ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم – آذر 1388
ھﻣﮑﺎران اﯾن ﺷﻣﺎره :رھﺎ ﮐﯾﺎ ،اﻓﺷﯾن ﮐوﺷﺎ ،ﺳﺎﯾﮫ روان ،ﺑرﻧﺎک ﺟوان ،ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان ،ﻓواد ﻧﯾﮑو

www.bazr1384.com
www.bazr1384.blogfa.com
Email: bazr1384@gmail.com

■  16آذر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﯽ از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه؛ از داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن! 2 ...

■ ﻣﺧﺗﺻری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ 23 ...
■ ﺧﻣﯾﻧﯽ و داﻧﺷﮕﺎه 5 ...
■ ﺷش ﺟدل! ﺷش ﻧظر! 6 ...
■ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب 8 ...
■ ﺑﮫ ﯾﺎد اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن 10 ...
■ ﻣﻌرﻓﯽ ﻛﺗﺎب »اﻧﺑوه ﺧﻠق« 12 ...
■ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻋﺗراض 14 ...
■ ﺳﺎﯾﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﻣواد ﻣﺧدر ﺑر زﻧداﻧﮭﺎی اﯾران 16 ...
■ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻟﻧﯾن درﺑﺎره »دوﻟت« 18 ...
■ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن21...
■ ﺻﻔﺣﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن 22 ...

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ 2

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﯽ
از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه؛
از داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن!
ﺳﺎﯾﮫ روان  -اﻓﺷﯾن ﮐوﺷﺎ

 ...ﻋده ای از ﺳرﺑﺎزان )ﺑﺧواﻧﯾد ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ( داﻧﺷﻛده ﻓﻧﯽ )ﺑﺧواﻧﯾد
ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه( را ﺑﮫ ﻛﻠﯽ ﻣﺣﺎﺻره ﻛرده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻛﺳﯽ از ﻣﯾدان
ﻧﮕرﯾزد ،آﻧﮕﺎه دﺳﺗﮫ ای از ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎ ﺳر ﻧﯾزه ﺑﮭﻣراه ﺳرﺑﺎزان
»دﺳﺗﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎز« )ﺑﺧواﻧﯾد ﺳرﺑﺎزان »ﮔﺎرد وﯾژه«( از در ﺑزرگ
داﻧﺷﻛده وارد ﺷدﻧد و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺧروج و ﯾﺎ در ﺟﻠوی
ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ﻛرﯾدور ﺟﻧوﺑﯽ داﻧﺷﻛده ﻗرار داﺷﺗﻧد ھدف ﻗرار دادﻧد...
 ...داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓرار ﮔذاردﻧد ﺗﺎ از درھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﻏرﺑﯽ
داﻧﺷﻛده ﺧﺎرج ﺷوﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﻐض ﯾﻛﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗرﻛﯾد و
او ﻛﮫ ﻣرگ را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ دﯾد و ﺧود را ﻛﺷﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت ،دﯾﮕر
ﻧﺗواﻧﺳت اﯾن ھﻣﮫ ﻓﺷﺎر دروﻧﯽ را ﺗﺣﻣل ﻛﻧد و آﺗش از ﺳﯾﻧﮫ ﭘر ﺳوز و
ﮔدازش ﺑﮫ ﺷﻛل ﺷﻌﺎرھﺎی ﻛوﺗﺎه ﺑﯾرون رﯾﺧت» :دﺳت ﻧظﺎﻣﯾﺎن از
داﻧﺷﮕﺎه ﻛوﺗﺎه!« )ﺑﺧواﻧﯾد ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!(
ھﻧوز ﺻدای او ﺧﺎﻣوش ﻧﺷده ﺑود ﻛﮫ رﮔﺑﺎر ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺎرﯾدن ﮔرﻓت و
ﭼون داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓرﺻت ﻓرار ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﻛﻠﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷدﻧد و در
ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ اول ﻋده زﯾﺎدی ھدف ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﻟﺣظﺎت ﻣوﺣﺷﯽ
ﺑود .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﯾﻛﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺑزﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد ،ﺑﺧﺻوص ﻛﮫ
ﺑﯾن ﻣﺣوطﮫ ﻣرﻛزی داﻧﺷﻛده ﻓﻧﯽ و ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺳﮫ ﭘﻠﮫ وﺟود
داﺷت و ھﻧﮕﺎم ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻋده زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن روی ﭘﻠﮫ ھﺎ
اﻓﺗﺎده ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧود را ﻧﺟﺎت دھﻧد...
 ...ھﻧﮕﺎم ﺗﯾراﻧدازی ﺑﻌﺿﯽ از رادﯾﺎﺗورھﺎی ﺷوﻓﺎژ در اﺛر ﮔﻠوﻟﮫ
ﺳوراخ ﺷده آب ﮔرم ﺑﺎ ﺧون ﺷﮭدا و ﻣﺟروﺣﯾن در آﻣﯾﺧت و ﺳراﺳر
داﻧﺷﮕده ﻓﻧﯽ را ﭘوﺷﺎﻧد .ﺑطورﯾﻛﮫ ﭘس از ﻣﺎھﮭﺎ از در و دﯾوار داﻧﺷﻛده
ﻓﻧﯽ )ﺑﺧواﻧﯾد ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه( ﺑوی ﺧون ﻣﯽ آﻣد...
 ...روز ﺑﻌد ﻧﯾﻛﺳون ﺑﮫ اﯾران آﻣد و در ھﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎه ،ھﻣﺎن
داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻛﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﺧون داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾﮕﻧﺎه رﻧﮕﯾن ﺑود دﻛﺗرای
اﻓﺗﺧﺎری ﺣﻘوق درﯾﺎﻓت داﺷت و از ﺳﻛون و ﺳﻛوت ﮔورﺳﺗﺎن
ﺧﺎﻣوﺷﺎن اﺑراز ﻣﺳرت ﻛرد ،ﺑﮫ دوﻟت ﻛودﺗﺎ وﻋده ھرﮔوﻧﮫ ﻛﻣك و
ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻣود...
ﺑرای ﻛم رﻧﮓ ﻛردن واﻗﻌﮫ  16آذر ،ﺟﻧﺎﯾت ﻛﺎران ﺷروع ﺑﮫ ﺳﻔﺳطﮫ
ﻛردﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ» :داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺗﻔﻧﮓ
ﺳرﺑﺎزان )ﺑﺧواﻧﯾد ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ( ﺣﻣﻠﮫ ﻛردﻧد و ﺳرﺑﺎزان )ﺑﺧواﻧﯾد
ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ( ﻧﯾز اﺟﺑﺎراً ﺗﯾرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھوا ﺷﻠﯾك ﻧﻣودﻧد و ﺗﺻﺎدﻓﺎ ً ﺳﮫ ﻧﻔر
ﻛﺷﺗﮫ ﺷد «.در ھﻣﺎن روزھﺎ ﯾﻛﯽ از ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧوﺷت» :اﮔر ﺗﯾرھﺎ
ھواﯾﯽ ﺷﻠﯾك ﺷده ،ﭘس داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘر درآورده و ﺧود را ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ
1
زدﻧد!« )ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ »16آذر« ﺷﻣﺎره  13ﺳﺎل (1341

ﭼرا ﭘس از  56ﺳﺎل  16آذر ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت؟

ﮐﺎﻓﯽ اﺳت در ﻣﺗن ﺣﺎدﺛﮫ  16آذر ﺳﺎل  ،1332ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ را
ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان» ،ﮔﺎرد وﯾژه« را ﺑﺎ »دﺳﺗﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎز« ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اوﺑﺎﻣﺎ
ﺑر ﺳر ﻣﯾز ﻣذاﮐره ژﻧو را ﺑﺎ ﻧﯾﻛﺳون و داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ را ﺑﺎ ﮐوی
داﻧﺷﮕﺎه ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﺑﻌد از  56ﺳﺎل ﺟزﯾﯾﺎﺗﯽ از واﻗﻌﮫ 16
آذر  1332روﺷن و واﻗﻌﯽ ﺟﻠوی ﭼﺷم ﻣﺎن زﻧده ﺷود .ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑﻌد از  56ﺳﺎل ﭼرا ھﻧوز  16آذر ﻣظﮭر ﻣﺑﺎرزه رادﯾﮑﺎل و ﺣق
طﻠﺑﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت 16 .آذر ﯾﺎدآور

ﻣﻘﺎوﻣت ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﮐودﺗﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ  28ﻣرداد
اﺳت .ﮐودﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎری ﻣراﺟﻊ ﻣذھﺑﯽ ﭼون رھﺑری آﯾت ﷲ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﯾروز ﻧﻣﯽ ﺷد .ﻣﺳﺗﺑدﯾن ﺣﺎﮐم از ﻧوع ﺷﺎھﯽ و ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺧﺻﻠت ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  -ﺿدارﺗﺟﺎﻋﯽ
 16آذر را ﮐم رﻧﮓ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﻗﻠب ﻣﺎھﯾت دھﻧد 16 .آذر ھﻣواره
ﺧﺎر ﭼﺷم ﺣﺎﮐﻣﯾن ﻣﺳﺗﺑد ﭼﮫ در ﻟﺑﺎس ﺳﻠطﻧت و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود و ﭼﮫ در ﻟﺑﺎس روﺣﺎﻧﯾت و دﺷﻣﻧﯽ
ظﺎھراً آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺣﺎﮐم ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗدرﺗﮭﺎ.
در طول اﯾن  56ﺳﺎل ﻣراﺳم ھﺎی  16آذر ھرﮔز ﺷﮑل
ﺳوﮔواری ﺑرای ﺳﮫ داﻧﺷﺟوی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ را ﺑﮫ ﺧود ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھر  16آذر ،روزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ ھزاران داﻧﺷﺟو را
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد .روزی اﺳت ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ :اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن
ﺳﮑوت و ﻓرﯾﺎد ،ﺑﯾن ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن
دﻟﺧوش ﺑودن ﺑﮫ ﻟﺣظﺎت ﺑﯽ اھﻣﯾت در زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺧﻔﻘﺎن و دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻣردم
ﯾﺎ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن.
ﺑﺎ ﻓراز و ﻓرودھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ  56ﺳﺎﻟﮫ  16آذر ،ﺗﻘوﯾم ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺷﺎھد ﺑرﮔﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت
ﺑوده ﮐﮫ ھرﯾﮏ آﯾﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑوده اﺳت .آﯾﯾﻧﮫ ی ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه و ﻏرور ،ﺷوق و ﺷور ،ﺗﺣول
و آرﻣﺎن ﺧواھﯽ ،ﺷﻌور و ﺷﮭﺎﻣت ،ﺷﮑﺳت و ﺳردرﮔﻣﯽ ،ﺳرﮐوب
و ﺟﻧﺎﯾت ،اﺧﺗﻧﺎق و ﺳﮑوت ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﭘﺎﯾداری ،ﺗوھم و اﻣﯾد،
ﻓرﯾب و ﺗزوﯾر ﺑوده اﺳت ،ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
اﻣروزه ﺑﺎرورﺗر و ﺟﺳوراﻧﮫ ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ در ﺟﻠوی ﺻف
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣوﺗورآﻏﺎزﮔر ﺗﺣوﻻت ژرﻓﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻣروزه ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﮐﻧﺎر ﻣردم و ھﻣراه ﺑﺎ آﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻧﮕر
آزادی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺳﻧﮕر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ظﻠم ،ﺳﻧﮕر دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺣﮑوﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐﻣﺎن ،ﺳﻧﮕر ﻋﻠم در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ،
ﺳﻧﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ،ﺳﻧﮕر اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺷرﯾﺎت ﻣردﻣﯽ و
ﺳراﻧﺟﺎم ﺗرﯾﺑوﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗرﯾﺑوﻧﯽ ﻧدارﻧد .ھم
اﮐﻧون اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﺑﮫ ﻋﻧوان آﮔﺎه ﺗرﯾن و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ﺑر ﻋﮭده دارد.

