ ﺣﺎﻛﻣﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗد :زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻧدﮔو ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد و زﯾر ﭘرﭼم ﻛرﺑﺎﺳﭼﯽ ﺳﯾﻧﮫ
ﺑزﻧد؛ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر دوم ﺧردادی ﺷود و ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﺧﯾزش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺳﺎل  78ﺗﻼش ﻛﻧد؛ و ﺑﺎﻻﺧره ”ﺳﺑز“ ﺷود و ﻣردم
را ﺑﮫ ﺷرﻛت در ﺑﺎزی ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓرا
ﺑﺧواﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ "ﺳﯾﺎﺳت ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز" ﺑﭘردازد
و ﺑﺎ "ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﻛﻧﯽ" ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻛﻧد .ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ اﯾن ﺳﻧد ﺳﺎزی ھم ﺟزﯾﯽ از ھﻣﺎن
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳت■.
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زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑطور زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﭼﻧدی ﭘﯾش
ﻧﯾز ﺷﺎھد اﻧﺗﺷﺎر ﭼﮭﺎرﻣﯾن آﻟﺑوم ﮐﺎﻣل و ﻏﯾرواﺑﺳﺗﮥ ﺑﮭرام ﺗﺣت
ﻋﻧوان » 24ﺳﺎﻋت« ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑطور ﻏﯾررﺳﻣﯽ و راﯾﮕﺎن از
طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﺧش ﺷد.
آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از  9ﻗطﻌﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﯾپ
ھﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت .ﻧﺎم آھﻧﮓ ھﺎی اﯾن آﻟﺑوم ﻋﺑﺎرﺗﻧد از؛ 24
ﻧﻘدی ﺑر آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« از »ﺑﮭرام« ،رپ -ﺧوان ﻣﻘﯾم اﯾران
ﺳﺎﻋت ،ﻣن ،ﺧﯾﺎﺑون ،راه ﻣن ،اﯾﻧﺟﺎ اﯾران ،ﮔﻠﮫ ﻧﮑن ،دل ﻧوﺷت،
ﺑﯽ ﺧﯾﺎﻟش ،اﻓﺳوس.
آﻧﭼﮫ آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« را از دﯾﮕر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی اﻧﺗﺷﺎر
ﯾﺎﻓﺗﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ رپ ﻓﺎرس ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد ،آن ﻧﮕﺎه آﮔﺎه و اﻧﺗﻘﺎدی
ﺑﮭرام ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم و ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﺗﯽ دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی
وی ﺑﮫ روزﻣره ﮔﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟواﻧﺎن و رپ ﺧوان ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﻔﮭوﻣﯽ آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« را در
اﯾن دﯾدﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎدی
ِ
ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻼش رپ ﺧوان ھﺎی -داﺧل اﯾران -ﺑﯾﺎﻧﯽ
ﮔزارﺷﮕوﻧﮫ در اﺑراز ﺷراﯾط ﺟﺎری و واﻗﻌﯾت روزﻣرۀ زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺳل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﮐﺷﯾده ﺷدۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﮭرﻧﺷﯾن
اﯾراﻧﯽ ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮭرام ﺑﺎ روﯾﮑردی ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ و آﮔﺎه ،ﺷراﯾط
ﻧوﯾﺳﻧده :ﻧﺻﯾر ﻣﺷﮑوری
اﯾﺳﺗﺎ و ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود را ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ،آﻧرا ﻧﻘد ﮐرده و
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت:
ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد .از اﯾﻧرو آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« از ﻣﻌدود
www.nassir-mashkouri.com
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ھﯾپ ھﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده در داﺧل اﯾران در ﺟﮭت
دﺳﺎﻣﺑر 2008
اﯾﺟﺎد ژاﻧر اﻋﺗراﺿﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ رپ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾد ﮐﮫ
در اﯾران ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﯾپ ھﺎپ ﯾﺎ رپ را در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
اوﻟﯾن آﻟﺑوم رپ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﺣﺳﺎب آﯾد ﮐﮫ در آن از
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷد اﺻطﻼﺣﺎ ً »رپ ﻓﺎرس« ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳﺑﮏ
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾراﻧﯽ ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﺗﯽ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘدﯾده ای ﻧو در ﻓرھﻧﮓ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣردم ﭘﺳﻧد ﻣﻌﺎﺻر اﯾران
رپ ﻓﺎرس را ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﮐﺷﯾده اﺳت.
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ھرروز ﻣوﺟب ﺷﮕﻔﺗﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮭرام اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم و ﻓرھﻧﮓ ﻣﺗداول ﺷﮭرﻧﺷﯾن
ھﯾپ ھﺎپ اﯾران ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
اﯾراﻧﯽ را ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﻣﯽ ﺑرد .او ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮥ ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ داﺋﻣﺎ در ﭘﯾش رو داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﻌد از ﮔذار ﯾﮏ دھﮫ
ﻣذھﺑﯽ و ﺳﻧت ھﺎی آن اﺳت و از دل ھﻣﺎن ﺷراﯾط ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ،آن
رﺷد ﮐﯾﻔﯽ ،ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﺣول در ﺳﻠﯾﻘﮥ ﻓرھﻧﮓ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣردم
را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از آن ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﮕذرد ،اﻋﺗراض
ﭘﺳﻧد ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺷده اﺳت .در اﯾن ﯾﮏ دھﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺧﻧﮕوی ﻧﺳل ﮔﻣﮕﺷﺗﮥ ﺧود ﻣﯽ ﺷود .او ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت
ﻣرﺣﻠﮥ آﻏﺎزﯾن اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ داﻧﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ از زﻣﺎن ورود
اﻣﺎ راﺑطﮥ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺗﮭران دارد .ﺧﯾﺎﺑﺎن درواﻗﻊ
اﯾن ﺷﯾوه ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺗﺎ اﻣروز ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮥ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزی و
ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ وی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺧود در ارﺗﺑﺎط ﻗرار ﻣﯽ
ھوﯾت ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،رپ ﻓﺎرس ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ رﺷد
ﮔﯾرد .ھﻣﺂﻧطور ﮐﮫ در ﻗطﻌﮥ »ﺧﯾﺎﺑون« اﺑراز ﻣﯽ ﮐﻧد؛
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺳل ﺧود ھﻣﮕﺎم ﺷده و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را
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ﺑﻌﻧوان آوای ﻧﺳل ﺑﯽ ھوﯾت ﭘس از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑر دوش ﺑﮕﯾرد.
ﻣن ﺑﭼﮥ ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗم وﻟﯽ /ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﺑﭼﻣن ﻧﯾﺳت ﮐﻣﺗرﯾن/
ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد اﯾﻧروزھﺎ رپ ﻓﺎرس وارد ﻣرﺣﻠﮥ ﺟدﯾد دﯾﮕری
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﭼم و ﺗرک ﮐﻧمُ /ﺗو ﺗو اﺷﺗﺑﺎھﯽ /ھر ﺷب و ﺳر
ﺷده اﺳت و ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدن رپ ﺧوان ھﺎی ﻣﻌﺗرﺿﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﻧم /ﺑﮫ ھﻣﯾن رﺳم آﺷﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﻧت ﻗدﯾم /ﮐﮫ ﺧﯾﺎﺑون داره رو ﻗﻠم
»ﻣﺎھور« و »ﺑﮭرام« از ﺷﺎﺧﮫ ای ﺟدﯾد در ﺻﺣﻧﮥ ھﯾپ ھﺎپ
ﻗدرت ﻋﺟﯾب /ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﺷب ﺗوش ﭘﺎ ﺑزاری/
اﯾران ،ﯾﻌﻧﯽ رپ آﮔﺎه ،اﻋﺗراﺿﯽ و ﯾﺎ رپ اﻧﺗﻘﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
اﺳم ﻣﺎھﺎ ﺗﺎ اﺑد ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ روش ﯾﺎدﮔﺎری ...
ﺧﺑر ﻣﯽ دھد.
ﮐروس؛ داره ﺑﺎزم ﻣﯽ ﮔذره ھﻣﮫ ﻟﺣظﮫ ھﺎی ﻣن /ﺗوی ﺧﯾﺎﺑون/
»ﺑﮭرام« ﯾﮑﯽ از رپ ﺧوان ھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﺣﻧﮥ ھﯾپ ھﺎپ
اﮔﮫ ﻣﺛل ﻣﺎﯾﯽ از ﺟﻧس ﻣﺎﯾﯽ ﭘس ﺑﯾﺎ ﺗوش /ھﻣﯾن ﺑوده ﻗﺑﻼً ھﻣﯾن
اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺎﻣش ﺑر ﺳر زﺑﺎن طرﻓداران و
ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ ﺗﺎ اﺑد زﻧدﮔﯽ /ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻣوﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﻣﯾرﯾم ﻣﺎ ﺗوی ﺧﯾﺎﺑون...
ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﮐﻧﺟﮑﺎو ﻣوﺳﯾﻘﯽ رپ ﻓﺎرس اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺷﮭرت وی ﺑﮫ
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ﻋﻧوان آوای ﻣﻌﺗرض ﻧﺳل ﺟوان و ﺗﺣول ﺟوی داﺧل اﯾران ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
در ﻗطﻌﮥ »ﺧﯾﺎﺑون« ﺑﮭرام از ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش در ﺣرﯾم
آﻧﺳوی ﻣرزھﺎی اﯾران ﻧﯾز رﺳﯾده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻗطﻌﮫ ھﺎی رپ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺷﻧوﻧده را ﺑﺎ ﻧﺑض درﮔﯾر ﮐوﭼﮫ و
ﺧواﻧﯽ ﮐﮫ از »ﺑﮭرام« در وﺑﻼگ ھﺎ و ﺳﺎﯾت ھﺎی وﯾژۀ ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن ﺗﮭران آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.
رپ ﻓﺎرس اﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻧﺎم وی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ
ﺑﻧظر ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ رپ ﺑرای وی وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑﺎﺷد -ﻓﻘط-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درون-ﻣرزی ﻣﻌرﻓﯽ و
از ﻣﻌدود رپ ﺧوان ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی-
ِ
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺎم و ﺷﮭرت ،ﺑﻠﮑﮫ ذھن روﺷن او ﺻﺎﻓﯽ
ﻣطرح ﮐرد ،رپ-ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺑود ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ رﺋﯾس
روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ای اﺳت ﺑرای اﺑراز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﻧﺳل ﺟوان
ﺟﻣﮭور" .واﻗﻌﯾت آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن رپ-ﻧوﺷﺗﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻓن رپ-
ﻋﺎﺻﯽ و ﻣﺣدود اﻣروز اﯾراﻧﯽ .او اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﯾپ
ﻧوﯾﺳﯽ آﻧﻘدر اﺛر ﻣﺣﮑم و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺗوان ﺑﯾﺎﻧﯽ و رپ
ھﺎپ اﯾران را ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﺣراﻧزده و آﻟودۀ ﮐوﭼﮫ ﺑﺎزار ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ
ﺧواﻧﯽ ﭘرﻗدرت ﺑﮭرام و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﺗوای ﻣﻌﺗرض اﯾن رپ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺳﺎزد.
و ﺑوﯾژه آﻧﮑﮫ اﯾن رپ ﺧوان از دل ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺧل اﯾران ﺳرﺑﻠﻧد ﮐرده
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« ﺣﺎوی آن ﻧﮕﺎه ﻣرداﻧﮫ و
و ﺑﯽ واھﻣﮫ ﺷﺧص رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻗﺎی »اﺣﻣدی ﻧژاد« را ﺑﮫ ﺑﺣث
ﺧودﻣرﮐز ﺑﯾﻧﯽ ﻏﻠوآﻣﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧدۀ ﻓرھﻧﮓ
و ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ اﯾن ﻗطﻌﮫ اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧد.
اﺻﯾل ھﯾپ ھﺎپ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺧرده ﻓرھﻧﮓ
از اﯾن رپ ﺧوان ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳﮫ آﻟﺑوم ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی »درد دل«،
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ-ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣرزﺑﻧدی ھﺎی دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
»ﻓرﺻت« و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﺑﯽ ﻧﺎم و ده ھﺎ ﺗﮏ آھﻧﮓ ھﯾپ ھﺎپ ﺑﮫ
ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺧرده ﻓرھﻧﮓ »ﻻﺗﯽ« ﮐﮫ از زﺑﺎن رپ ﺧوان ھﺎ )در
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اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮭرام( در ﺗﻌرﯾف از ﺧود و ﺣرﯾم و ﻗدرت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش
در ﺷﮑل » َﮐل َﮐل« و »ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺷﯽ« در رپ-ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ
اﺑراز ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﯾن روﯾﮑرد ﺧرده ﻓرھﻧﮕﯽ ،آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت«
را ﺑرﺧﻼف ھﯾپ ھﺎپ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑدﺳت رپ ﺧوان ھﺎی ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج
از ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺧﺻوﺻﯾﺗﯽ ﺷﻌﺎرﮔوﻧﮫ و
ُﻧﺳﺗﺎﻟژﯾﮏ-ﺳﯾﺎﺳﯽ دارﻧد ،ﺑﮫ واﻗﻌﯾت و ﻧﺑض روزﻣرﮔﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎی ﺗﮭران ﻧزدﯾﮑﺗر ﮐرده و آن را از ﯾﮏ ُﮐﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭘدﯾدۀ ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﮔﺎه در ﺟﻧﺑش ھﯾپ ھﺎپ اﯾران
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣﺎ در ﺷﮑل ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺗرﮐﯾﺑﺎت رﯾﺗﻣﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ھﺎی آﻟﺑوم
» 24ﺳﺎﻋت« ﺧﻼﻗﯾت ﭼﻧدان ﺗﺎزه و ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﯽ ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن
آﻟﺑوم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ھﯾپ ھﺎپ ﻗدﯾﻣﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ اواﯾل ده ھﺷﺗﺎد
ﻣﯾﻼدی طرح رﯾزی ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭼﯾدﻣﺎن ﺿرﺑﯽ
ﺳﺎده ،ﯾﮑﻧواﺧت و درواﻗﻊ »ﭘﺎپ« دارﻧد و ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﻗﺎﻓﯾﮫ دار
ﻣﺗﺻل و طوﯾل درھم ﻣﯽ ﺗﻧﻧد و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﻣوزوﻧﯽ در
ﺳﺎﺧﺗﺎر آﻧﮭﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .آﻧﭼﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت ﺑﮭرام ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺗﻣرﮐز ﺧود را ﺑر ﭘﯾﺷﺑرد ﻓن رپ-ﻧوﯾﺳﯽ و اﺑراز ﺳﺧﻧوری
رﯾﺗﻣﯾﮏ آن ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻧﯾروی ﮐﻣﺗری را ﺑر اﯾﺟﺎد آواﯾﯽ ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ
ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺻرف ﮐرده اﺳت .ﻓﻘط ﻗدرت ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻓوق
اﻟﻌﺎده و ﺻدای ﭘرطﻧﯾن ﺑﮭرام و ﻣﺣﺗوای ﻣﻔﮭوﻣﯽ رپ-ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
وی ﺟذاﺑﯾت درﺧﺷﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ھﺎی اﯾن آﻟﺑوم ﻣﯽ دھد و ﺷﻧوﻧده
را ﻣﺟذوب ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺣرﮐت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ،در اوﻟﯾن ﻗطﻌﮥ آﻟﺑوم ﯾﻌﻧﯽ رپ » 24ﺳﺎﻋت«
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧوان آﻟﺑوم ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻗطﻌﮫ از رﯾﺗم ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﺷدۀ ﺿرب ﺷش-ھﺷﺗم اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎ ﭼﯾدﻣﺎن آواﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎل و
ھوای ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ را در آن ﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﯾد .اﯾن ﻗطﻌﮫ از دﯾدﮔﺎه
ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻗطﻌﮫ ای ﺟذاب ﺑﺎ آواﯾﯽ ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز و ﺣﺎوی ھوﯾﺗﯽ
اﯾراﻧﯽ اﺳت.
در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧظری ھم ﺑر رپ »اﯾﻧﺟﺎ اﯾراﻧﮫ« اﻧداﺧت .
ﻗطﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺛر ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از آوای ﺳﺎز
ﺗﺎر در آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .در اﯾن رپ-ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮭرام ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و
ﺑﯽ ﭘروا ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را در اﺑراز زﻣﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد و
اﯾران را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺻوﯾری ﺗﺎرﯾﮏ .اﻣﺎ
رپ-ﻧوﺷﺗﮫ ای روﺷﻧﮕراﻧﮫ ﮐﮫ از رواﺑط و ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺎﺳد
ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷورﻣﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد.
اﻣﺎ ﺳﺗﺎرۀ اﺻﻠﯽ و داﻏﺗرﯾن ﻗطﻌﮥ اﯾن آﻟﺑوم ﮐﮫ ھم از دﯾدﮔﺎه
ﻣﺣﺗواﯾﯽ و ھم از دﯾدﮔﺎه آوای ﻣﻠودﯾﮏ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رﯾﺗﻣﯾﮏ ،ﻗطﻌﮥ
زﯾﺑﺎ و ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳت ،ﺑدون ﺷﮏ رپ »اﻓﺳوس« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺛری
ﮔﯾرا ﺑﺎ رپ-ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺣرﻓﮫ ای ﮐﮫ در ﺧود ﻣﺣﺗوای ﻋﻣﯾﻘﯽ را ﻣﯽ
ﭘروراﻧد .در اﯾن ﻗطﻌﮫ ﺑﮭرام در واﻗﻊ ﺧود را و اﻓﺳوس دروﻧﯽ اش
را درآﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ روزﮔﺎر ﺧﻔﻘﺎن آور ﻧﺳل ﺧوﯾش ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺟوان ﺧود درددل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن رپ-ﻧوﺷﺗﮫ را ﻣﯽ ﺗوان
ﯾﮑﯽ از درﺧﺷﺎﻧﺗرﯾن ﻗطﻌﺎت ﻣوﺳﯾﻘﯽ رپ ﻓﺎرس در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﮔذﺷت داﻧﺳت.
در ﮐل آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« اﺛری اﺳت ﻣوﻓق در ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر
ﮐﺷﯾدن ﭼﮭرۀ ﺑﯽ ھوﯾت و ﺑﯾﮕﺎﻧﮥ ﻧﺳل ﺟوان اﯾراﻧﯽ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮥ
دوران ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﮐﮫ در ﺳرآﻏﺎز آﮔﺎھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﺷراﯾط زﯾﺳت ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﺧوﯾش را ﺑﮫ
روﺷﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی راه ﺣل
ﺟدﯾدی ﺑرای اداﻣﮥ ﺑﻘﺎی ﻣوﺟودﯾت ﺧوﯾش در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺷراﯾط اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و زﻧدﮔﯽ آزاد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮭﺗر در ﺟﻧﺑش اﺳت.
آﻟﺑوم » 24ﺳﺎﻋت« ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای اﺳت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺧوب و ﻣﺣﺗواﯾﯽ زﻧده و ﻣﻠﻣوس ﮐﮫ ﺑﺎ طﭘش ﻗﻠب ﻧﺳل ﺟوان اﯾراﻧﯽ
ھﻣﮕﺎم و آﺷﻧﺎﺳت■.
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"ﺧون ﻣن"
ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ﯾﺎران ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎن
اﯾن ﺷﻌر رپ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر در ﺗب و ﺗﺎب ﺧﯾزش ھﺎی
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن داغ  88در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﺳروده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ درج
آن از دوﺳﺗﺎن ھﻧرﻣﻧد دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در اﺟرای آن ﻣﺎ را ﯾﺎری
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺧون ﻣن /......./ﺧون ﻣن )ﺑﮫ ﺷﻛل دﮐﻠﻣﮫ(
ﻣﺛﮫ ﯾﮫ ﻗطره /ﻧﯾﺗرو ﮔﻠﯾﺳﯾرﯾﻧﮫ/
ﺑﭼﮑﮫ رو آﺳﻔﺎﻟت /ﻣﯾﺷﮫ ﯾﮫ ﻓرﯾﺎد) /ﺑﺎ رﯾﺗم(
)Debout, debout, les damnes de la terre! (crescendo
)Debout, debout, les damnes de la terre! (3
ﭘﺎﺷو! ﭘﺎﺷو! /ای /داغ ﻟﻌﻧت ﺧورده!