 16آذر اﻣﺳﺎل ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﭼﮫ ھدﻓﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ؟

ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ در
ﺣﺎل ﺷﻣﺎرش ﻣﻌﮑوس ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ 16آذر ھﺳﺗﻧد .در ﺷراﯾطﯽ
ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را در ﻣﯾﺎن ﻣردم از دﺳت
داده و دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت و ﻣردم ﻧﯾز ﺑدان ﺗن ﻧﻣﯽ دھﻧد
و ﺑﺳﺎدﮔﯽ از آن ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﮭﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎزی ﺳﻠطﮫ ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎزی
ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻘوط آﻏﺎز ﺷده و دﯾﮕر ھر اﻋﻣﺎل ﻗدرﺗﯽ از ﺟﺎﻧب

ﺻﻔﺣﮫ 3
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم
ﺑردارد و ﺑﮫ ﻗدرت اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﺣﮑوﻣت ﺗوﺳط ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣردم ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش
واﮐﻧﺷﯽ از ﺳر ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺗرس
ﻋﻣده ای از آن ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎﻧﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .دﻗﯾﻘﺎ ً درﭼﻧﯾن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎھﮭﺎ ،ﻟﯾﺎﻗت،
وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻋوای
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ،ﺟﺎﻧﺑﺎزی ،ﻓداﮐﺎری و
ﺳﮑﺎﻧداران
ﻣﯾﺎن
ﺧﺎﻧﮕﯽ
اراده ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﺛﺑﺎت
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺳﻼﻣت
ﮐردﻧد و اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﮐﮫ اﻣروز
راﻧدن اﯾن ﮐﺷﺗﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ از
ھﻣرزﻣﺎن داﻧﺷﺟوی ﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن طوﻓﺎن در ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
راﺳﺗﯽ ﺑﺎ دروغ ،ﺗزوﯾر و ﺗﻘﻠب
ﻧﻣﺎﯾﺎن و ﺣﺎد ﺷدن ﺷﮑﺎف ﺑﯾن
در ھر ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد.
طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ
ﻣﺗﻘﻠﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺟﻣﮭوری
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  30ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ،
اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻرﻓش
اﻋﺗراض و ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ
ﮔذﺷﺗﮫ ،دوﺑﺎره در ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﯾﭻ
ﻓﻌﺎل ﺷود .اﯾن وﺿﻌﯾت از
ﺳﺑز ﺑﮫ ﺧورد ﻣﺎ دھﻧد.
ﯾﮑﺳو ﻓﺿﺎی ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای
ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ھﺟﻣﮫ دروغ
ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑوﺟود
و ﺗزوﯾر اﺳت ﮐﮫ اﻣﺳﺎل دﯾﮕر
آورده و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣوﺟب
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ دروغ ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﻧﯾﺳت.
درھم آﻣﯾﺧﺗﮕﯽ ﺻف ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎ ﻣردم ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ھر دو ﺟﻧﺎﺣش طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل در ﭘﯽ ﻗﻠب ﻣﺎھﯾت
آﯾﻧده ﺧﯾزش ﻣردم را ﺗﯾره و ﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ از ﺟﻧﺑش
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ روز داﻧﺷﺟو ،ﺗﺣت ﻋﻧوان روز داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﺑودﻧد ،ھرﺳﺎل اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕرﺷﺎن را ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز
ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣﯾدان آورد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻧﯾن آﯾﻧده ای ﺷود .در اﯾن
روز داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد :از ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن رﻧﮓ ﺷده ﺑﮫ ﻧﺎم داﻧﺷﺟو،
ﺷراﯾط اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘدان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣردﻣﯽ ،ﻧﺑود آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو واﻗﻌﯽ و
ﺗﺎ ﺣراﺳت ھﻣﯾﺷﮫ در ﺻﺣﻧﮫ ،ﺗﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و
ﺗوھﻣﺎت ﻣوﺟود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اھداف ﻣوج ﺳﺑز ﺑﺳﯾﺎری را در اﻧﺗظﺎری
ﮔﺎرد وﯾژه و ...اﻣﺳﺎل ﺑﺎز ھم داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻧﺗظر ﺣﺿور ﮐﻠﮑﺳﯾوﻧﯽ از
ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﮫ ﻗرار داده ﮐﮫ آﮔﺎه ﺗرﯾن و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﻧﺑش
ﮐﻧوﻧﯽ در روز  16آذر ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺧواھد آﻣد؟ »ﭼﮫ ﺧواھد
ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت ،ﭘرﺗﻌدادﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ و ھراﺳﺎن ﺗر از
ﮐرد و ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟«
ھﻣﯾﺷﮫ ،درﺳت ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﮫ ﭘرﺗﻌدادﺗر ،ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺗر ،ﻣﺻﻣم
ﺗر ،اﻣﯾدوارﺗر و ﺷورﺷﯽ ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده اﻧد.
آﯾﺎ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ در ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺎرﺗرﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳﺎﮐت ﻧﻣﺎﻧد ،زﻣزﻣﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ھﺟﻣﮫ دروغ و ﺗزوﯾر اﺳت ﮐﮫ  16آذر اﻣﺳﺎل
ھﺎی ﭘرﺳﺷﮕراﻧﮫ و اﻣﯾدواراﻧﮫ ﻣردم را از ﭘﺷت ﻧرده ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه
ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾﺳت .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش اﺻﻼح طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷﻧود؟! آﯾﺎ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎ ﺑﮫ
در ﻗﺎﻟب دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺳﻌﯽ داﺷت ﺑﺎ ﺷﻌﺎردزدی ،ﺷﻌﺎرھﺎی
داﻧﺷﮕﺎه ،اﯾن ﻣرﮐز ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ دوﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ آﻧﮭم در
ﺳرخ داﻧﺷﺟوﯾﺎن رادﯾﮑﺎل را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﻣﺻﺎدره ﮐﻧد .اﻣﺳﺎل آﻧﺎن
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎل ﺷدن ﺟﻧﺑش و ﭘررﻧﮓ ﺗر ﺷدن ﺷﻌﺎرھﺎ و
ﻣﯽ ﺧواھﻧد روزﻣﺎن را ﺑدزدﻧد ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﺎرﯾﺧش را ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎھﯾت و
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردﻣﯽ» ،رھﺑران« ﻣوج ﺳﺑز ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری
ﻣﺣﺗوای آﮔﺎھﮕراﻧﮫ و ﭘرﺳﺷﮕراﻧﮫ اش را ،ﻣﺎھﯾت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و
وﻓﺎداری ﺧود را ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻧظﺎم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣدام از ﺷﻌﺎرھﺎی
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ﺿدﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎﻧﮫ اش را .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﻣﯾن ﺑزرگ
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑن اﻋﻼم ﺑراﺋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را اﻧﺣراﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد.
اﻣروزه ﺳؤال ﺑر ﺳر ﻣﺑﺎرزه ﮐردن ﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑردن ﻧﯾﺳت،
و ﺧطرﻧﺎک اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﮔﺎه ،ﻣﺑﺎرز و رادﯾﮑﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘرﺳش اﺻﻠﯽ ،ﺑرای ﭼﮫ ھدﻓﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐردن اﺳت.
راﺳﺗﯽ در ﭘﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﺳﺗﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه دھﻧد ﺟﻧﺎح ﻣﺳﻠط
ﺣﮑوﻣت و ﯾﺎ ﺟﻧﺎح راﻧده ﺷده از ﻗدرت ھﯾﭻ رﻧﮕﯽ از ﺗزوﯾر ﺑر
ﻧﯾروﯾﯽ ﺗﺎزه ﻧﻔس ،آﺑدﯾده در رزﻣﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷده ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزاﺗﻣﺎن ﺑﭘﺎﺷد.
طﯽ دو ﻣﺎھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻋرﺻﮫ را در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﮐﺷور ﺑر ﺑﺎﻧد
 16آذر آزﻣوﻧﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ھم ﭘوزه ﺑﺎﻧد
ﮐودﺗﺎﭼﯽ ﺣﺎﮐم ﺗﻧﮓ ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻧﯾرو اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺎر اﺻﻠﯽ
ﮐودﺗﺎﭼﯽ ﺣﺎﮐم را در داﻧﺷﮕﺎه و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑﻣﺎﻟﯾم و ھم ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ﺑﮫ
از آن ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ از ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﯾﺎری ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ ﻣدام در ﺗﻼﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾرو را ﻣﮭﺎر ﮐرده و
اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری ﮐﻧد .از اﯾﻧرو اﺳت ﮐﮫ ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم ﺷﻌﺎرھﺎی
اﻓق ﺗﻧﮓ و ﻣﺣدودی را در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن و ﮐل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻗرار
ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎﻧﮫ و ﻓراﮔﯾر ﮐردﻧش در ﺳراﺳر داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﮐل
دھﻧد .آﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺗﻼش دارﻧد ﻣﺎﻧﻊ طرح ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ از اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
و ﭘﯾوﻧد ﻋﻣﯾق داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣردم ﺷوﻧد و ﻣﺑﺎرزه را ﺻرﻓﺎ ً در
 16آذر اﻣﺳﺎل دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ »روز داﻧﺷﺟو« ﻧﯾﺳت؛ روز ﭘﯾوﻧد
ﭼﺎرﭼوﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻧﮕﮫ دارﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﭼون »ﷲ اﮐﺑر«
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت .اﻣﺳﺎل روز داﻧﺷﺟو ،روز ﻣﺑﺎرزه ﺗﻣﺎم
و »ﻧﺻر ﻣن ﷲ و » ،«....ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾر ﺣﺳﯾن«» ،ﺑﺳﯾﺟﯽ
ﻣردﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ آﻧﺎن را ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻓرا ﺧواﻧدﯾم .ﻣﺎ
واﻗﻌﯽ ،ھﻣت ﺑود و ﺑﺎﮐری«» ،روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻣﻧﺗظری!
ﮐﮫ ھر  16آذر از ﭘﺷت ﻧرده ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﯾم »ﺣرف
ﺻﺎﻧﻌﯽ!« ،ﻣﯽ ﺧواھﻧد رﻧﮓ و ﺑوی ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش دھﻧد .ﯾﺎ
ﻣﺎ ﺣرف ﺷﻣﺎﺳت ،ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻠﺣق ﺷوﯾد!«  16آذر اﻣﺳﺎل ،روز
ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﭼون »اوﺑﺎﻣﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎ اوﻧﺎ! ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ!« ﻓﺻل ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﯾن
ﺗﺣﻘق ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﻣﻠﺣق ﺷدن اﺳت.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﻧدارﻧد .آﻧﺎن از اﯾن طرﯾق
ﺑﺗواﻧﻧد
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑرای ﺧود و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﺧرﻧد ﺗﺎ
ﻓراﺗر و ژرف ﺗر از ھر  16آذر!
ﺟﻧﺑش
ﺑر ﺳر ﺳﮭم ﺷﺎن از ﻗدرت ﺑﺎ ﺑﺎﻧد ﮐودﺗﺎﭼﯽ ﭼﺎﻧﮫ ﺑزﻧﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑرار وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯾﺷﯾن ﻧﯾﺳت .ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی در ﻣﺧﺗﺻﺎت
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ اﺑزاری ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺣﻘﯾر و
ﻣﯾدان ﻧﺑرد و ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﻧﺑرد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت.
ﺑﺎزﯾﮕران ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﺣﺿور ﺑرﺟﺳﺗﮫ
دﻗﯾﻘﺎ ً در اﯾن ﺷراﯾط ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑر ﺑﺳﺗر
دﺧﺗران در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر
ﯾﮏ ﺧﯾزش ﻣردﻣﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ،دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی در زﻣﯾﻧﮫ ﮔﺳﺗرش ﮐﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر -
ﺑزﻧد؛ و دﺳت از ﻣداراﺟوﯾﯽ و ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب
ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ  -و اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﻓﻌﺎل دﺧﺗران
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