ﺗوی دﻧﯾﺎی /ﻓﻘر و ﺑﻧدﮔﯽ
آﮔﺎھﯽ /ﻓر/ﯾﺎِ /د اﻧﻔﺟﺎره
ﺑرو ﺑﮫ ﺟﻧﮓ /ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ/
راه ﻣﯾﻔﺗﯾم ﺑﺎ ھم /ﺑﯽ ﺗرس ِ ﺟوﻧو/ﻣﺛﮫ ﺳﯾل اﯾم /ﮐﮫ ﻣﯾﮕﯾره ﺧﯾﺎﺑوﻧو/
ﺗﮏ ﺗﮏ /اﻧﮕﺷﺗﯾم /ﺣﺎﻻ ﻣﺛﮫ ﻣﺷﺗﯾم/ﻣﯾﮑوﺑﯾم /ﻣﯾﺷﮑﻧﯾم /ﻧظﺎم وﯾروﻧو/
ﻧﺷون ِ ﻣردﻣﮫ :ﻣﺷت ِ رو ﺳﯾﻧﮫ /ﻧﺷون ِ ﻣردﻣﮫ :رﻧﺞ و ﺳﺗﺎره/
ﻧﺷون ِ ﻣردﻣﮫ :ﮐﺑود ِ زﻧﺟﯾر /ﻧﺷون ِ ﻣردﻣﮫ :زﺧم ِ ﮔﻠوﻟﮫ/
ﮐﯽ ﻣﯾﮕﮫ /راھم /راه ِ ﺳﮑوﺗﮫ؟/
ﮐﯽ ﻣﯾﮕﮫ /راه از /ﭼﺎه ِ ﺳﮑوﺗﮫ؟/
ﻣﯾﮕﮫ ﮐﮫ /ﭘﯾـ/رو/زی /ﺑﺎ ﺳﮑوﺗﮫ؟
ﭼﺷﺎﺗو وا ﮐن /ﻣﯾدون ِ ﺟﻧﮕﮫ /ﺗﯾر و ﺗﻔﻧﮕﮫ/
ﭼﺎره ی ﮐﺎرﻣون /ﺳﻧﮕره /ﺳﻧﮕﮫ/
ﻣﯽ ﺷﮑﻧﯾم ﻓﯾﻠﺗرو /دﯾوار ﺳﺎﻧﺳورو/
ﭘﺎک ﻣﯾﮑﻧﯾم /ھَر /ﻧﺎم و ﻧﺷوﻧو/
ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷﯾم ﺑﯽ ھوا /ﺗوی ِ ﺧﯾﺎﺑوﻧو /ﺟﻠوی ِ زﻧدوﻧو/
ﺷب ﮐﮫ ﺷد /روﺷﻧﮫ /ﭼراغ ِ ﺻداﻣون/
ُﮐﺷﺗن ِ دﯾﮑﺗﺎﺗور /رو ﭘﺷت ﺑوﻣو/
روی اﯾن ﺻﺣﻧﮫ /اﯾران /ﻓﻠﺳطﯾﻧﮫ/
ﺛوره /ﺛورهّ /
ﺣﺗﯽ اﻟﻧﺻر /ھَﻣﯾﻧﮫ/
ﺻدای ِ ﻣﺎھﺎس /ﻧدا /ھﻣﯾﻧﺟﺎس/
ﺗوی ِ ھر ﻣﺷت ِ /دﺧﺗرا /ﺳﻧﮕﮫ/
ﺗوی ِ دﻻﺷون /آﺗﯾش ِ ﺟﻧﮕﮫ /ﭼﻧﮓ ِ ﭘﻠﻧﮕﮫ/
ﻣﯾﮑَﻧﮫ از ﺳر /ھر ﭼﯽ ﺣﺟﺎﺑﮫ/
ﻣﯾﮑُﺷﮫ ھر ﭼﯽ /ﻓﮑر ِ ﺧراﺑﮫ/
ﻣﯾﮑِﺷﮫ ﻓرﯾﺎد /ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﮫ /ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﮫ/
ﺻدای ِ ﻣﺎھﺎس /ﻧدا /ھﻣﯾﻧﺟﺎس /ﺧون ِ ﺗو رﮔﮭﺎس/
ﻣﺛﮫ ﯾﮫ ﻗطره /ﻧﯾﺗرو ﮔﻠﯾﺳﯾرﯾﻧﮫ /ﺑﭼﮑﮫ رو آﺳﻔﺎﻟت /ﻣﯾﺷﮫ ﯾﮫ ﻓرﯾﺎد/
Avanti po/polo/ al/la/ ris/cossa
ﺗوی ِ دﺳﺗﺎﻣون/
Bandiera/ rossa
اﯾن اﻧﻘﻼﺑﮫ /ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﮫ) /ﻧدا /ھﻣﯾﻧﺟﺎس /ﺻدای ﻣﺎھﺎس(/
اﯾن اﻧﻘﻼﺑﮫ /ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﮫ/
)ﭼﺎره ﮐﺎرﻣون /ﺳﻧﮕره  /ﺳﻧﮕﮫ /ﺗﯾر و ﺗﻔﻧﮕﮫ/(/
اﯾن اﻧﻘﻼﺑﮫ /ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﮫ) /ﻧدا /ھﻣﯾﻧﺟﺎس /ﺧون ِ ﺗو رﮔﮭﺎس(/
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اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﭘﺧش
ﺷده اﺳت ،ﻋﺿو ﺳﺎﺑق »ﺑرﯾﮕﺎد
ﺳﺑز« ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت  CNIﻣﺗﮭم
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر »ﺧوان
آﮔﯾﻠرا« در آدﻣرﺑﺎﯾﯽ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و
ﭘﺎﺑﻠو ِ
ﻗﺗل ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ داﺷت .ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ
ﺑورﯾس ﺷوﭘﻧِر
ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫء روﺑروی ﺟﺎﺳوس ﺳﺎﺑق
ﺗرﺟﻣﮫء ﺑﮭرام ﻗدﯾﻣﯽ و
اﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد» ،ﻣن در اﯾﻧﺑﺎره ھﯾﭻ
اﺑراھﯾم ﺷﺎھرودی
ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم« .ﺧﺎﻧﮫء ﻣوﻟﯾﻧﺎ آﺳﺗﮭﺗﮫ
از  ١۵ﺳﺎل ﭘﯾش ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ) ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،(١٩٢٣ﺷﺎﻋﺮ ،آوازﺧﻮان ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ھدف ﺗظﺎھرات اﺳت .دﯾوارھﺎی دور
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺗﺎب در ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﮔﻮﺳﺘﻮ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺑر ﭘر از اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .روی
ﻓراﻧﮑﻔورت ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه در ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ وﻗﻮع دﯾوار ﮐوﺗﺎه زﯾر ﻧرده ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﮐﺗﺎب ﻧﯾز ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ھدف ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎی ﭘﯿﺸﺮو از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧوﯾﺳﻧد» :ﻗﺎﺗل« .ﺑﻌد ھﺷﺗﺎد ﺗﺎ ﺻد
رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺎرا ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﮐﮫ در ﻣراﮐز ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﻧﻔری ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ،و ﺑﯾن آﻧﺎن
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرﮔزار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در آنﺟﺎ اﺳﺘﺨﻮانھﺎی دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖھﺎی او را ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺣل ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎ
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎزﮐردن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺻدای ﺑﻠﻧد »ﮐﯾﻔر ﺧواﺳت« را ﺑﺎ ھم
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭼپ و ﻧﺎﺷرﯾن آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و او ﺗﺮاﻧﻪ »ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ« ،ﺳﺮود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .اﻧﮕﺎر »ﮐﯾﻔرﺧواﺳت«
ﮐوﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎدی را ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﻣﺮدﻣﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ .در روز  ١۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دادﺳﺗﺎن را در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﯾﮏ
ﺟﺴﺪ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪهٔ او را در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣوﺿوع ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده اﻧد.
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻗراﺋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد» .وﯾﮑﺗور
اﻣﺳﺎل ) (2008از ھﺷﺗم اﮐﺗﺑر ﺗﺎ ﺳوم ﻧواﻣﺑر در
ﻣوﻟﯾﻧﺎ آﺳﺗﮭﺗﮫ اﻓﺷﺎء ﺷد «.و ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﻣﺟﻣوع  ١۶ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ در آن ﮐﺗب
ھﻣﺎن ﻣﯾدان ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرﮔردﻧد ،ﺑﺎ ﺻدای
ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﮐﺎرﮔری
دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻓرﯾﺎد زدﻧد »دﺳﺗت رو ﺷده
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد.
اﺳت« .ﭼﻧد ﻧﻔر ﭘﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺣل
ﺷوﭘﻧر ﮐﺗﺎب »ﭘس
در آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑورﯾس
واﻗﻌﮫ رﺳﯾده اﻧد ،درﮔﯾر ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ِ
زﻣﯾن ﻟرزه« را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺗﺎب وی از ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔران دوران دﯾﮑﺗﺎﺗوری روﺑرو ﻣﯽ
ﺷﯾﻠﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ آن را در ﺷﯾﻠﯽ »ﻓوﻧﺎ« و در
ﺷوﯾد ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟ ﻧﯾﻧﺎ ﺳﺎﻟﯾﻧﺎس ۴۵
آرژاﻧﺗﯾن »اﺳﮑرﭼﮫ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .اﯾن ﻣﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺳﺎﻟﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد» :در ﯾﮏ ﻓوﻧﺎ اﻧواع
ﻧﺷﺎن دھﻧدهء اﯾن ﺷﯾوهء ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد آن در
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ داﺷﺗﻧﺷﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺳت ،ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .در ﻣورد ﻣن اﯾن طوری
ب.ق
اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻧوﻋﯽ اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ دارم.

»ﻓوﻧﺎ«،
ﻋداﻟت ﺗوده ھﺎ

ﺑر ﻓراز ﭼﮭﺎرراھﯽ در ﺳﺎﻧﺗﯾﺎﮔو ،آﻓﺗﺎب دﺳﺎﻣﺑر
ﻋﻣود ﻣﯽ ﺗﺎﺑد .ﮔرم اﺳت .در ﻣﺣل ﻗرار ﺑﮫ اﻧدازهء
ﯾﮏ وﺟب ھم ﺳﺎﯾﮫ ﻧﯾﺳت ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در آن
ﺑﺗوان از ﺗﺎﺑش آﻓﺗﺎب و ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺑران ﺳواره ﻣﺻون
ﻣﺎﻧد .ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﮔروه ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدﻧد .وﻗﺗﯽ اوﻟﯾن ﭼﮭل ،ﭘﻧﺟﺎه ﻧﻔر ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ،از
ﭼﮭﺎرراه ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳوار دو اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻓﺷﺎر
رواﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل
ﭘﻠﯾس از ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺳر در ﻧﯾﺎورده اﺳت .در ﯾﮏ
ﻣﯾدان ﺧﺎﮐﯽ ،ﺑﯾن ﺷﺎھراه و ﻣﻧطﻘﮫء ﻣﺳﮑوﻧﯽ،
ً
ﺑﻌدا ،وﻗﺗﯽ
دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐرد .وﻟﯽ
ﮔروھﯽ ﮐﮫ از ﻋﻘب ﻣﯽ آﻣد رﺳﯾد ،راه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد،
ﺑﺎﻻﺧره راه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎ را از ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯾﮭﺎ
در ﻣﯽ آورﻧد ،دﺳﺗﮫ ھﺎی اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﯾن اﻓراد ﮔروه
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ،روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﺎ رﻧﮕﮭﺎی ﻗرﻣز
و زرد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده» :اﻧﺳﺎن روﯾﺎھﺎﯾش را ﺑﺎ دﺳت
ﺧود ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،و از ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ
ﮔﯾرد« .اﯾن ﺷﻌﺎر »ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ« اﺳت» .ﻓوﻧﺎ«
ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﯾﻔر ﺧواﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ]ﻋﻣوﻣﯽ در
ﺑراﺑر ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺻوﺻﯽ[ .ﺗظﺎھرات ﺑﮫ ﺣرﮐت در
ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎ ﺳر و ﺻدا و رﻧﮕﯾن ،در اﯾن ﻣﺣﻠﮫ
ﻧظرھﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘس از اﯾن ﺑﻌد از ظﮭر دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠٠۵دﯾﮕر ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﺛل
ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑرای »وﯾﮑﺗور ﻣوﻟﯾﻧﺎ آﺳﺗﮭﺗﮫ« دﯾﮕر ھﯾﭻ ﭼﯾز
آن طور ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑود .زﯾرا ﺑﻧﺎ ﺑر آﻧﭼﮫ در ﺻدھﺎ

ﻣن ﺑﯾش از ھرﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده ھﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﺟر
ﺑﮑﺷﻧد ،اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﺷﯾده ﺑزﻧم،
اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﺳﯽ را زﯾر ﮐﺗﮏ ﺑﮕﯾرم،
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣن دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻣردم را ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﮐرده اﺳت .ﭘس اﯾن اﺣﺳﺎس ﻋداﻟت ،اﺣﺳﺎس
ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ وﯾژه ای اﺳت«.
آﻟوارو ﻣﺎرﯾن  ۴٢ﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
»ﻓوﻧﺎ آدرﻧﺎﻟﯾن ﺧﺎﻟص اﺳت« .ﺑﺧﺻوص
ھﯾﺟﺎن ﻗﺑل از ﺗظﺎھرات ،وﻗﺗﯽ آﮐﺳﯾون ﺷﮑل
ﮔرﻓت ،ﺑﻌد از اوﻟﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از
ھﯾﺟﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .آﻟواروو ﻣﯽ ﺗواﻧد درک
ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻣردم اﯾن ﻧﯾﺎز را ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔران ﺳﺎﺑق را زﯾر ﮐﺗﮏ ﺑﮕﯾرﻧد ،وﻟﯽ
ﺧودش ﭼﻧﯾن ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺷوﻧت را ﺣﯾن ﻓوﻧﺎ
ﻗﺑول ﻧدارد» .ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺟﻠوی ﭼﻧﯾن
اﻋﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮕﯾرﯾم« .اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻧظر او ﻓوﻧﺎ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﺳت.
»ﺑﮫ ﻧظر ﻣن آﮐﺳﯾون ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز
اﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ در ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﺎن
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوی و ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر
ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻠﯽ ،و ﺧﺎﻧواده طرف ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷود،
دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺧراب ﺷده اﺳت «.در ﻣوارد زﯾﺎدی ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،اﻣﺿﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﺎﻧوا ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﻓروﺷد،
ﮔﮭﮕﺎه اﯾن اﻓراد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ اﻓﺷﺎ ﺷده اﻧد ،و ﻣﺟﺑورﻧد ﮐﮫ از آن
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ﻣﺣل در ﺑروﻧد .دو ﻧﻔر ﭘس از ﯾﮏ ﻓوﻧﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﮐردﻧد.
وﻗﺗﯽ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٢۵ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠٠۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آن ﭘﺎﯾﯾن ،در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھزار ﻧﻔر ﺑر طﺑل ﻣﯽ ﮐوﺑﯾدﻧد و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد و
»ﮐﯾﻔر ﺧواﺳت« را ﻗراﺋت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ ﮔروه از ﻓﻌﺎﻟﯾن
در دﻓﺗر ﮐﺎر »ادوﯾن دﯾﻣﺗر ﺑﯾﺎﻧﭼﯽ« 1در وزارت ﮐﺎر ظﺎھر ﺷدﻧد
و او را ﻣﺗﮭم ﮐردﻧد ﮐﮫ» :ﺗو ِال ﭘرﯾﻧﺳﯾﭘﮫ ھﺳﺗﯽ! ﺗو وﯾﮑﺗور ﺧﺎرا
را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدی!« .ﺣﺎﻻ ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑق ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﮐودﺗﺎی
 ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٧٣وﯾﮑﺗور ﺧﺎرا ﺧواﻧﻧدهء ﻣﺣﺑوب و ﭼپ را
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐرد و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﺑود و طﯽ ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻻزم
ﻧداﺷت اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﮔﯾن ﻏﻠطﺎن ]ﻣﯽ ﺗوان
ﻧوﺷت ﺳوﺳﮏ ،در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﻔش دوز[ روی ﻣﯾزش ﺑﮫ
ﭘﺷت اﻓﺗﺎده و دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ زد .در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧورد »ﻣن
ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧﮑردم« ،و در ﻟﺣظﮫء ﺑﻌد ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد ﺑر اوﺿﺎع ﻣﺳﻠط
ﺷود ،ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ وارد دﻓﺗرش ﺷده ﺑودﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده ﭘﻼﮐﺎردی
را ﮐﮫ ﻋﮑس وﯾﮑﺗورﺧﺎرا روﯾش ﺑود را ﭘﺎره ﮐرد .ﺑﻌدھﺎ در
ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺣث اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐردﻧد» :ﻗﺎﺗل ﺧود را ﭘﺷت
ﻣﻘﺗول ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد« .ھﻧوز ھر ﻓوﻧﺎﯾﯽ ﻣوﻓق ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺣد
اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑراﻧﮕﯾزﻧد .در اﻏﻠب ﻣوارد روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺳراﺳری در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ﻧدرت ﮔزارﺷﯽ ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل از ﺳوی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌداد درﺧواﺳﺗﮭﺎی
ﺗﮭﯾﮫء ﮔزارش از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود.
روزھﺎی ﭘس از اﯾن آﮐﺳﯾون ،اﻋﺿﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎی ادارات دوﻟﺗﯽ
دﺳت ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری اﻣﺿﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ »ال
ﭘرﯾﻧﺳﭘﯾﮫ« ھﻣﮑﺎر ﺑﺎﺷﻧد .از ﻧظر آﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧدام او در ادارات دوﻟﺗﯽ
ً
ﺑﻌدا ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت .دﯾﻣﺗر اﺧراج ﻣﯽ ﺷود و
ﻓوﻧﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟرم
اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن »ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ« اﺳت ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺷود.
آﻟوارو ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﯾم
ﭘﺎﺳﺧﮕوی آن ﺑﺎﺷﯾم .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺑزرﮔﯽ را ﺑر دوش ﻣﯽ ﮐﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻد در ﺻد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﯽ آﯾد ،درﺳت ﺑﺎﺷد .آﮔﺎھﯾم ﮐﮫ اﮔر ﯾﮑﺑﺎر
اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧﯾم ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﺧﺗﮫ اﯾم .آﻧﮕﺎه ھر ﭼﮫ در ﺳﺎل ھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﺎﺻل ﮐرده اﯾم از دﺳت ﻣﯽ دھﯾم و ﺟﻧﺑش ﺣﻘوق ﺑﺷر در
ﺷﯾﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اش را از دﺳت ﻣﯽ دھد«.
ﺧوﻟﯾو اﻟﯾوﯾﺎ ﮔﺎرﺳﯾﺎ ۴٠ ،ﺳﺎﻟﮫ ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھر ﮐدام از
آﮐﺳﯾون ھﺎی ﻓوﻧﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق دﻗﯾق آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .اطﻼﻋﺎت از
ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ،از آرﺷﯾو »وﯾﮑﺎرﯾﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ« و از ﺷﮭﺎدت ﺟﺎن ﺑﮫ
در ﺑردﮔﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾﻧد .در ﻣورد دﯾﻣﺗر ﺑﯾﺎﻧﭼﯽ» ،ال
ﭘرﯾﻧﺳﯾﭘﮫ« ،اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﮫ در ﺑردﮔﺎن
»اﺳﺗﺎدﯾوم ﺷﯾﻠﯽ« ﺟﻠوی در ﺧروﺟﯽ وزارت ﮐﺎر در ﻣرﮐز
ﺳﻧﺗﯾﺎﮔو اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ »ال ﭘرﯾﻧﺳﯾﭘﮫ« را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ او
ﺑﯽ ﺧﺑر ﻋﺎزم ﺧﺎﻧﮫ ﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻣدرک ﻣﺎن را ﺑدﺳت آوردﯾم«.
ﻣرﺣﻠﮫء طوﻻﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود رﺳﯾد .اﮐﻧون
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﻓوﻧﺎ آﻏﺎز ﺷود.
دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺟرﺑﯾﺎت
ﺣﺎﺻل از دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷﯾﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﺣزب »ﮐوﻧﺳﻧﺗراﺳﯾون«
ﺑﻌد از دﺳﺗﮕﯾر ﺷدن دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺳﺎﺑق ]ﭘﯾﻧوﺷﮫ[ در ﺳﺎل  ١٩٩٨در
ﻟﻧدن ﺑود .ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﺗواﻧﺳت از ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر ﺑرود ﭼون اطﻣﯾﻧﺎن
دادﻧد ﮐﮫ وی در دادﮔﺎه ھﺎی ﺷﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧﺎﯾﺎﺗش ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت
ﺑﺎﯾد ﺟواﺑﮕو ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﻔﺗﺎد.
ﺧوﻟﯾو اطﻣﯾﻧﺎن دارد ﮐﮫ »اﮔر دادﮔﺎه آن ﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫء دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﮐﻧد ،دﯾﮕر ﻓوﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟود
ﻧﻣﯽ آﻣد .اﮔر ﻋداﻟت ﻧﺑﺎﺷد ،ﻓوﻧﺎ ھﺳت «.اﯾن درک ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﮫء
ﻓﻌﺎﻟﯾن اﺳت و ﻓرﯾﺎد ﻣﺷﺗرک ﺷﺎن در ﺗظﺎھرات .اﺷﮑﺎل ﻋﻣﻠﯽ ای
ﮐﮫ از آرژاﻧﺗﯾن اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎ و واﻗﻌﯾﺎت ﺷﯾﻠﯽ ﺗطﺑﯾق
داده ﺷد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﮐﺳﯾوﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم

دھد ﮐﮫ ﻣﺟرﻣﯾن ﻧﺎﺷﻧﺎس را در ﻣﻘﺎﺑل اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﺷﺎ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗوﻟدو را ﻧﯾز ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻧوﺋل و ﻟوﺋﯾزا ورﮔﺎرا ِ
ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دو ﻓرزﻧدﺷﺎن در ﺳﺎل  ١٩٨۵در ﻣﺣﻠﮫء
»وﯾﻼ ﻓراﻧﺳﯾﺎ« اﻋدام ﺷده اﻧد .ﻗﺎﺗﻠﯾن اﯾن دو ﻧﻔر ،ﭼﮭﺎر ﭘﻠﯾس ﺑودﻧد
ﮐﮫ دادﮔﺎھﯽ ﺷدﻧد .در ﯾﮑﯽ از ﺗظﺎھرات آﻧﮭﺎ ،ﺑﻘﯾﮫء ﺑﺳﺗﮕﺎن،
دوﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧواده و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺧواھﺎن ﺣﺑس اﺑد ﺑرای ﻣﺟرﻣﯾن
ﺷدﻧد .ﺧوﻟﯾو ﻣﯽ اﻓزاﯾد» :اﯾن ﺷﮑل از ﻓوﻧﺎ ھم ﺑﺟﺎﺳت ،ﺗﺎ دادﮔﺎه ھﺎ
وادار ﺷوﻧد اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷدت ﺟرم ﺟور در ﺑﯾﺎﯾد«.
اﯾن اﺣﺳﺎس ﮐﮫ ﻗوهء ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺑورژواﯾﯽ ﺷﯾﻠﯽ ھرﮔز ﻋداﻟت را
ﺑﮫ اﺟرا درﻧﻣﯽ آورد ،ﺑرای ﻧﯾﻧﺎ ھم ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﭘردازد» .ﻋداﻟت ﻓوﻧﺎ ﺷﮑل ﻧو و ﺧﻼﻗﯽ از ﻋداﻟت
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﺑر اﺣﺳﺎس ﻣردم ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .در ﯾﮏ آﮐﺳﯾون
ﻓوﻧﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرﻗﺻﯾم ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾم و ھر ﮐﺎری دﯾﮕری ﮐﮫ دﻟﻣﺎن
ﻣﯽ ﺧواھد …« ﺑرای ﻧﯾﻧﺎ ﺷرﮐت اﻓراد زﯾﺎد  ١۴ﺗﺎ  ١۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑرای
ﻣﺛﺎل در آﮐﺳﯾون رُﺳوا ﮐردن »رﯾﮑﺎردو ﮐﻼرو« 3ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑود.
»ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ ﻋﻣل ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺗوده ھﺎ ﻧﻘش
دارد«.