در ﻣﺑﺎرزات ﮔوﻧﺎﮔون داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑوده اﯾم .اﯾﻧﮭﺎ ﻋﻼﯾم وﻗوع اﻧﻔﺟﺎر
ﺑودﻧد .اﻧﻔﺟﺎر ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ در راه ﺑود :اﻧﻔﺟﺎر ﺧﺷم زﻧﺎن! زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﯾدﺋوﻟوژی ﭘوﺳﯾده ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳرﮐوب ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و
ﻓرودﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﺟﺳم واﻗﻌﯽ ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺳﺗﻣدﯾده ﺗرﯾن ﻗﺷر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻐرور و ﺟﺳور ،ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﭘرﺗوان
ﺑﭘﺎﺧﺎﺳت و در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه ﻗرار ﮔرﻓت .اﻣری ﮐﮫ ﮐﻣﺗر در
ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﻋﺻر ﺣﺎﺿر در ﺟﮭﺎن ﺷﺎھدش ﺑودﯾم .اﯾن
دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧﯾزش را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯾزه
ﮐردﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻏﻠب ﻣوارد ،ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ در ﺗﻣﺎم ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ و
ﺳﻧﮕر ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،زد و ﺧورد ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺗﻌﻘﯾب و
ﮔرﯾزھﺎی روزاﻧﮫ و ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻧﻘش آﻏﺎزﮔراﻧﮫ ای اﯾﻔﺎ ﮐرده اﻧد.
آﯾﺎ اﯾن ﺣﺿورﻋظﯾم زﻧﺎﻧﮫ در  16آذر اﻣﺳﺎل اﻧﻌﮑﺎس ﺧواھد
ﯾﺎﻓت؟ ﻣﻌﻧﺎ ﺧواھد ﺷد؟ ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود اﻣﺳﺎل  16آذر در داﻧﺷﮕﺎه،
اﯾن ﺣﺿور را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت؟ اﻣری ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗوﺳط
رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز و زﻧﺎن ھﻣراه و دﻧﺑﺎﻟﮫ روی آﻧﮭﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷد.
زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺑﺎرزات ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣردﻣﯽ ﺣﻣﺎﺳﮫ
آﻓرﯾﻧﯽ ﮐردﻧد .آﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات دوران ﻣﺷروطﯾت ،در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘﮭﻠوی ،در ﻣﺑﺎرزات رزﻣﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ در دوران ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب  57ﺷرﮐت ﺟﺳﺗﻧد .اﻣﺎ در
اﻧﺗﮭﺎی ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،ﺟدا از ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدن ﯾﺎ ﻧرﺳﯾدن اھداف
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ،آﻧﭼﮫ ھﻣواره ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺣﻘوق و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺑوده اﺳت .ھﻣواره اﯾن ﺧواﺳت ھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓرﻋﯽ و ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺑودن ،از ﻓورﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﺑودن ،ﯾﺎ ﻗﺑﯾﺢ و ﺑﯾﺟﺎ ﺑودن زﯾر ﭘﺎی
ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ،ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ )ﺣﺗﯽ در ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزﯾن
ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد( ﻟﮕدﻣﺎل ﺷده اﻧد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﮫ ﻋوض ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﻓﮑﺎر
ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﻧﺗﮭﺎی اﺳﺗﺑدادی و ﻣذھﺑﯽ
رﻓت .اﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﺎی ژرف ﺗر و ﻓراﺗر رﻓﺗن از ھر  16آذر:
رﻧﮓ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ  16آذر.
اﯾن اﻣر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ طرح آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،آﺷﮑﺎر و ﺻرﯾﺢ ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن
ﺑطور ﮐﻠﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دﺧﺗران داﻧﺷﺟو اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﺎن ھم ﻣﺛل ﺧودﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﻗد و ﺑﯽ ﺗردﯾد
در ﻣﺑﺎرزات ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ارﺗﻘﺎی
ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﺷﺎﺧص واﻗﻌﯽ رﺷد اﯾن ﺟﻧﺑش
در ﮐﻠﯾت آن اﺳت .ﺑرﺧﻼف آن ﻧﮕﺎه ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ و ﻣﺣدود ﻧﮕر
ﻣوﺟود در ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس ﺑودن اھداف رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش و اﺟﺗﻧﺎب از ھزﯾﻧﮫ دادن ،داﯾﻣﺎ ً
زﻧﺎن را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧوک دﻣﺎغ ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺑﯾﻧﻧد و
از ﻣﺣدوده ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓراﺗر ﻧروﻧد .اﻣروز ﮐﮫ ﺧﺎرج از اراده آﻧﮭﺎ
دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺟوان ﺑﺎ ﺣﺿور ﺧود ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣردﺳﺎﻻر را ﺑﮫ
ﺟدال ﻓرا ﺧواﻧده اﻧد و ﻋﻣﻼً ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ ﺑرای آزادی ﺧود
ﺣﺗﯽ از ﺟﺎن ھم ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آﻧﺎن در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ رھﺑران ﻣوج
ﺳﺑز زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﺑﮫ ﻣﻼﯾﻣت و ﻣﻼطﻔت ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺳرﮐﺷﯽ و طﻐﯾﺎن ،ﺻﺑوراﻧﮫ ھﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻏﯾرﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن را ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺳراﺳری ﭼون ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺣق رأی ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺎن
را ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑﺳﭘرﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر
ﻋدم طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن اﺳت ﺗﺎ از رادﯾﮑﺎل ﺷدن ﺟﻧﺑش ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧد .ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺷﻧﮫ آﺷﯾل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ھر ﺟﻧﺎح و
دﺳﺗﮫ ای اﺳت.
اﮔر ﺑدون آزادی و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،آزادی و رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت ،ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آزادی از ھﻣﯾن اﻣروز و از ھﻣﯾن 16
آذر ،ﺑﺎﯾد ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﻣﺑﺎرزه
ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم آﯾﻧده روﺷﻧﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﯾم.

ھﺳﺗﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ،اﺗﺣﺎد ﮔﺳﺗرده!