ﺑرای آﻟوارو ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓوﻧﺎ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑررﺳﯽ
ﻣوﺿوع
ﮐﮫ
اﺳت
ﺧﯾﺎﺑﺎن
در
 ،Vergangenheitsbewältigungزﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺣﻘوق ﺑﺷر و
ﻋداﻟت را ﺑﮫ ﺷﯾوهء دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در
ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﻧﯾﺳت» .ﺑرﺧورد ﺑﺎ درد ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ
اﺳت .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺣق دارﻧد در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ﺷدﮔﺎن ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﻓوﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮑل ﺟدﯾدی از
ﻋﻣل ﭘوﯾﺎﺗر و ﻓﻌﺎﻟﺗر اﺳت .ﻓوﻧﺎ ﺷﺎد اﺳت .در ﻓوﻧﺎ آدم ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑرای ﻋداﻟت ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳرور .ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳرور
ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﻧﺷﺎن داد «.اﯾن ﺷﺎدی از ﺟدی ﺑودن
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺎھد» "olvido ni ,perdón Ni" .ﻧﮫ ﻓراﻣوش ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ،ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم«؛ و اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ھدﻓﻣﻧد و داﺋم ﺗﺣت ﻧظر ﻣﺄﻣورﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻗرار دارﻧد؛ و از آﻧﮭﺎ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
طرف ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﺎن را ﺟدی ﻣﯽ ﮔﯾرد■.
 - 1ادوﯾن آرﻣﺎﻧدو رودرﯾﮕز دﯾﻣﺗر ﺑﯾﺎﻧﭼﯽ ﻣﻌروف ﺑﮫ »ال ﭘرﯾﻧﺳﯾﭘﮫ« ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫء ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓﺳر در ﮐودﺗﺎی ﻧﺎﻓرﺟﺎم  ٢٩ژوﺋن
 ١٩٧٣ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ و ﭘس از ﺷﮑﺳت ﮐودﺗﺎ وی ﺑﮫ ھﻣراه ﺷرﮐﺎﯾش
دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .درﺳت ﭘس از ﮐودﺗﺎی  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر او را ﺑﮫ اﺳﺗﺎدﯾوم ﺷﯾﻠﯽ
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و او ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺷﮭود ﻋﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻓﻌﺎل در ﺷﮑﻧﺟﮫ وﯾﮑﺗور
ﺧﺎرا ﺷرﮐت داﺷت .وﯾﮑﺗو ﺧﺎرا ﭘس از ﺗﺣﻣل ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺷدﯾد ﺑﮫ
ﺿرب  ۴۴ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد) .ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از اطﻼﻋﯾﮫء ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوﻧﺎ و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫء روزﻧﺎﻣﮫء »ﻻﻧﺎﺳﯾون« ،ﺷﻣﺎرهء  ٢۶ﻣﺎه ﻣﮫ .٢٠٠۶
 Vicaría de la Solidaridad - 2در ﺳﺎل  ١٩٧۶ﺗوﺳط اﺳﻘف اﻋظم،
»ﮐﺎردﯾﻧﺎل راﺋول ﺳﯾﻠوا اﻧرﯾﮑز« از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﮫ
ﺗﻌﻘﯾب دوﻟﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫء ﺻﻠﺢ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و ﯾﮏ اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ در دﻓﺎع
از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑود .وﯾﮑﺎرﯾﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ از ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳوی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
در داﺷﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .وﯾﮑﺎرﯾﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
آرﺷﯾوی از اﺳﻧﺎد ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﺑود و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﺗﺎ  ٣١دﺳﺎﻣﺑر
 ١٩٩٢اداﻣﮫ داﺷت.
» ،Ricardo Claro Valdéz - 3رﯾﮑﺎردو ﮐﻼرو واﻟدز« ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار
در دوران ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﻣﺷﺎور دوﻟت ﺑود و وظﯾﻔﮫاش ﮐﺳب وام ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود .دو ﮐﺷﺗﯽ ﺷرﮐت او ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫء ﺣﻣل
زﻧداﻧﯾﺎن از »وال ﭘﺎراﺋﯾﺳو« ﺑﮫ »ﭘﯾﺳﺎﮔوا« و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه او ﻣﺳﺋول ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ﮐردن
ﮐﺎرﮔران ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺷرﮐت ھﺎﯾش ﺑوده اﺳت .ﮐﻼرو ﻣﻧﮑر ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ
اﺳت .در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر در ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ »ﻣﮕﺎوﯾزﯾرون« ﮐﮫ آﻧﮭم
ﺑﮫ ﮐﻼرو ﺗﻌﻠق دارد ،ﯾﮏ آﮐﺳﯾون ﻓوﻧﺎ ﺑرﮔزار ﺷد) .ﻧﮏ .ﺑﮫ:
»ﻻﻧﺎﺳﯾون« ﺷﻣﺎره  ١۵اﮐﺗﺑر  ٢٠٠٠و ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﺗﯽ »رادﯾو ﮐﺋوﭘراﺗﯾو«
و »ﻣرﮐز ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺑری وال ﭘراﺋﯾﺳو«(
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم
رﻓﻘﺎ ،ﺑﻧﺎﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ از طرف ﺷﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾده اﺳت ﻗرار
ﺑر اﯾن ﺷده ﮐﮫ ﻣن اﻣروز در اﯾﻧﺟﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ دوﻟت ﺑراﯾﺗﺎن ﺻﺣﺑت
ﮐﻧم .ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﺳت .
 ﺑﺧش اولاﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑرده ﺑﺎﺷم دروس ﺷﻣﺎ ﺗﺎزه ﺷروع ﺷده و اﯾن اوﻟﯾن
ﺑﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑطور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﻟﻧﯾن
اﮔر اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗواﻧم در اﯾن ﺑﺣث ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در
ﺗرﺟﻣﮫ :ﺟواد ﺷﻣس
ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﯾﭼﯾده ﻣوﻓق ﺑﺷوم ﮐﮫ ﻣطﻠب را ﺑطور روﺷن و
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ:
ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻧوﻧدﮔﺎﻧم ﺑﯾﺎن ﮐﻧم .اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ،از ﺷﻣﺎ
www.k-en.com
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺧﻠﻠﯽ در ﺧود راه ﻧدھﯾد .ﺑﮫ ﻋﻠت
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن و ﻣﺷﮑل ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل اﺳت،
ﺑدون درک ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﺣﯾﺢ از ﻧﻘش و ﻣﺎھﯾت دوﻟت و ﻧﺣوه
ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﺗوﺳط ﻣﺣﻘﻘﯾن ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن
ﻋﻣﻠﮑرد آن ،اﻣﮑﺎن ﺷرﮐت آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑطور ﮐﻠﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺑﮭم و ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده ﺷده اﺳت .ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﻘوﻟﮫ دوﻟت ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗرﯾن ﻣﻘوﻻت
داﺷت ﮐﮫ ﻓﮭم دﻗﯾﻘﯽ از ﻣوﺿوع ،آن ھم در ﯾﮏ ﺑﺣث ﮐوﺗﺎه و در
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ای در ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ دارد .
ھﻣﺎن ﻧﺷﺳت اول ﺣﺎﺻل ﺷود .ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم اﯾن ﺑﺣث ﻧﺧﺳت ﺷﻣﺎ
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑودﻧد ﮐﮫ درک ﻋﻠﻣﯽ،
ﺑﺎﯾد از ھر ﻗﺳﻣت ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن روﺷن و ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت ﯾﺎدداﺷت
ﺻﺣﯾﺢ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای از دوﻟت اراﺋﮫ داده اﻧد .ﻟﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ
ﺑردارﯾد و ﺑرای دوﻣﯾن و ﺳوﻣﯾن و ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﮔردﯾد
آﻣوزه ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب "دوﻟت و اﻧﻘﻼب" را ﻧوﺷت .اﯾن اﺛر
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺑﮭم ﻣﺎﻧده ﺑود ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺗرﺗﯾب دادن ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎ و
ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﮫ طﯽ ﻣﺎھﮭﺎی اوت ﺗﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  1917ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود،
ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺗﮑﻣﯾل و روﺷﻧﺗر ﮔردد .اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر داﺷت .ﺑدون درک
ﮔردھم آﯾﯾم و ﺑﺎ رد و ﺑدل ﮐردن ﻧظراﺗﻣﺎن در ﻣورد ﺳؤاﻻت ﭘﯾش
ﺗﺋورﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ و روﺷن از اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼب ،و ﺑدون
آﻣده درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﮭم ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﮐداﻣﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﻋﻼوه
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ درﮐﮭﺎی ﻧﺎدرﺳت و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ راﯾﺞ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﺑر ﺗرﺗﯾب دادن ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎ و ﮔردھم آﯾﯽ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﻘداری از
ﻟﻧﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ ھداﯾت آن اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز ﻧﺑود .از اﯾﻧرو ﻣطﺎﻟﻌﮫ
وﻗت ﺧود را ھم ﺻرف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌدادی از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﮐﺗﺎب دوﻟت و اﻧﻘﻼب ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن آزادی و رھﺎﯾﯽ و
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﮑﯽ ﻧدارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن آﺛﺎر
ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم را در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣدارس ،ﺷوراھﺎ و ﺣزب ﺑﯾﺎﺑﯾد ،و اﮔر
از ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ واژه
ﭼﮫ ﺑﺎز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ﺷﻣﺎ از ﺑﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﯾن آﺛﺎر دﭼﺎر
دوﻟت ﺑرﺧورد ﮐرده اﻧد .ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت و
وﺣﺷت ﮔردﯾد ،ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔوﺷزد ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﺳرﻧوﺷت آن در اﯾران ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺷﺎﻧده ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ
ھراﺳﯽ ﺑﮫ ﺧود راه دھﯾد ،ﺑدان دﻟﯾل ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ اول دﺷوار
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ روﺑرو ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﻟت ﺑد اﺳت و ﻣردم ﺑﮫ دوﻟت ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد در ﻣطﺎﻟﻌﮫ دوم ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع را از
ﻗدرت ﺟدﯾدی ﻧﯾﺎز دارﻧد .دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.
ﺟﮭﺎت و زواﯾﺎی دﯾﮕر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد روﺷن ﺗر ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎری
داﺷﺗن درک ﺗﺋورﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ از ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت از اھﻣﯾت زﯾﺎدی
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺑوده و
ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑدون درک ﺻﺣﯾﺢ از اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان
آﻧﭼﻧﺎن ﺗوﺳط ﻣﺣﻘﻘﯾن و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺑﮭم و ﻣﻐﺷوش
دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب و ﻣردم را روﺷن ﮐرد .ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﻏﻠط
ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ در ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﺳﺗﻘل آن ﺳﻌﯽ ﺟدی داﺷﺗﮫ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗن آدﻣﮭﺎی ﻗﺑﻠﯽ و آﻣدن آدﻣﮭﺎی ﺟدﯾد و
ﺑﺎﺷد و ﺑﺧواھد ﺑر آن ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ در رأس ﻗدرت ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣل و ﺑرطرف ﺧواھد
ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت دوﺑﺎره و ﭼﻧدﺑﺎره ،ﺑﺎ در ﻧظرﮔﯾری ﺟﮭﺎت و
ﺷد .اﯾن درک ﻏﻠط ھﻣواره ﻣوﺟب دﻧﺑﺎﻟﮫ روی و اﻣﯾد ﺑﺳﺗن ﺑﮫ
زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔش ﺑﮫ درک ﻋﻣﯾﻘﯽ از آن دﺳت ﯾﺎﺑد .و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎزﮔﺷت
اﻓرادی ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺷﯾﺎداﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن ﻣﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﺗر ﺧواھد ﺑود ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ
دھﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣردم
ﺗرﯾن و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﻣﺑﺎﺣث در ﻋﻠم ﺳﯾﺎﺳت ﺑوده و ﻧﮫ ﻓﻘط در
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟ دوﻟت از ﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎﯾﯽ
دوراﻧﮭﺎی ﭘرﺗﻼطم و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻣروز ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ در آراﻣﺗرﯾن
ﺑرﺧوردار اﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف آن ﭼﯾﺳت؟
دوراﻧﮭﺎ ﻧﯾز ھر روز ،در ھر روزﻧﺎﻣﮫ و در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ھر ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﭼرا دوﻟت ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ آن روﺑرو ﺧواھﯾد ﺷد .ھﻣﮫ روزه در زﻣﯾﻧﮫ
اﺳت؟ ﭼرا از آن رواﺑط ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ آن
ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﯾم ﮐﮫ :دوﻟت ﭼﯾﺳت؟ دارای
رواﺑط ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد؟ رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺳﻠطﮫ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر
ﭼﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺳت؟ اھﻣﯾت آن در ﭼﯾﺳت؟ و ﺣزب ﻣﺎ ،ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ
طﺑﻘﺎت ﻣﺣﮑوم اﺳت و ﭼرا ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ اﯾن رواﺑط – ﻧﮫ
ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب
ﺻرﻓﺎ َ ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن ﮔروھﯽ ﺟدﯾد ﺑر ﻣﺳﻧد ﻗدرت -ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ از
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،درﺑﺎره دوﻟت ﭼﮫ ﻧظری دارد؟ ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد؟
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در اﺛر ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﺗﺎن و ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎ و ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره دوﻟت
ﻣﺎ ﺑرای داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻟﻧﯾن
ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد ،ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ درﮐﯽ ﻣﺳﺗﻘل از اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﯾد ،زﯾرا
در ﻣورد دوﻟت را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑذر ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم .وﯾژﮔﯽ
ﺷﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن
اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣوﺟز ﺑودن ﺗزھﺎی ﻟﻧﯾن در ﻣورد دوﻟت
ﻣﺳﺎﺋل ،در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﻧﺗظره و در ﻣﺑﺎﺣث و ﻣﺟﺎدﻻت ﺑﺎ
اﺳت .ﺗزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن در ﮐﺗﺎب دوﻟت و اﻧﻘﻼب آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑرﺧورد ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺗﻧﮭﺎ آن زﻣﺎن ﮐﮫ راه
ﺑود .اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﭼﻧد ﺑﺧش ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد.
ﺧود را ﺑرای درک اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑﯾد ﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت در
ﺑذر
êêêê««««êê
اﻋﺗﻘﺎدات ﺧود راﺳﺦ ﺑوده و در ھر زﻣﺎن و در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﮐس از
آن دﻓﺎع ﮐﻧﯾد.
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻟﻧﯾن در ﻣورد دوﻟت
ﺑﻌد از اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺧﺗﺻر ،ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﺣث درﺑﺎره ﺧود
اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ در  11ژوﺋﯾﮫ  1919در داﻧﺷﮕﺎه اﺳوردﻟف اﯾراد
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﯽ ﭘردازم ،دوﻟت ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣد و اﺳﺎﺳﺎ ً ﻧظر
ﺷد؛ و اوﻟﯾن ﺑﺎر در  18ژاﻧوﯾﮫ  1929در روزﻧﺎﻣﮫ ﭘراودا ﭼﺎپ
ﺣزب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺑﺎرزه
ﮔردﯾد.
ﻣﯽ ﮐﻧد – ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت – درﺑﺎره دوﻟت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد؟

دوﻟت
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼَ ﺗذﮐر دادم ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ دﯾﮕری را ﭘﯾدا ﻧﺧواھﯾد
ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻣداً ﯾﺎ ﺳﮭواً ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻋﻠوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻓﻠﺳﻔﮫ،
ﻓﻘﮫ ،اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣطﺑوﻋﺎت اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳردرﮔم و ﻣﻐﺷوش ﺷده
ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣذھﺑﯽ اﺷﺗﺑﺎه
ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﻓﻘط آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد )ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎ ً
از آﻧﺎن ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻧﺗظﺎری ﻣﯽ رود( ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧود را رھﺎ از
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻏﺎﻟﺑﺎَ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧﺎص دوﻟت را ﺑﺎ ﻣذھب ﻣﯽ
آﻣﯾزﻧد و ﺳﻌﯽ ﺑر ﺳﺎﺧﺗن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎ ﭼﮭره ای اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد – ﮐﮫ ﻣدﻋﯾﺳت دوﻟت ﭼﯾزی اﺳت اﻟﮭﯽ و ﻣﺎوراء
اﻟطﺑﯾﻌﮫ ،و ﻧﯾروی وﯾژه اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺗﺣت ﻟوای آن زﻧدﮔﯽ ﮐرده
اﺳت ،ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗدرﺗﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺄ اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷر ﺗﻔوﯾض
ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺷر ﺗﻔوﯾض ﺑﺷود ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧود ﭼﯾزی درﺑر
دارد ﮐﮫ از آن ﺑﺷرﯾت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ودﯾﻌﮫ اﯾﺳت آﺳﻣﺎﻧﯽ؛ و ﻻزم ﺑﮫ
ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده )دﮐﺗرﯾن( راﺑطﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﯾﻌﻧﯽ طﺑﻘﺎت ﺑﮭره ﮐش دارد ،ﻟذا در
ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎﺳت و ﭼﻧﺎن ﻋﻣﯾق در رﺳوم ،ﻋﻘﺎﯾد و ﻋﻠوم آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﺳﺗﻧد ﻧﻔوذ ﮐرده اﺳت ،ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﺎھد
آﺛﺎر و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از آن در ھر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺷوﯾﮑﮭﺎ و
اس آرھﺎ ﻧﯾز ،اﮔر ﭼﮫ ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دوﻟت از
دﯾدﮔﺎھﯽ ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ ﺑﻧﮕرﻧد و ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﮐﮫ ﻣﺗﺿﻣن
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﯽ آﻧﺎن اﺳت ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت رد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻧظری
راﺟﻊ ﺑﮫ دوﻟت دارﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﻋﺎﻣل
دﯾﮕری ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد ﭘﯾﭼﯾده و دﺷوار
واﻧﻣود ﺷده اﺳت )ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓﻘط در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﺳﺎس ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد در درﺟﮫ دوم اھﻣﯾت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد(.
اﯾن ﻋﻘﯾده )دﮐﺗرﯾن( دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟوازی ﺑرای ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎزات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺟوزی ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺑﮭره ﮐﺷﯽ و وﺟود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ،و درﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﺑرﺧورد
ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺧواھد ﺑود .و
ﯾﺎ ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ادﻋﺎھﺎی ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧظرﯾﮫ ای واﻗﻌ َ ً
ﺎ◌ ﻋﻠﻣﯽ در اﯾن ﻣورد ﺑﯾﺎن ﮐﻧد،
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ،ﺑﺎ ﻋﻘﯾده )دﮐﺗرﯾن( دوﻟت ،ﺑﺎ ﺗﺋوری دوﻟت
آﺷﻧﺎ ﺷدﯾد و ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در آن ﺗﻌﻣق ﻧﻣودﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺑرد ﻣﺎﺑﯾن
طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف را درک ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﻧﺑردی ﮐﮫ در ﺑرﺧورد ﻧﻘطﮫ
ﻧظرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﺑﺎره دوﻟت و در ﺑرآورد ﻧﻘش و اھﻣﯾت آن
روﺷن و ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾدی ﻋﻠﻣﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫ
دوﻟت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﻧظری ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘﯾداﯾش و رﺷد
آن ﺑﯾﺎﻓﮑﻧﯾم .ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن اﺻل در ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﺻﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﮐﺳب ﻋﺎدﺗﯽ ﺻﺣﯾﺢ در ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﮐﺎﻣﻼَ ﺿروری اﺳت و از ﺳردرﮔم ﺷدن اﻧﺳﺎن در اﻧﺑوھﯽ از
ﺟزﺋﯾﺎت و ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣﺗﺿﺎد ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﻗرار
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧورد ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺻل ھﻣﺎﻧﺎ
ﻓراﻣوش ﻧﮑردن زﻣﯾﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑررﺳﯽ ھر ﻣﺳﺄﻟﮫ از
ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘﯾداﯾش آن ﭘدﯾده در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣراﺣل ﻋﻣده ای
ﮐﮫ در طول رﺷد ﺧود طﯽ ﻧﻣوده و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﻣروزی آن از
اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ در ﺣﯾن آﻣوﺧﺗن اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ،ﺧود
را ﺑﺎ ﮐﺗﺎب » ﻣﻧﺷﺎء ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟت« ﻧوﺷﺗﮫ
اﻧﮕﻠس آﺷﻧﺎ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن آﺛﺎر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻧوﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﯽ ﺗوان ھر ﺟﻣﻠﮫ آن را ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده و ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗوار اﺳت ﻗﺑول
ﮐرد .ﺑدون ﺷﮏ ھﻣﮫ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑطور ﯾﮑﺳﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺳﻧد و
ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد و ﻓﮭم ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی آن
ﻣﺳﺗﻠزم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺑﺎز
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر ﺑﻌد از ﺧواﻧدن اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرای ﺑﺎر اول آن
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را ﮐﺎﻣﻼَ ﻧﻔﮭﻣﯾدﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ دﻟﺳرد ﻧﺷوﯾد .ﺑﮫ ﻧدرت ﮐﺳﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺑﺎر ﺧواﻧدن آن را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣرور ﺑﻌدی آن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﯾدار ﮔردد ،ﻣوﻓق ﺑﮫ درک ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری از
آن ﺧواھﯾد ﺷد .ﻣن اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑدﯾن دﻟﯾل ﻋﻧوان ﮐردم ﮐﮫ
ﺑرﺧوردی ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ﺑﮫ طرﯾق ذﮐر ﺷده ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ
طرﺣﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻣﻧﺷﺎء دوﻟت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر ﭼون ﻣﻧﺷﺎء ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﺑﮭره ﮐﺷﯽ اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷراﯾط
ﭘﯾداﯾش آن ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧظری ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رﺷد آن ﺑﯾﺎﻓﮑﻧﯾم .در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز
ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .روزﮔﺎری ﺑود
ﮐﮫ ھﯾﭻ دوﻟﺗﯽ وﺟود ﻧداﺷت .دوﻟت در ھر زﻣﺎن و در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده ﺑﮫ
وﺟود آﯾﻧد ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود.
ﻗﺑل از ﭘﯾداﯾش اوﻟﯾن ﺷﮑل ﺑﮭره ﮐﺷﯽ اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن و ﺗﻘﺳﯾم
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑرده دار و ﺑرده ،ﭘدرﺳﺎﻻری ﯾﺎ ﮐﻼن ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت )ﮐﻼن – ﻗﺑﯾﻠﮫ ،در آن زﻣﺎن ﻣردم ﯾﮏ ﻗوم و
ﺧوﯾش ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد( .ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻗﺎطﻌﯽ از اﯾن
زﻣﺎﻧﮭﺎی اوﻟﯾﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﺑﺗداﯾﯽ اﻣروزی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،و ﺷﻣﺎ ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ را درﺑﺎره ﺗﻣدﻧﮭﺎی اوﻟﯾﮫ ﻣورد
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار دھﯾد ،ﺑﮫ اوﺻﺎﻓﯽ ﺻرﯾﺢ و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرﺧورد
ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ دﻻﻟت ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت دارﻧد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ،ﮐم و
ﺑﯾش ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺑﺗداﯾﯽ ،ﮐﮫ ھﻧوز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑرده دار و ﺑرده
ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده ﺑود .در آن دوران ﻧﮫ دوﻟت وﺟود داﺷت و ﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ زور و در اﻧﻘﯾﺎد درآوردن
ﻣردم .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﻧﺎم دارد.