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

 16آذر ،ھﻣواره ﺳﻣﺑل اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺳت .ھم
اﮐﻧون اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮔﺳﺗرده ای در ﺳطﺢ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی
ﮐﺷور ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺗﺣﺎد اﻣری ﺿروری ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد
ﻣﺑﺎرزه اﺳت .ﺑدون وﺣدت اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﯾﭻ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻧﻣﯽ
رﺳد .اﻣﺎ اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧودﺑﺧودی ﺑوده ﯾﺎ ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺑﮭم و ﺑﺧﺷﺎ ً ﻧﺎدرﺳت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد و ﺑر ﭘﺎﯾﮫ درﺳﺗﯽ ﺷﮑل ﻧﮕﯾرد و اھداف روﺷﻧﯽ را
ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧود ﻗرار ﻧدھد ،ھﻣواره در ﻣﻌرض ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و
ﺷﮑﻧﻧدﮔﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ﻣﯾوه ﭼﯾﻧﺎن
ﻓرﺻت طﻠب ﺣﺎﺿر در ﺻﺣﻧﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .اﺗﺣﺎد
ﺣول ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻔرﻗﮫ اﻓﮑﻧﯽ در ﺻﻔوف
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﮑری اﺳت .اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی زﻧﺎن را ھدف ﻗرار ﻧدھد ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﻌﻧﺎﯾش دور ﮐردن
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو از ﻣﺑﺎرزه و آب ﺳرد ﭘﺎﺷﯾدن ﺑر آﺗش ﺧﺷم آﻧﺎن
اﺳت .اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﭼﺷم ھﻣراھﯽ ﺑﺳﯾﺞ )و ﻗﺎﺗﻼن ﻣردم( را ﺑﺎ ﺧود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎر در آﺳﺗﯾن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭘروراﻧدن اﺳت.
اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ھدﻓش ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر،
ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻧﺟر از ﭘﺷت زدن ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐل ﻣردم اﺳت.
اﺗﺣﺎدی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ﻣردم ﺷﮑل ﮔﯾرد .آن اﺗﺣﺎدی واﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺿﻣون ﺳﯾﺎﺳﯽ آن
در ﺳطﺢ ﮔﺳﺗرده ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ﻣﯾﺎن ﮔراﯾﺷﺎت ﻓﮑری ﮔوﻧﺎﮔون
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود و ﻣﻌﻧﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑرای ھﻣﮕﺎن روﺷن ﺷود .اﺗﺣﺎد
ﺑرای ﭼﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ﮐﯽ و ﺑﺎ ﭼﮫ روﺷﯽ؟ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﺻﺣﯾﺢ و
رﺷد ﯾﺎﺑﻧده ﺧواھد ﺑود.
اﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﺷﮑل ﻧﺧواھد ﮔرﻓت اﮔر در ﻣرﮐز آن ھﺳﺗﮫ
ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ روﺷن ﺑﯾن و آﯾﻧده ﻧﮕر ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑدون وﺟود ھﺳﺗﮫ ای ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐﮫ از اراده و ﺟﮭت ﮔﯾری ﺳﯾﺎﺳﯽ
واﺣدی ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﺗوان اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ای ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﺷﮑل داد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑدون ﺗﻼش ﺑرای ﺷﮑل دادن
اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت و ﮔﺳﺗرش ھﺳﺗﮫ
ﻣﺳﺗﺣﮑم در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧد .اﯾن اﻣر ﻧﺎظر ﺑر ﺗﺟﺎرب
ﮔوﻧﺎﮔون در ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت .ھر
آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧود در ﻗﺑﺎل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺑدرﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﮐردﻧد ،اﯾن ﺟﻧﺑش ﺷﮑوﻓﺎ ﺷد و ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ﻣؤﺛری
در روﻧد ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور اﯾﻔﺎ ﮐﻧد .از اﯾﻧرو ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟدﯾد
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺧش
ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در دوره ﻣﻌﺎﺻر را ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ
ﻗرار دھﻧد و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد در ھﻣﮫ ﺟﺎ اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷﮑل ﮔﯾرد
ﺗﺎ ﺑﺗوان اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗر ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ،وﺳﯾﻌﺗر و رزﻣﻧده
ﺗری ﺳﺎزﻣﺎن داد.
در دوره ﭘﯾش روی ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر ﻣﺿﻣون ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺗﺣﺎدھﺎی
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ،از اھﻣﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ﺑرﺧوردار اﺳت .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﺑر ﺳر ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﯾزش اﺧﯾر،
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎﺗﯽ درﮔﯾر در آن و وظﺎﯾف ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
در ﻗﺑﺎل آن داﻣن ﺑزﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد در ھر ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ،
ﺑر ﻧﻘش آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﻧد ،روﺷﮭﺎ و اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﺑﺎرزه را
ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺑرای ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود را در ﻓرم ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺻدور
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرده و ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن ﺑدﻧﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺑرﻧد ،ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق
آﮔﺎھﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣردم در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼون
ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﻣﻠل ﺳﺗﻣدﯾده ،ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ و

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم
آزادی ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و آزادی آﮐﺎدﻣﯾﮏ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد؛
و راھﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﻣﺳﺗﻘل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت آﯾﻧده ای روﺷن ﮔﺷوده
ﺷود.
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ  16آذر اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطف دﯾﮕری در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ﺑدل ﺷود!
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻدا
 üﺧواھﺎن درھم ﺷﮑﺳﺗن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺷوﯾم!
 üﺧواھﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺷوﯾم!
 üآزادی ﮐﻠﯾﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﯾم!
 üﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﮔﺷت ﯾﺎران اﺧراﺟﯽ و ﺳﺗﺎره دار ﺧود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه
ﺷوﯾم!
 üﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ھر ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧﮫ ﺑﮕوﯾﯾم!
 üﺧواھﺎن ﺑرﭼﯾدن ﺣراﺳت و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺷوﯾم!
 üﺧواھﺎن اﺗﺣﺎد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠل ﺳﺗﻣدﯾده ﺷوﯾم!
 üﺧواﺳﺗﺎر ﮐوﺗﺎه ﺷدن دﺳت ﺧراﻓﮫ و ﻣذھب از داﻧﺷﮕﺎه ﺷوﯾم!

ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻدا در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن و داﻧﺷﮕﺎه و ﻣدرﺳﮫ
ﺷﻌﺎر دھﯾم:
 üﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم! ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!
 üﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم ،ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم!
 üﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم ،ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم!
 üﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری :ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑردﮔﯽ!
 üﻣرگ ﺑر دﺷﻣن ﻋﻠم و ﺧرد! ﻣرگ ﺑر دﺷﻣن ﻧﺳل ﺟوان!
 üاﻋﺗﯾﺎد ،ﮔراﻧﯽ ،ﺗورم و ﺑﯾﻛﺎری :ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ!
 üﻛﺎرﮔر ،ﻣﻌﻠم ،داﻧﺷﺟو :اﺗﺣﺎد! اﺗﺣﺎد!
 üﻓﻘر ،ﮔراﻧﯽ ،ﻓﺳﺎد :ﺑﺎ ﺣذف ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ!
 üﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ،ﻧﺑرد ﺗﺎ ﭘﯾروزی!
 üﺑر ﭼﯾده ﺑﺎد ﺣراﺳت! ﻧﺎﺑود ﺑﺎد ﺑﺳﯾﺟﯽ!
 üﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!

ﭘﺎﻧوﯾس:

 -1از ﻣﻘﺎﻟﮫ »آذر ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن« ﺑذر داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺷﻣﺎره  – 7آذر 1384؛ در اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺟزﯾﯾﺎت واﻗﻌﮫ  16آذر ﺷرح داده ﺷده ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ
»16آذر« ﺷﻣﺎره  13ﺳﺎل ) 1341و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎره ﯾﺎزدھم ھﻣﺎن ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ
در ﺳﺎل  (1342ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻧﺷرﯾﮫ »آزادی« ﺷﻣﺎره  ،31آذر
ﺳﺎل  1358ارﮔﺎن »ﺟﺑﮭﮫ دﻣﻛراﺗﯾك ﻣﻠﯽ اﯾران« )ﺑﮫ رھﺑری ﺷﻛرﷲ ﭘﺎك
ﻧژاد( ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷد.
 -2رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ دﯾدار ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ:
آﻗﺎی ﮐروﺑﯽ ﺿﻣن ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف ﺑودن ﺗﻌدادی از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم
ﻣﯽدادﻧد ،ﮔﻔت» :ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎدان روز ﺑﻌد اﯾنﺟﺎ آﻣد و ﮔﻔت از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣردم ﻣﯽدادﻧد ﻣن ﺑﯽاﺧﺗﯾﺎر اﺷﮑم درآﻣد .ﺑﺑﯾﻧﯾد اﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣردم را
ﮐﺗﮏ ﻣﯽزﻧﻧد ،ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ رﺳﺎﻧدهاﻧد ﮐﮫ ﻣردم را ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی
اﻓراطﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣن ھم واﻗﻌﺎ ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ ﺧدﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾنھﺎ دارﻧد
ﺑﮫ رھﺑری ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺧب اﮔر اﯾن ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷد،
ﻋدهای ﻣﯽآﻣدﻧد و ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﻣرگ ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻋده دﯾﮕری ھم ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد
ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽدادﻧد و ھﻣﮫﭼﯾز ھم ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد«.
آﻗﺎی ﻣوﺳوی اﻓزود» :ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎﻧﮫ ،اﻏﻠب ﻣﺗﺎﺛر از ﺧﺷوﻧت
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺟواﻧﻣردی ﺑﮫ ﭘﯾر و ﺟوان و زن و ﻣرد ،ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ،اوج ﺷﮑﺳﺗن ﺳﻧتھﺎی ﻣرﺳوم ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺎﺳت«.
http://newskhas.persianblog.ir/post/3398
»دﻏدﻏﮫ ﮐروﺑﯽ ﺣﻔظ ﻧظﺎم و وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ اﺳت« دﯾدار ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ
ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﻓراﮐﺳﯾون ﺧط اﻣﺎم )ره(
http://omidwary.barnegar.com/view-30.html
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داﻧﺷﮕﺎه
از زﺑﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ
»Ëاﮔر داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎ ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه
ﺻﺣﯾﺣﯽ ﺑود ،ﺟواﻧﮭﺎی ﻣﺎ را ﮐﮫ
در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺣرف ﺣﻘﯽ
ﻧﯿﮏ آھﻨﮓ ﮐﻮﺛﺮ
ﺑزﻧﻧد ﺧﻔﮫ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .داﻧﺷﮕﺎھﯽ
ﮐﮫ ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد ،داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣﺣﯾط ﻋﻠم ﺑﺎﯾد آزاد
ﺑﺎﺷد) «.ﻧﺟف 6 ،ﻣﮭر (1356
»Ëداﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرﮐز ﻋﻠم و ﺳﺎزﻧده آﯾﻧده ﻣﻠت اﺳت ،ﺗﻌطﯾل اﺳت.
ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﺎرش را ﺑﮑﻧد .ﻣﯽ رﯾزﻧد ﺗوی آ ِن ،زن و ﻣردش را
ﻣﯽ زﻧﻧد ،زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﯽ ﺑرﻧد در ﺣﺑس ھﺎ.
داﻧﺷﺟو را ﮐﺗﮏ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ ﮐﺷﻧد) «.در دﯾدار ﺑﺎ ﮔروھﯽ از
اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻘﯾم اروﭘﺎ ،ﻧوﻓل ﻟوﺷﺎﺗو 20 ،ﻣﮭر (1357
»Ëاﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧودﺷﺎن اداﻣﮫ ﺑدھﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧودﺷﺎن آﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،اداﻣﮫ دھﻧد .دوﻟت ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل
ﻗدرت ﺧودش ﺗﺷﺑث* ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋده ﭼﻣﺎق ﺑﮫ دﺳت .ھرﮔوﻧﮫ
آزادی را از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد) «.در دﯾدار ﺑﺎ ﮔروھﯽ از
اﯾراﻧﯾﺎن اروﭘﺎ3 ،آﺑﺎن (1357
»Ëﻣدارس ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻌطﯾل ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺗﻌطﯾل .وﻗﺗﯽ ھم ﮐﮫ
اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد دﺳﺗور اﯾن اﺳت ﮐﮫ آزادی ﮐﻼم و آزادی
اظﮭﺎرﻋﻘﯾده در آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و رﺟﺎل روﺷﻧﻔﮑر در آﻧﮭﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻧﮑﻧﻧد) «.در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ﻓراﻧﺳﮫ ،ﭘﺎرﯾس 6 ،آﺑﺎن
(1357
~~~~
»Éرﯾﺷﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺻﯾﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑرای ﺑﺷر ﭘﯾش آﻣده از
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑوده اﺳت .از اﯾن ﺗﺧﺻص ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑوده اﺳت.
ﺗﻣﺎم ﻓﺳﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻠﺗﮭﺎ ﭘﯾدا ﺷده از ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ ای ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﺷرﻋﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺑوده اﻧد .ھﻣﮫ ﻣﺻﯾﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
دﻧﯾﺎ ﭘﯾدا ﺷده از ﻣﺗﻔﮑرﯾن و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑوده اﺳت.
ﮐﺷور ﻣﺎ را ھم ھﻣﯾن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ داﻣن اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ﮐﺷﺎﻧدﻧد .ﺣﺎﻻ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾد و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﭼرا داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻌطﯾل اﺳت؟ اﮔر ﺑﮫ
اﺳﻼم ﻋﻼﻗﮫ دارﯾد ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧطر داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ از ﺧطر ﺑﻣب ﺧوﺷﮫ
ای ﺑﺎﻻﺗر اﺳت) «.در دﯾدار ﺑﺎ اﻋﺿﺎی دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺣوزه
داﻧﺷﮕﺎه 27 ،آذر (1359
»Éﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﯾم ،از اﯾن طﺑﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
داﻧﺷﮕﺎه رﻓﺗﮫ اﯾم و روﺷﻧﻔﮑرﯾم و ﺣﻘوﻗداﻧﯾم .ھرﭼﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﯾم از
اﯾﻧﮭﺎ اﺳت« )ﻗم ،اول ﻣرداد (1358
»Éﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ھﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﻣﻐزھﺎ دارﻧد ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺟﮭﻧم
ﮐﮫ دارﻧد ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ رﻓﺗﮫ ھﺎ ،اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ اش
دم از ﻋﻠم و ﺗﻣدن ﻏرب ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺑﮕذارﯾد ﺑروﻧد .ﻣﺎ اﯾن ﻋﻠم و
داﻧش ﻏرب را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم .اﮔر ﺷﻣﺎ ھم ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺟﺎﯾﺗﺎن ﻧﯾﺳت ،ﻓرار ﮐﻧﯾد .راھﺗﺎن ﺑﺎز اﺳت) «.ﺟﻣﺎران 8 ،آﺑﺎن
(1358
»Éﻣﺎ داﻧﺷﮕﺎھﯽ را ﮐﮫ ﺷﻌﺎرش اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اﯾران را
ﻣﺗﻣدن و آﺑﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و رو ﺑﮫ ﺗﻣدن ﺑزرگ ﺑروﯾم ،ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم) «.در دﯾدار ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ،ﺟﻣﺎران 6 ،ﺧرداد (1360
»Éاﻣﯾدوارم اﺣﺳﺎس ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ دردھﺎی اﯾران از
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺷروع ﺷده اﺳت) «.در دﯾدار ﺑﺎ وزﯾر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن
وزارت ﻓرھﻧﮓ و آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ 27 ،ﻓروردﯾن (1364
»Éدر ﻧﯾم ﻗرن اﺧﯾر آﻧﭼﮫ ﺑﮫ اﯾران و اﺳﻼم ﺿرﺑﮫ ﻣﮭﻠﮏ زده
اﺳت ،ﻗﺳﻣت ﻋﻣده اش از داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑوده اﺳت) «.از وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ
ﺧﻣﯾﻧﯽ(
* ﺗﺷﺑث :ﭼﻧﮓ زدن ،دﺳت آوﯾﺧﺗن

ﺻﻔﺣﮫ 6

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷش ﺟدل! ﺷش ﻧظر!
ﻓواد ﻧﯾﮑو
ﺟدل اول:
در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ و ﺑﻌد از ﺟرﯾﺎﻧﺎت  13آذر  86و دﺳﺗﮕﯾری رﻓﻘﺎ
و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﻣد ،اﮐﺛر رﻓﻘﺎ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ دادن دوﺑﺎره
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣن ﻧﯾز ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﺎری ﮐرد و
ﭼﯾزی را ﺗﻐﯾﯾر داد ﺧود را ﮔرﻓﺗﺎر ﮐﻧم .ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼپ ﻧﮫ ﻧﯾروی
ﮐﺎﻓﯽ دارﯾم و ﻧﮫ از ﺣﯾث اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺳﺗﯾم.
ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﺷرﮐت در آن ﭼﯾزی ﺑرای ﻣﺎ
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧدارد.
ﻓواد :درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﻌد از  13آذر ﻣﺗﺣﻣل
ﺻدﻣﺎﺗﯽ ﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ
ﺑﻌﺿﯽ از رﻓﻘﺎ ﺷود ،ﺑﺧﺻوص در ﺷراﯾط ﺣﺳﺎس ﭘﯾش رو ﮐﮫ ﺑﯾش
از ھر زﻣﺎن دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾﺷرو در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ رھﺑری ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺧود را
ﮐﻧﺎر ﺑﮑﺷﯾم .ﺑوﯾژه آﻧﮑﮫ ﻧﯾروی ﭼپ و ﭘﯾﺷروان آن ﺛﺎﺑت ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺧط ﻣﺷﯽ درﺳت در ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﺗوان ﺑر اﯾن ﺟﻧﺑش ﺗﺄﺛﯾر
ﮔذاﺷت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن رادﯾﮑﺎل ﮔﺳﺗرش داد.
ﺟدل دوم:
در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺗوان در اﯾن
ﺟﻧﺑش ﺷرﮐت ﮐرد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ارﺗﺑﺎط ﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔران ﺑود .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود
در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾروز ﺷد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل در ھم ﮐوﺑﯾدن
ﺟﻧﺎح راﺳت ﺑود ،ﭼون در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ ﺗوان ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐل
ﻧظﺎم را ﻧدارﯾم و اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﺑوﺟود آﻣده در درون
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ھدف ﺧود
ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾم.
ﻓواد :درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل درھم
ﮐوﺑﯾدن ﺟﻧﺎح راﺳت ﺑﺎﺷﯾم ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﯾﺎد ﺑﺑرﯾم ﮐﮫ ﻣوﺳوی و
ﮐروﺑﯽ ﻧﯾز ﺟز ھﻣﯾن رژﯾم ھﺳﺗﻧد و روی دﯾﮕر ھﻣﯾن ﺳﮑﮫ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم دوﻟﺗﯽ را ھدف ﻗرار دھﯾم .ﺣﻣﺎﯾت از آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺷت ﭘﺎ
زدن ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣردم و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش .ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﮑرار ھﻣﺎن اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  57ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﻗﺑﺎل ﺧﻣﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد .ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺿﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ رژﯾم ﺷﺎه
اﺳت و ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎھﯾت ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ھم
ﭘﯾﻣﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟدل ﺳوم:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺟﺎری ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط
ﺗﻌﻠق دارد و طﺑﻘﺎت ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ در آن ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺧواھد رﺳﯾد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﺧود ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﺎر در
ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران اﺳت؛ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻣﯽ رﺳﯾم و ﭼون ﮐﺎرﮔران در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻧﻘﺷﯽ
ﻧدارﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد در آن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم.
ﻓواد :درﺳت اﺳت ﻋﻣده ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﻣﺑﺎرزه از طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در
آن ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾﯾم اﯾن ﻣﺑﺎرزه ای ﺻرﻓﺎ ً
ﺑﺎﻻﺷﮭری اﺳت .ﻣﺎ از ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎھد ﺷرﮐت ﺑﯾش از ﭘﯾش ﮐﺎرﮔران
و ﻣردم ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮭر و ﻗﺷرھﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ھﺳﺗﯾم .ﺑﮫ
ﻋﻼوه آﯾﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ،ﻣﺑﺎرزه ای ﻣردﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﻗﺷرھﺎ
در آن ﺷرﮐت دارﻧد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﭼپ ﭘرﭼم دار
ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﻋﻘﺎﯾد و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯾم و آن را در ﻣﺳﯾر
درﺳت ھداﯾت ﮐﻧﯾم .ﭘس ﻧﻘش ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﭘﯾﺷرو و آﮔﺎھﮕر
ﭼﯾﺳت؟
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ﺟدل ﭼﮭﺎرم:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼون رھﺑری اﯾن ﻣﺑﺎرزه در دﺳت ﺧرده
ﺑورژوازی اﺳت و ﺧرده ﺑورژوازی ﻧﯾز ﺗوان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری دوﻟﺗﯽ را ﻧدارد ،ﺧودﺑﺧود اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت
اﺳت .زﯾرا اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑردی درﺑﺎﻻ دﺳت ﺣﮑوﻣت اﺳت؛ و رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﻣردم ﻧدارد .دﺳت آﺧر ﻣردم ﺑﮫ داﻣﺎن ﭼپ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﺎﺷﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران؛ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾم .زﯾرا اﯾن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﻘوﯾت ﺧود در ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
ﻓواد :اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ رھﺑری اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﭼپ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ
ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ ﻧﯾﺳت؟ و در ﺻورت ﺷﮑﺳت ﺑطور
ﺧودﺑﺧودی ﻣردم ﺑﮫ داﻣﺎن ﭼپ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ اﮔر ﺧود را از ﺟﻧﺑش ﮐﻧﺎر ﺑﮑﺷﯾم ،درﺻورت
ﺷﮑﺳت ،اﯾن ﺟﻧﺑش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﻣﺎن ﭼپ ﻧﺧواھد رﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻟﯾل
ﭘﯾﺷروی ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ دﭼﺎر ﭼﻧﺎن رﮐود و ﺧﻔﻘﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧظﯾر آن را در دھﮫ  60ﺑﺗوان دﯾد .ﻣﺎ ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را از ﺟﻧﺑش ﮐﻧﺎر ﺑﮑﺷﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺑرای ﺟﮭت دادن درﺳت ﺑﮫ آن ﺗﻼش ﮐﻧﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣردم را ﺑﺎ
ﻣﺎھﯾت ﺳران آن آﺷﻧﺎ ﮐﻧﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ دﺳت ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ و
دﯾﮕر ﺳران اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯾز ھﻣﭼون اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ ﺧون ﭘﺎک ﺗرﯾن
ﻓرزﻧدان اﯾن ﺧﺎک آﻏﺷﺗﮫ اﺳت و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺻف ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را
ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم.
ﺟدل ﭘﻧﺟم
در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻣوﺳوی و ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﺗﻧﮭﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣوﺟود در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم ﺑﺎﯾد در آن ﺷرﮐت
ﮐﻧﯾم و در ﮔﺳﺗرش آن ﮔﺎم ﺑردارﯾم .ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟرﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ درﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻣﺳﯾر دﻣﮑراﺳﯽ و آزادی ﻣردم ﻗدم ﺑرﻣﯽ
دارد ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز اﺳت و ﺑﺎﯾد از آن ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد .ﺟرﯾﺎن ﭼپ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺻد
دارﯾم ﺷﮑﺎف درون ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﮔﺳﺗرش دھﯾم و از اﯾن راه آن را
ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾم.
ﻓواد :ﺷرﮐت در ﺟﻧﺑش ﺟﺎری ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت درﺳﺗﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷد.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل و ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن در آن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮑﺎف درون ﺣﺎﮐﻣﯾت داﻣن ﺑزﻧﯾم ،وﻟﯽ
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ؟ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﮑﺎف ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺗﮑﯾﮫ دادن ﺑدان ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد؟ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑﺎف
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.
اﮔر ﺑﺧواھﯾم داﻣﻧﮫ آﻧرا ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم داﻣن ﺑزﻧﯾم .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮕری دﻓﺎع ﮐﻧﯾم.
ﻣردم دﻧﺑﺎل ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺧﺷم ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾن ﻓرﺻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار داد.
وﻟﯽ ﺟﻧﺎح ﻣوﺳوی ،ﮐروﺑﯽ و رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧد ،اﯾن ﺟﻧﺑش
ﻣردﻣﯽ را ﻣﺻﺎدر ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﺟﻧﺑش ﭼپ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﻧدازه
ای ﻣوﻓق ﺷدﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺳوی اﺻﻼً ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣردم
ﻧﯾﺳت .او ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﮐﻣﺗر؛ و ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎ دﻋوت ﻣردم ﺑﮫ
آراﻣش اﻣﻧﯾت ﻧظﺎم را ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﮐل ﻧظﺎم ﻣﺷﮑل
دارﻧد ،دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ﻣوﺳوی ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ او ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظﺎم
اﺳت ،ﺑرای ﻣردم آزادی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد .زﯾرا دﻋوای ﻣوﺳوی و
اﺣﻣدی ﻧژاد ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺗر اﯾن
ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺑﭼرﺧﺎﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ روی ﻣﯾز ﻣذاﮐره ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺳﺎﺧت و ﭘﺎﺧت ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرود! ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﺑﯾﺷﺗر!
ﺟدل ﺷﺷم:
در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر درﺳت اﺳت ﮐﮫ رھﺑری ﺟﻧﺑش ﻣردم ﺑﮫ دﺳت
رھﺑران ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﻣردم اﻓﺗﺎده ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﮑﺎر ﺑﻧﺷﯾم و دﻧﺑﺎﻟﮫ
روی ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﺷوﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد درون ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم ،وﻟﯽ
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ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ اﻓﺷﺎی ﺳران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز
اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن و ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ راﯾﮑﺎل ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ارﺗﺑﺎط
ﺑﮕﯾرﯾم و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ آﮔﺎه ﮐﻧﯾم و در ﺟﮭت
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﮔﺎم ﺑردارﯾم و در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم و آﻧﮭﺎ را ﺑرای روزھﺎی ﺑﻌدی ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ً ﺑﮫ
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﺧواھد ﺑود ،آﻣﺎده ﮐﻧﯾم .زﯾرا ﺑﺎ ﮔذر زﻣﺎن ﻣﺎھﯾت
ﺿدﻣردﻣﯽ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣردم آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑرای آن روز ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎ زﯾﺎد دور ﻧﯾﺳت آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم و
رھﺑری را در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾم ،ﭼون ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻧﮫ ﺗوان رھﺑری
ﻣردم را دارد و ﻧﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾش رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم دارد .ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﻗدرت آزاد ﺷدن ﻣﯽ دھد .ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
اﺷﺎﻋﮫ ﮔر ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن ﺑﺎﺷﯾم.
ﻓواد :ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروھﺎی ﭼپ وظﯾﻔﮫ ای ﺟز اﯾن ﻧﺧواھﯾم داﺷت.
اﻣﺎ روی ﺑرﮔرداﻧدن ﻣردم از ﺳﺑزھﺎ ﺣﺎﺻل ﻣﺑﺎرزه ﺧودﺑﺧودی
ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﮔﺎھﮕراﻧﮫ ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣردم را
ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ روز آﺷﻧﺎ ﮐﻧﯾم .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺎ
ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دھﮫ ﺷﺻت ﺳﻌﯽ ﮐرده ﻣردم را از ﭘﯾﺷروان ﺧود
ﻣﺣروم ﮐﻧد؛ و ﺑﮫ ﺣﺿور ﻋﻘﺎﯾد آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧود را ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺗر ﮐﻧﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ھم ﻧﺳﻠﯽ ھﺎی ﺧود
ﺑﮕوﯾﯾم و طوری ﮐﺎر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧﻸ ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﭘر ﺷود .ﻧﺳل
ﺟوان را ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت ﺿدﻣردﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻧﺎ
ﮐﻧﯾم و ﺻف ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم .راه ﺣل اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑرای
ﺑرای اﯾن ﺟﻧﺑش درھم ﮐوﺑﯾدن ﺗﻣﺎم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت .اﯾن اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ھدف ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .ﻧﮫ ﺗوﺳل و اﻟﺗﻣﺎس ﺑﮫ
ﺟﻧﺎﺣﮭﺎﯾﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﯾزی ﺟز اﺳﺗﺛﻣﺎر و
ﺳﺗم ﺑرای ﻣردم ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻧﯾﺎوردﻧد .ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾﻧﮑﺎر ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗری
دوﺑﺎره در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﻓراﮔﯾر ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ از
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮔذﺷﺗﮫ درس ﺑﮕﯾرﯾم و دﯾﮕر آن اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﺗﮑرار
ﻧﮑﻧﯾم .زﯾرا ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭﺎی ﺗﻠﺦ آن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داده اﺳت■.
.................................................................

ﺗﮭدﯾد و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن ﺳﺎﯾﮫ در
اھواز ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد!

در ﺗﺎرﯾﺦ  88/5/26دو ﺗن از اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧری ﺳﺎﯾﮫ
در اھواز)آﻗﺎﯾﺎن ﭘژﻣﺎن رﺣﯾﻣﯽ و ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل وﻧدی( ﺗوﺳط
ﻣﺎﻣورﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد ﻛﮫ ﺑﻌد از دو ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷت ﺑﺎ ﻗرار
وﺛﯾﻘﮫ ی 50ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ آزاد ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺧﺗم ﻧﺷد و
ﺷﺎﻧزده ﻧﻔر از اﻋﺿﺎ و ﻣرﺗﺑطﯾن ﺑﺎ اﯾن اﻧﺟﻣن و ﺣﺗﺎ دوﺳﺗﺎن و
آﺷﻧﺎﯾﺎن دور و ﻧزدﯾك ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن ھم از ﻓﺷﺎر اداره
ی اطﻼﻋﺎت ﻣﺻون ﻧﻣﺎﻧدﻧد .ﺗﺎ ﻛﻧون اﻓرادی ﻛﮫ ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ ﺷود