در ﺟواﻣﻊ اوﻟﯾﮫ ،وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ
در ﻗﺑﺎﯾل ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و ھﻧوز در ﻣراﺣل اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﺑودﻧد ،در
ﺷراﯾطﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ دوران ﺗوﺣش – ﻋﺻری ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺗﻣدن و ﻧوﯾن ھزاران ﺳﺎل ﺑﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ دارﻧد – ھﻧوز ھﯾﭻ
ﻧﺷﺎﻧﯽ از وﺟود دوﻟت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد .ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﻔوق آداب و
رﺳوم ،اﻋﺗﺑﺎر و اﺣﺗرام ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗدرت ﺑزرﮔﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .
ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ھم ﺷﺎھد ﺑرﺧورداری زﻧﺎن از اﯾن ﻗدرت ھﺳﺗﯾم .در آن
روزﮔﺎر ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد اﻣروز ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻧﺷده ﺑود و اﯾن
ﭼﻧﯾن ﺗﺣت ﺳﺗم ﻧﺑودﻧد .وﻟﯽ در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ از دﺳﺗﮫ
ﻣﺧﺻوﺻﯽ از ﻣردم ﮐﮫ ﺧود را از دﯾﮕران ﺟدا ﮐرده و ﺑر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻗﺻد و ﺑﺧﺎطر ﺣﮑوﻣت ﮐردن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑطور
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و داﺋﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل زور و ﺧﺷوﻧت در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﮔروھﮭﺎی ﻣﺳﻠﺢ ،زﻧداﻧﮭﺎ و وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد
درآوردن اراده دﯾﮕران ﺑﺎ اﻋﻣﺎل زور ،ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺗﻣﺎم اﯾن
ﺗرﮐﯾﺑﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟوھر اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
اﮔر ﻣﺎ ﺧود را از ﻗﯾد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣذھﺑﯽ ،رﯾزه
ﮐﺎرﯾﮭﺎ ،ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻘﺎﯾد ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﺧوردﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﺑرھﺎﻧﯾم ،اﮔر ﺧود را از ﻗﯾد اﯾﻧﮭﺎ
رھﺎ ﺳﺎزﯾم و ﮐوﺷش ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟوھر واﻗﻌﯽ ﻣطﺎﻟب را ﺑﮫ دﺳت
آورﯾم ،آن وﻗت ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ دوﻟت ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﺑرای
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ .وﻗﺗﯽ ﮔروھﯽ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﻘط
ﺣﮑوﻣت ﮐردن اﺳت ،و ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﮐردن اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﯽ
ﻣﺧﺻوص ﺑرای اﻋﻣﺎل زور و در اﻧﻘﯾﺎد درآوردن اراده دﯾﮕران –
ﻣﺎﻧﻧد زﻧداﻧﮭﺎ ،اﻓرادی ﻣﺧﺻوص ،ارﺗش ھﺎ و ﻏﯾره – دارﻧد ،آن
زﻣﺎن دوﻟت ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ دوﻟﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑود ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧظم و ﻣﻘررات ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﯾروی آداب و رﺳوم،
ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻋﺗﺑﺎر و ﯾﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ زﻧﺎن – ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ
ﻣردان ﻣﺳﺎوی ﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗر از آﻧﺎن
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم
ﻧﯾز دارا ﺑودﻧد – اﺑﻘﺎء ﻣﯽ ﮔردﯾد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔروھﯽ ﺧﺎص وﺟود
ﺳرواژ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﺣﻔظ ﺷد .وﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص در ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﺷﮑﻠﯽ ﻧو ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت.
ﮐﮫ دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺟﺑر و ﺳﺗم ﺑر ﻣردم ھﻧﮕﺎﻣﯽ و در
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن زﻣﯾن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺗﻣﺎم
ﺟﺎﯾﯽ ظﺎھر ﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣردم
ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻧوز ھم اﻗﻠﯾت ﻧﺎﭼﯾزی از ﺟﻣﻌﯾت را
ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑطور داﺋم در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﺎﻣل ﺑر ﮐﺎر دﯾﮕران دارﻧد و در
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮭره ﮐﺎر دﯾﮕران را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھﻧد،
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﺗوده ﮐﺎرﮔران ،ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ را ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﮐﺎرﮔران
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﮔروه دﯾﮕر ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
روزﻣزد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را در ﭘروﺳﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓﻘط ﺑﺎ
و اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت را ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺎﺳﯽ
ﻓروش دﺳﺗﮭﺎی ﮐﺎرﮔری و ﻧﯾروی ﺧوﯾش ،ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺣﺎﮐم
ﺗرﯾن اﺻل ﺗﺎرﯾﺦ در ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑوده ،آﻧﺎن را ﺗﺣت ﺳﺗم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧد و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ
ﺗﮑﺎﻣل ھﻣﮫ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری طﯽ ھزاران ﺳﺎل ،در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ
ﮔذار ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران ﻓﺋوداﻟﯾزم ﭘراﮐﻧده و
ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑطور ﻗﺎطﻊ ﻣﮑﺷوف ﻣﯽ ﺳﺎزد،
ﻣﻧﮑوب ﮔردﯾده ﺑودﻧد ،ﻗﺳﻣﺗﯽ )اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ( ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻗﺳﻣﺗﯽ
ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﻧظم و ﺗداوم ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ،ﻟذا در اﺑﺗدا ﺟواﻣﻊ
)اﻗﻠﯾت آﻧﮭﺎ( ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﺛروﺗﻣﻧد ،ﮐﮫ ﺧود ﮐﺎرﮔراﻧﯽ را اﺟﯾر ﮐرده
ﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﺑودﻧد ،ھﻣﺎن ﺟواﻣﻊ اوﻟﯾﮫ ﭘدرﺳﺎﻻری و اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ
و ﻧوﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری روﺳﺗﺎﯾﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد.
از اﺷراف ﺧﺑری ﻧﺑود ،ﺳﭘس ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑرده داری
اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳﺎﺳﯽ – ﮔذار ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺷﮑل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرده
ﺑودﻧد ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑرده دار .ﺗﻣﺎم اروﭘﺎی ﻣﺗﻣدن و
داری ﺑﮫ ﺳرواژ و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری – را ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ
ﻧوﯾن اﻣروزی از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﮐﺛرﯾت ﺑزرﮔﯽ از
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن اﯾن واﻗﻌﯾت
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﯾز از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد .دو
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻓﻘط ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫ ﻋﻘﺎﯾد )دﮐﺗرﯾن ھﺎ( در اﯾن ﭼﺎرﭼوب
ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑرده داری ﺑﺎ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﻗدرت ﺧود ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد.
اﺳت ﮐﮫ ﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت اﯾن دﮐﺗرﯾن ھﺎ را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
در ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ھﻧوز ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﺑرده
ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد ،ﺑرای آﻧﮑﮫ ھر ﮐدام از اﯾن
داری ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
دوراﻧﮭﺎی ﻋظﯾم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﯾﻌﻧﯽ ﺑرده
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ از ﺑرده داری را در آﻓرﯾﻘﺎ ﻣﺷﺎھده
داری ،ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺻدھﺎ
ﮐﻧﯾد .ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑرده دار و ﺑرده اوﻟﯾن
ﻗرن را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻣودار اﻧﺑوھﯽ
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﮭم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود .ﮔروه اول ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم
از اﺷﮑﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ،اﯾن ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در
اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﯾﻌﻧﯽ زﻣﯾن و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن را ﺑﮫ ﻋﮭده
دﮐﺗرﯾن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﺎﯾد اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﮫ
داﺷت – ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺎﭼﯾزی و اﺑﺗداﯾﯽ ﺑودن اﯾن
ﺣدی اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧوع ﺑﯽ اﻧدازه و
اﺑزار – ﺑﻠﮑﮫ ﻣردم را ﻧﯾز در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧوﯾش
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﯽ ﺣﺳﺎب )ﺑﺧﺻوص در راﺑطﮫ
داﺷت .اﯾن ﮔروه را ﺑرده دار ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،در
ﺑﺎ دﮐﺗرﯾن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺣﻘﻘﯾن و
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳﺗﮫ دﯾﮕر را ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺛﻣره
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺣﮑم
ﮐﺎرﺷﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد ﺑﮫ
در دﺳت ﮔرﻓﺗن اﯾن ﮐﻠﯾد راھﻧﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن
ﻋﻧوان ﺑرده ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
ﮔوﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ،اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺑﻌد از ﺷﮑل ﺑرده داری ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﮑل ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺑﻘﮫ ،ﻓﻘط از
دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺋوداﻟﯾزم آﻏﺎز ﮔﺷت .در اﮐﺛرﯾت
اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﺷورھﺎ ﺑرده داری در دوره
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﻧوی،
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺳرواژ ﺗﺑدﯾل ﺷد .در اﯾن
ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾره ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﺋودال و زارﻋﺎن ﺳرف ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ
اﮔر ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت را از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر اﺳﺎﺳﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد،
ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼَ
ﺷد .ﺷﮑل رواﺑط ﻣﺎﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت .ﺑرده داران ﺑردﮔﺎن را
ﺟزﯾﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧوﯾش ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ،ﻗﺎﻧون اﯾن دﯾد را ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ
ﻣﺗذﮐر ﺷدم ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دوﻟﺗﯽ وﺟود ﻧداﺷت .وﻟﯽ ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ﻧﻣود و ﺑﮫ ﺑردﮔﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﺣﺷﺎم ﺑرده داران ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت .
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﭘدﯾدار ﺷد و ﭘﺎ ﮔرﻓت ،ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﭘس ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ زارع ﺳرف ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷد ،ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ و
وﺟود آﻣد ،دوﻟت ھم ﭘدﯾدار ﮔﺷت و رﯾﺷﮫ دواﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺷﺎھد
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ آﻧﭼﻧﺎن واﻧﻣود ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﺋودال
ﺻدھﺎ ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺣل ﺑرده داری ،ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
رﻋﺎﯾﺎی ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد اﺣﺷﺎم ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺣق داﺷﺗﻧد
داری را ﮔذراﻧده و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﮔذار از ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣراﺣل ﻣﯽ
ﺛﻣرات ﮐﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده و از آﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺎت
ﺑﺎﺷﻧد .در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋظﯾم
اﺟﺑﺎری ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺧواھﻧد .اﮔر ﭼﮫ در ﻋﻣل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣﮫ ﺗﺣوﻻت
داﻧﯾد ،رﻋﯾت داری ،ﺑﺧﺻوص در روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﺳرواژ ﺑﯾﺷﺗر از ھر
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﮔوﻧﮫ رﺷد ﺑﺷر ،ﮔذار از ﺑرده
ﺟﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﺧﺷن ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن را داﺷت،
داری ﺑﮫ ﻓﺋوداﻟﯾزم ،ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﭼﯾزی ﺟز ﺑرده داری ﻧﺑود.
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾداﯾش دوﻟت را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﺎرت ،ﭘﯾداﯾش ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ و رﺷد ﮔردش
ﮐﻧﯾد .دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺧﺻوﺻﯽ در ﺑﯾرون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده و
ﭘول ،طﺑﻘﮫ ﺟدﯾدی در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ﭘدﯾدار ﺷد – طﺑﻘﮫ
ﺷﺎﻣل ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرش ﻓﻘط ،ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻓﻘط و ﯾﺎ ﮐﻼً ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار – از ﮐﺎﻻ ،ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻻ و از ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻗدرت ﭘول،
اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣردم ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ،ﻣﺣﮑوﻣﺎن و آﻧﺎن ﮐﮫ در
ﻗدرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺷت .در طول ﻗرن ھﯾﺟدھم ،و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر
ﺣﮑوﻣت ﮐردن ﺗﺧﺻص دارﻧد ،ﺣﮑﻣراﻧﺎن و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﮐﮫ در
ﺑﮕوﯾﯾم در اواﺧر ﻗرن ھﯾﺟدھم و در طول ﻗرن ﻧوزدھم ،اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﯾﻌﻧﯽ
در ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ ﺻورت ﮔرﻓت .ﻓﺋوداﻟﯾزم در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎی
دوﻟت ،اﯾن ﮔروه از ﻣردم ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ
ﻏرﺑﯽ ﺑراﻓﺗﺎد .روﺳﯾﮫ آﺧرﯾن ﮐﺷوری ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻣر در آن ﺑﮫ
دارای طرق ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ و اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
وﻗوع ﭘﯾوﺳت .در ﺳﺎل  1861ﯾﮏ دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدی در روﺳﯾﮫ ﻧﯾز
ﻗطﻊ ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻣﺎق اﺑﺗداﯾﯽ ،اﻧواع ﮐﺎﻣﻠﺗر
روی داد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﺷﮑل از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر از
ﺳﻼح ھﺎی دوران ﺑرده داری ،ﺳﻼح ھﺎی ﮔرم ﻗرون وﺳطﯽ و ﯾﺎ
آن ﮔردﯾد ،ﻓﺋوداﻟﯾزم ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری داد ،ﮐﮫ در آن
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ھﺎی ﻣدرن ﮐﮫ ﺷﮑوھﯽ از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ آﺛﺎر و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ از
اﺳت و ﮐﺎﻣﻼَ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آﺧرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧوﯾن اﺳﺗوار
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ﮔردﯾده اﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .روش ﺧﺷوﻧت ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ،وﻟﯽ در ھر زﻣﺎن
و در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ دوﻟت وﺟود داﺷت ﮔروھﯽ ھم ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﺳﻠط ﺑودﻧد و ﺑرای
ﺣﻔظ ﻗدرﺗﺷﺎن دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل زور و ﺧﺷوﻧت ﺑرطﺑق
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻓﻧﯽ زﻣﺎن ﺧود دارا ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﭘدﯾده ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﺎ ﭘرﺳش از ﺧود ﮐﮫ ﭼرا وﻗﺗﯽ طﺑﻘﺎت ﭘدﯾدار ﻧﺷده ﺑودﻧد،
در آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ از اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﺑود ،دوﻟﺗﯽ
وﺟود ﻧداﺷت ،و ﭼرا ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش طﺑﻘﺎت ﭘدﯾدار ﮔﺷﺗﻧد ،ﻓﻘط از اﯾن
راه اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺧواھﯾم ﺑود ﺟواﺑﯽ ﻗﺎطﻊ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ ﺳرﺷت
و اھﻣﯾت دوﻟت در ﭼﯾﺳت ﺑﯾﺎﺑﯾم.
دوﻟت دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﺑرای ﺣﻔظ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑر طﺑﻘﮫ
دﯾﮕر .در آن دوران ﮐﮫ طﺑﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﻧد ،در آن
ھﻧﮕﺎم ،ﻗﺑل از دوره ﺑرده داری ،ﮐﮫ ﻣردم در ﺷراﯾط اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑراﺑری ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺗوﻟﯾد
ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎر ھﻧوز در ﮐﻣﺗرﯾن ﺣد ﺑود ،و در آن زﻣﺎن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺣداﻗل ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر
اﺑﺗداﯾﯽ ﺑود ،آن دﺳﺗﮫ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣردم ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ و ﺑﮫ
اﻧﻘﯾﺎد درآوردن ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻧوز ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده
ﺑودﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻘط وﻗﺗﯽ اوﻟﯾن ﺷﮑل
ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ظﺎھر ﺷد ،ﻓﻘط ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرده داری
ﭘدﯾدار ﮔﺷت ،آن زﻣﺎن ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ای ﺧﺎص از ﻣردم ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز روی
اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﮐﺎر زراﻋﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﻘداری ﻣﺎزاد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد،
و اﯾن ﺗوﻟﯾد اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘﺳت ﺗرﯾن ﻧوع زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑردﮔﺎن
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷد واﺟب ﻧﺑود و در دﺳت ﺑرده داران ﻗرار ﮔرﻓت – ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣوﺟودﯾت اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑرده دار ﻣﺣﻔوظ ﮔردﯾد – در آن
زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗوار ﮔرداﻧدن رﯾﺷﮫ ھﺎی اﯾن طﺑﻘﮫ ﻻزم
ﺑود ﮐﮫ دوﻟت ﭘدﯾدار ﮔردد.
و اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﯾز ﺷد و دوﻟت ﺑﮫ وﺟود آﻣد – دوﻟت ﺑرده داران،
دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرده داران ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑر
ﺑردﮔﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟت ھر دو در آن زﻣﺎن از
ﻣﻘﯾﺎس اﻣروزﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺑودﻧد ،وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﺎن
ﺑطور ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﻧﺎﭼﯾز ﺑود و وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧوﯾن ﮐﻧوﻧﯽ
ھﻧوز وﺟود ﻧداﺷت .ﮐوه ھﺎ ،رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،و درﯾﺎھﺎ ﻣواﻧﻌﯽ ﺑﯽ
اﻧدازه ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد؛ و دوﻟت درون ﻣرزھﺎی
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدودﺗری ﺷﮑل ﮔرﻓت .دﺳﺗﮕﺎھﯽ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ
ﻓﻧوﻧﯽ اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﯾدان ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺣدود در ﺧدﻣت ﮐﺷوری ﺑﺎ ﻣرزھﺎی
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻧﮫ آﻧﭼﻧﺎن ﮔﺳﺗرده ﻗرار داﺷت .در ھر ﺻورت
دﺳﺗﮕﺎھﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑرده ﮔﺎن را وادار ﺑﮫ ﺑرده ﻣﺎﻧدن ﻣﯽ
ﻧﻣود ،دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ و ﺳﺗم
ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷت .ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑدون
دﺳﺗﮕﺎھﯽ داﺋﻣﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل زور اﮐﺛرﯾت اﻓراد ﯾﮏ اﺟﺗﻣﺎع را
وادار ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﯾﮕر اﻓراد آن ﻧﻣود .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﮫ
طﺑﻘﺎت وﺟود ﻧداﺷﺗﻧد ،دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑدﯾن ﺷﮑل ﻧﯾز وﺟود ﻧداﺷت .وﻗﺗﯽ
طﺑﻘﺎت ﭘدﯾدار ﺷدﻧد ،ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ رﺷد ﮐردﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ و
در ھﻣﮫ ﺟﺎ ،ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم دوﻟت ﻧﯾز ﭘدﯾدار ﮔﺷت .اﺷﮑﺎل دوﻟت
ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺑود .ﺣﺗﯽ در دوره ﺑرده داری اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف دوﻟت
در ﻣﺗﻣدن ﺗرﯾن ،ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺗرﯾن و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی آن
زﻣﺎن – ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و روم ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧوردﻧد
– ﮐﮫ اﺳﺎس ﺷﺎن ﮐﻼً ﺑر ﺑرده داری اﺳﺗوار ﺑود .در آن زﻣﺎن ﻧﯾز
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺟﻣﮭوری و ﻣﺎﺑﯾن
ارﯾﺳﺗوﮐراﺳﯽ و دﻣﮑراﺳﯽ وﺟود داﺷت .ﺣﮑوﻣت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑر
ﻗدرت ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮏ ﻓرد اﺳﺗوار اﺳت ،ﺟﻣﮭوری ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
در آن از ﻋﻧﺎﺻر اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺷده ﺧﺑری ﻧﯾﺳت ،ارﯾﺳﺗوﮐراﺳﯽ ﺑر
ﻗدرت اﻗﻠﯾت ﮐوﭼﮑﯽ از اﺟﺗﻣﺎع ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده اﺳت و دﻣﮑراﺳﯽ
ﺑر ﻗدرت ﻣردم اﺳﺗوار اﺳت )دﻣﮑراﺳﯽ در زﺑﺎن ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﻗدرت ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد( .ھﻣﮕﯽ اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت در دوران ﺑرده داری

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﯾﮑم

ﭘدﯾد آﻣد .ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻣﺎم اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت دوﻟت دوران ﺑرده داری ،ﻗطﻊ
ﻧظر از ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺟﻣﮭوری ،ارﯾﺳﺗوﮐراﺗﯾﮏ و ﯾﺎ دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﺑودﻧش ،دوﻟت ﺑرده داران ﺑود.
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺑﺎﺣث و ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ دوران
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺳﺧن از ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دوﻟﺗﮭﺎی
ﺟﻣﮭوری و ﺳﻠطﻧﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد .وﻟﯽ واﻗﻌﯾت
اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑردﮔﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺷﻣرده ﻧﻣﯽ
ﺷدﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﻣدﻧد .ﻗواﻧﯾن روﻣﯽ ھﺎ ﺑﮫ
آﻧﺎن ﺑﮫ دﯾده اﺣﺷﺎم ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت .ﻗﺎﻧون ﻗﺗل ﻧﻔس و دﯾﮕر ﻗواﻧﯾﻧﯽ
ﮐﮫ از اﻓراد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،در ﻣورد ﺑردﮔﺎن رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷد .
اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻓﻘط از ﺑرده داران ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐرد .اﻣﺎ ﺧواه ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ﺑود ﺧواه ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،در ھر
ﺻورت ﺣﮑوﻣت ﺑرده داران ﺑود .ﺑرده داران از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق
ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑردﮔﺎن در ﭼﺷم ﻗﺎﻧون اﺣﺷﺎم ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣدﻧد ،و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھر ﮔوﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﺑر ﺑردﮔﺎن
آزاد ﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﮐﺷﺗن ﺑردﮔﺎن ﻧﯾز ﺟرﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﻣد .
ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺑرده دار دارای اﺷﮑﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻣﮭوری
ارﯾﺳﺗوﮐراﺗﯾﮏ و ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑودﻧد .در ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی
ارﯾﺳﺗوﮐراﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﻋده ﻗﻠﯾﻠﯽ از اﻓراد ﻣﻣﺗﺎز ﺣق ﺷرﮐت در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را دارا ﺑودﻧد ،در ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ھﻣﮫ در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،وﻟﯽ ﻣﻧظور از ھﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرده داران،
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﺑﺟز ﺑرده ﮔﺎن .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
داﺷت ،ﺑدان ﺳﺑب ﮐﮫ ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت و طﺑﯾﻌﺗش را
اداﻣﮫ دارد
روﺷن و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد...
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