ﺗوﺳط اداره ی اطﻼﻋﺎت اھواز اﺣﺿﺎر ﺷده اﻧد و ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ
ھﺎی ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد:
 -1ﯾوﻧس اﺳﻔﻧدﯾﺎری  -2ﺣﻣﯾدرﺿﺎ رﺑﯾﻌﯽ زاده  -3ﻣﺎﺋده ﺷﻔﯾﻌﯾﺎن
 -4ﺳﻣﯾﮫ ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ  -5ﺣﺳﯾن درﯾﺎﭘور  -6ﻣﺣﻣدﺣﺳﯾن ﻋﺎرف زاده
 -7اﻣﯾن ﻣﻧﺻوری  -8ﻓرﻧوش اﻋﺗﻣﺎدی  -9ﺑﮭﺎر آﻗﺎاﻟﻣﺎﺳﯽ
 -10ﭘﮕﺎه ﻣﺣﺑوﺑﯽ  -11ﺳﻌﯾده اﺳﻛﻧدری  -12ﻓﯾﺎض ﺑﮭﺎدری
 -13ﺑﮭروز ﻣﻣﺑﯾﻧﯽ  -14ﻣﻧوﭼﮭرﻣﺣﻣودی  -15ﭘﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿﻠﯽ
 -16اﻋظم ﻣﮭدی ﭘور
ﻻزم ﺑﮫ ذﻛر اﺳت ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﻧﺎﻣﺑرده ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﺣﺿﺎر
ﺷده اﻧد و ﻣورد ﺗﮭدﯾد و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﻣورد اداره ی اطﻼﻋﺎت
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد...
از ھﻣﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﻛﮫ ﺑﮫ ھر
ﺻورﺗﯽ از ﺣﻘوق اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن ﺳﺎﯾﮫ دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﺑراﺑر
ﻓﺷﺎر و آزار و ﺗﮭدﯾد اﻋﺿﺎی آن اﻧﺟﻣن واﻛﻧش ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺷﺎن دھﻧد.
اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧری ﺳﺎﯾﮫ

http://saayeh.mihanblog.com
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 vداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮراز ﺟﻤﻠﮫ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ ، ،ﺷﯿﺮاز ،اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺗﮭﺮان ،ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل
و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 ٢۵ vآﺑﺎن ﻣﺎه ،ﭘﻨﺞ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺮد ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﮭﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ھﯿﭻ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎن ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
 vﺑﮫ ﮔﺰارش ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان  ١٨داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و در زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد
ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﮑﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از  ١۶آذر ﺻﺎدر
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن از ﻣﻼﻗﺎت ھﻢ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
 vده داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮭﺮﮐﺮد در ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ھﻢ ﺑﮫ
اداره اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و  ٢٣داﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت  ١٣آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻧﻀﺒﺎطﯽ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.
 vدر ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از  50ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻀﻮر در ﺗﺠﻤﻊ روز 13آﺑﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ
اﻧﻈﺒﺎطﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.
 vاز وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺪی داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺧﺒﺮی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
 vﺗﺤﺼﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺣﺪ ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ وارد ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز ﺧﻮد ﺷﺪ.
 vﻋﺒﺎس ﺣﮑﯿﻢ زاده ،دﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت و ﻧﯿﺰ ھﻔﺖ ﺗﻦ از
اﻋﻀﺎی »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻟﯿﺒﺮال داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﯾﺮان« ،در
ﺗﮭﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از ﻣﺑﺎرزات  13آﺑﺎن ﮐﮫ در وﺑﻼگ ﺑذر درج ﺷده اﺳت و ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺗراﮐم ﻣطﺎﻟب ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭼﺎپ آن در ﻧﺷرﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم .اﯾن ﮔزارﺷﺎت را
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن آدرس ھﺎ ﺑﺧواﻧﯾد.

 13 vآﺑﺎن در ﺧﺎطره ﻣﺎ
ﺗراﮐت وﯾژه  13آﺑﺎن  -ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر
http://bazr1384.blogfa.com/post-114.aspx
 vﺑوم  ...ﺑوم  ...ﺑوم
ﮔزارش ﻓرﯾﺎد "ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ" از ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ در ﺗﮭران
http://bazr1384.blogfa.com/post-113.aspx
 vﮔزارﺷﯽ دﯾﮕر از  13آﺑﺎن
از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر
http://bazr1384.blogfa.com/post-112.aspx

 vاﺗﺣﺎد و ھﻣراھﯽ ﻣردم ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت!
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر 13 -آﺑﺎن  1388ﺗﮭران  -ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر
http://bazr1384.blogfa.com/post-111.aspx
 vﺳﺗﺎره در اوﯾن
ﮔزارش از ﺟﻠوی زﻧدان اوﯾن –  14آﺑﺎن
http://bazr1384.blogfa.com/post-110.aspx
 vﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر  13 -آﺑﺎن 1388
http://bazr1384.blogfa.com/post-109.aspx
 vاز ﻣﺗرو ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر  10 -آﺑﺎن 1388
http://bazr1384.blogfa.com/post-108.aspx
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
»ﺷﮑﺎف ﻧﺳﻠﯽ«
وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺳت ﺑرای رد ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺗن زﯾر ﺑﺧﺷﯽ اول ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺑﺎ ﺷﮭرزاد
ﻣﺟﺎب در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﺗورﻧﺗو  -ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺧﯾزش ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل ﺻورت داده اﺳت .او اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو
و ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش ﭼپ اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و آﺛﺎر آﮐﺎدﻣﯾﮏ او
را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﺑﺑﻧﯾد.
http://aecp.oise.utoronto.ca/main/faculty/mojab.html

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ﭘس دادن رأی ھﺎ ﮐﮫ ھﻧوز در ﭼﮭﺎرﭼوب
ﮐﺎرزار اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ی رژﯾم روﺑرو ﺷد و
اﯾن ﺑﺎﻋث روی آوردن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی اﯾراﻧﯾﺎن -ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷد از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻧﮑرده ﺑودﻧد ﯾﺎ
آﻧرا ﺑﺎﯾﮑوت ﮐرده ﺑودﻧد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺣﻠﯾل از ﺗﺣوﻻت اﯾران ﺑﮫ
ھﯾﭼوﺟﮫ ھﻣﮕون ﻧﺑود طرﻓداران ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ھﻣﮫ را زﯾر ﭘرﭼم ﺧود ﺑﺑرﻧد .آﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ در اﯾران ھﻣﮫ
ﺳﺑز ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎرج از ﮐﺷورھم ﺑﺎﯾد ﻣﺛل داﺧل ﺳﺑز ﺑﺷود ،ﻣﺛﻼً
اﮔر رھﺑران ﺳﺑز در اﯾران ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺳﮑوت ﺑرﮔزار ﺷود در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھم ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن ﮐﺎر را
ﮐرد.
طرﻓداران ﺳﺑز ﺑﺎ وﺟود ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ارزﺷﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﺗﺣﻣل و
ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺣث و ﺟدل و ﺗﺣﻣل ﻧظرات رادﯾﮑﺎل و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺑودﻧد .ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻧﺣﺻﺎرﮔراﯾﯽ ﺧودﮔﺎھﯽ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﮫ در اﯾران ﺗﻣﺎم ﺟواﻧﺎن و اﺻوﻻً ﻧﺳل ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد از
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده ﻣﺧﺎﻟف اﻧﻘﻼب ھﺳﺗﻧد ،اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﻧﺳل ﻗدﯾم ﺑود
و دو ﻧﺳل ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ھﻣﺳو و ھم ﺻدا ﺑﺎﺷﻧد.
در اﯾن اﺳﺗدﻻل ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﭘﯾﭼﯾده ِ اﯾران ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺿﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،دﯾﻧﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺑراﺳﺎس ﺳن و ﺳﺎل ﺑﮫ دو
ﮔروه ﻧﺳﻠﯽ آﻧﮭم ﺟدﯾد و ﻗدﯾم ﺗﻘﻠﯾل داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن »ﺷﮑﺎف
ﻧﺳﻠﯽ« را واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺣد ﺷﮑﺎف ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ارﺗﻘﺎ داده اﻧد ﺑطورﯾﮑﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ھر ﻧوع راﺑطﮫ و ﺑﺣث و ﺟدل ﺷده اﺳت .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺻرار
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دو ﻧﺳل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺗﯽ ھﻣدﯾﮕر را درک ﺑﮑﻧﻧد،
ﺳﺑزھﺎ ،ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن ،ﻣﻠّﯾون ،ﻣذھﺑﯾون ،ﻣﻠﯽ-ﻣذھﺑﯽ ھﺎ و
ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن ﻋﻣﻼً زﯾر ﯾﮏ ﭘرﭼم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .درواﻗﻊ
ﮔﻔﺗﻣﺎن »ﺷﮑﺎف ﻧﺳﻠﯽ« وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺳت ﺑرای رد ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺗﺑﻠﯾﻎ رﻓرﻣﯾﺳم و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری.

ﺑذر :آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺑﺎرزات ﺧﺎرج از ﮐﺷور در اﻣﺗداد ھﻣﺎن
ﻣﺑﺎرزات داﺧل ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود؟ و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟو
ﺳرﮐوب ﺷدﯾد در داﺧل ،ﻣﺑﺎرزه ای رادﯾﮑﺎل را در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﺟدا از ﻣﺑﺎرزات داﺧل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد ؟
ﭘﺎﺳﺦ :در ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟﻧب و ﺟوﺷﯽ در ﺑﯾن اﯾراﻧﯾﺎن ﺷﮭر ﻣﺎ
ﺗورﻧﺗو -ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد .ﻋده ای ،ﺑﺧﺻوص داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﺑرایﺑﺳﯾﺞ اﯾراﻧﯾﺎن ﺟﮭت ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗورﻧﺗو
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﮭر ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت و اﮐﺛر اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾن ﺷﮭر
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺣدود  12ﻧﺷرﯾﮫ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﺷﮭر ﻣﻧﺗﺷر
ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌداد زﯾﺎدی داﻧﺷﺟوی اﯾراﻧﯽ در ﺳﮫ داﻧﺷﮕﺎه و ﭼﻧد
ﮐﺎﻟﺞ ﺷﮭر ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از ﮔروھﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺑراه
اﻧداﺧﺗن »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ« ﺑﮫ ﺗﻣرﯾن رأی دادن و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘرداﺧت و ﺑرای ﺗﺷوﯾق ھﻣﮫ ﺑﮫ رأی دادن واﻗﻌﯽ در
ﺳﻔﺎرت اﯾران در »اوﺗﺎوا« اﺗوﺑوس ﮐراﯾﮫ ﮐرد .از ﻧﻘطﮫ ﻧظر آﻧﮭﺎ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺑﺎﯾﮑوت ﮐردن ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
دﻣﮑراﺳﯽ اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت »ﺗﻣرﯾن دﻣﮑراﺳﯽ«
اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر آﻧﮭﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎﯾد از دراﯾت و ﭘﺧﺗﮕﯽ
داﺧل درس ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﯾﮑوت ﮐردن دﺳت ﺑردارﻧد.
اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در دوره ی ﻗﺑل ﺑﺎﻋث روی
ﮐﺎر آﻣدن اﺣﻣدی ﻧژاد ﺷد و اﺻوﻻً ﺑﺎﯾﮑوت ﮐردن ﻋﻣﻠﯽ
ﺿددﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در اوﺗﺎوا ﺗظﺎھرات ﻣﺧﺎﻟف اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
در ﺟﻠوی ﺳﻔﺎرت اﯾران ﺻورت ﮔرﻓت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾراﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ از اول دوﻗطﺑﯽ ﺷده ﺑود .ﺗﻌداد رأی دھﻧدﮔﺎن را
 3046ﻧﻔر اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ  %85آن ﺑرای ﻣوﺳوی ﺑود.
اﻋﻼم اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوّ ھم
درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را رﻓﻊ ﺑﮑﻧد اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺷد .در اﯾران

درﻋﯾن ﺣﺎل ﮔروھﮭﺎی ﭼپ در دو دھﮫ ی اﺧﯾر ﺑﮫ ﺟﺎی رﺷد و
ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن و ھواﺧواھﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد
و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧﺷﻌﺎب ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧدرت
ﺟواﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﮔروھﺎی ﭼپ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت،
ﻧﮫ ﺳﻧﯽ .ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾن ﮔروھﮭﺎ ﺑﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﻗرای
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ »ﻧﺳل ﺟدﯾد« و اﯾراﻧﯾﮭﺎی ﻏﯾرﻓﻌﺎل دارﻧد در ﺟرﯾﺎن اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﻣوﻓق ﻧﺷده اﻧد اﯾن ﺳدھﺎ را ﺑﺷﮑﻧﻧد .در ﺟﻠﺳﮫ ای ﮐﮫ در
داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو ﺑرﮔزار ﮐردﯾم ،ﻋده ای در ﺣدود  250ﻧﻔر ﺷرﮐت
ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑود ﺣرف ﺑزﻧد ،ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ وﻗت دادﯾم
و  32ﻧﻔر از ﺟﻣﻠﮫ ﻋده ای از ﺟواﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .ﺣﺿﺎر از
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر راﺿﯽ ﺑودﻧد و درﺧواﺳت اداﻣﮫ ی آن را ﮐردﻧد.
در ﺟﻠﺳﮫ ی دوم ﺷش ﻧﻔر از ﺟواﻧﺎن از ﺟﻣﻠﮫ دو ﻧﻔر طرﻓداران
اﺻﻼح طﻠﺑﯽ در ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺷرﮐت ﮐردﻧد ،و در ھر دو ﻧﺷﺳت ﻣﺳﺄﻟﮫ ی
اﺧﺗﻼف دو ﻧﺳل و دو ﺧط رادﯾﮑﺎل و رﻓرﻣﯾﺳت ﻣطرح ﺷد.

ﺻﻔﺣﮫ 9
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم
ﻻﺗﯾن .اﯾن ﮐﺎر اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺳﮭوﻟت اﻧﺟﺎم ﻧﮕرﻓت و اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ
ﺳﯾر وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺳرﮐوﺑﯾﮭﺎی
ﻣﺑﺎرزه ی ﻓﮑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔﺳﺗرده ای داﺷت ﮐﮫ ھﻧوز اداﻣﮫ دارد.
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﺑطور روزاﻓزوﻧﯽ رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ
ﺗوھم درﺑﺎره ی ﻣﺎھﯾت دارودﺳﺗﮫ ی اﺣﻣدی ﻧژاد وﺳﯾﻊ اﺳت ﻣﺛﻼً
ﺷود .اﯾﻧرا در ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺷﺧﯾص داد .رھﺑران
اﯾن ﺗوھم ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد از ﺟﻧﺑش ﻓﻠﺳطﯾن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﯾﺎ ﻣﺗﺣد
ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﺑﺎ وﺟود ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣﯽ
ﻣﺑﺎرزات ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن اﺳت ﻣﺛﻼً راﺑطﮫ ی
ﮐﻧﻧد ،ﻣدام ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾران
اﯾران ﺑﺎ ﮐوﺑﺎ و وﻧزوﺋﻼ و ﻏﯾره.
ﻣدام رادﯾﮑﺎل ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺧود رژﯾم زﯾر ﺳؤال رﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ
اﯾن ﻧوع اﺑراز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ از ﻗﺑﯾل ﭘﯾﺎم دادن ،ﺷرﮐت در
ﺣﺗﯽ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺑﺎرزه در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﺗظﺎھرات ،و ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ درﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧوب
ﺗﺎﺑﻊ ﭘروژه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺑزھﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
اﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺳﺎﯾر
ﻣﺑﺎرزات اﯾران رادﯾﮑﺎل ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﺑز ﺧﺎرج
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮑﻧﯾم و آﻧﮭﺎ از ﻣﺎ .آزادﯾﺧواھﺎن ﻣﻌﻣوﻻً آﻣﺎده اﻧد
از ﮐﺷور ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ھﻣﺻدا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ اﻋﻼم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﭘردازﻧد؟ از اﯾن رو ﻣﺳﺄﻟﮫ ی
ﺷﮑل ﺧودﺑﺧودی و ﺧودﺟوش ﯾﺎ ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش وﺟود
اﺻﻠﯽ ﺗﻣﺎﯾز ﺧﺎرج و داﺧل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺟﮭت ﮔﯾری
داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺛﻼً در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ،ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾراﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭم ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .اﺷﺗﺑﺎھﺎت
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز ﺑود و راﺑطﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺗر،
اﻧﻘﻼب  1357را ﻧﺑﺎﯾد ﺗﮑرار ﮐرد .درواﻗﻊ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ وﺳﯾﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾران از ﻧﯾﻣﮑره ی ﻏرﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت »ﻧﺳل ﻗدﯾم« و اﺷﺗﺑﺎه ﺑودن اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﯽ روی
ﺧﺎور دور ﺑوﺟود آﻣد .ﻣﺑﺎرزﯾن آزادﯾﺧواه و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ از اﯾرﻟﻧد
آورده اﻧد ،ﺑﮫ ﺟواﻧب ﻣﺛﺑت ﻣﺑﺎرزه ی ﻧﺳل ﻗﺑل )ﻗﺎطﻌﯾت در ﻣﺑﺎرزه
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺻر و ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭼﯾن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﯾران ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ
ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ و آﻣرﯾﮑﺎ( ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺗوھﻣﺎت ﻧﺳل ﻗﺑل
ﺑودﻧد و در ﭘﯾروزی آن رھﺎﯾﯽ ﻣردم ﺧود را ﻣﯽ دﯾدﻧد .ﻟﻧﯾن از
)ﻣﺛﻼً ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑودن ﺧﻣﯾﻧﯽ( را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻣروز ﺧود
ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﯾران و ﺳﭘس اﻧﻘﻼب ﺗرﮐﮭﺎی
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﻧد )ﻣﺛﻼً ﺗوھم درﺑﺎره ی اﺻﻼح طﻠﺑﯽ و اﺻﻼح
ﺟوان )ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ  (1908و اﻧﻘﻼب ﭼﯾن  1911را ﺑﺎ دﻗت دﻧﺑﺎل ﻣﯽ
طﻠﺑﺎﻧﯽ ﭼون ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ(.
ﮐرد .او ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اروﭘﺎ اﯾن ﻧوﯾد را
ﻣﺳﺄﻟﮫ ی ﺧﺎرج و داﺧل ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ی ﺗﻔﺎوت ﺷراﯾط ﯾﻌﻧﯽ وﺟود
داد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اروﭘﺎ در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ آﺳﯾﺎ
آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج و ﻓﻘدان آن در داﺧل ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز ﻣﺳﺄﻟﮫ ی
ﻣﺗﺣدی ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﻟﻧﯾن در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ »اروﭘﺎی
ﺗﻔﺎوت در ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ھم ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺄﻟﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺧط
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و آﺳﯾﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ« اﻧﻘﻼب اﯾران را ﻣﺗﺣدی ﺑرای
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .آﯾﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗﺿﺎد ﻣردم اﯾران ﺑﺎ رژﯾم
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ در ﻣﺑﺎرزه اش ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺗزاری ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ
ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ را از ﺗﺿﺎد ﺑﯾن دو ﺟﻧﺎح رژﯾم ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺑﺎ آن
آورد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن ﺧﻠﻘﮭﺎی دﻧﯾﺎ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری
ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دھﯾم؟ ھم در ﺧﺎرج و ھم در داﺧل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﯾﺎ ﺑرای
را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﮭﻣﺗرﯾﻧش ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ
ﺑوﺟود آوردن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻓﺎرغ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ
آن اﺷﺎره ﮐرد ،اﯾﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾون ھر ﮐﺷوری ﻣردم ﺧود را آزاد
زﻧدﮔﯽ ﺧودﻣﺎن را وﻗف ﺑزک ﮐردن و ﺗرﻣﯾم اﯾن دﻧﯾﺎی ﭘوﺳﯾده
ﺑﮑﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ آزادی دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﺑﮑﻧﻧد .ﺷراﯾط دﻧﯾﺎ
ﺑﮑﻧﯾم .واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺑﮏ ﮐﺎر و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎﯾﻣﺎن در داﺧل و
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن
ﺧﺎرج وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺧود را دارد ،اﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن ﯾﺎ رﻓرﻣﯾﺳت ﺑودن
راﺑطﮫ ی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن ﻣﺑﺎرزﯾن ھﻧوز ﻣطرح اﺳت .ھﯾﭼﯾﮏ از
ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﯾﺷﺗر اﯾراﻧﯾﺎن
اﯾن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻣردم ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎن در
ﺧﺎرج ﺷﮭروﻧدان ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﻧد و ﻋرﺻﮫ ھﺎ ،زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ و
ﺟﻠوی ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾران در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم
اﺑزارھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮐﺷورھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد از
ﺗظﺎھرات ﻧﮑﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ی اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر و دﯾﮕر ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺟﻣﻠﮫ در ﮐﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﮐﺳب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
رژﯾم ﻧﮑﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻗﺑﯾل ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺳطﺢ
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ھواداران ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز در
وﺳﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺷود ،ﻗوﯾﺗرﯾن ﭘﯾوﻧد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر
اﯾﻧﺟﺎ ،در ﺣدﯾﮑﮫ ﺑرای ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺟﻧﺎح اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ ﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ از ﺳﻠطﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣردﺳﺎﻻری رھﺎ
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ھﺎی ﻏﯾراﯾراﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐرده اﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن و
ﺑﺷوﻧد .درﻣورد اﯾران ،ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم دﯾن ﺳﺎﻻر و ﺑرﻗراری ﻧظﺎم
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﮔروھﮭﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷرﻋﻧﺎﯾت داﺷﺗﮫ اﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧوﯾن اوﻟﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗدم در ﺟﮭت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .ﻣﻧظورم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧودﺑﺧودی ﯾﺎ
ﺑذر :ﭼﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣﻠﯽ و ﻧظرﯾﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﻧﺑش
ﺧودﺟوش ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ-ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺳﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر
اﯾران ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣطرح ﺷده اﺳت؟
اﯾران ﺗوﺳط ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﻧظرات و ﭘراﺗﯾﮏ
ﺗﺋوﮐراﺳﯽ را ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ دﻧﯾﺎ ﻋرﺿﮫ ﮐرد ،اﻣروز وظﯾﻔﮫ
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺳرﮐوب درﻧداﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ را روی
ی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق اﻧﻘﻼب ﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ی
ﺻﻔﺣﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎ و اﯾﻧﺗرﻧت و »رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﻣﺷﺎھده
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ رژﯾم ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ را ﺳرﻧﮕون ﮐرد .اﻣﺎ ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﮐردﻧد و از ھﻧرﻣﻧدان آوازﺧوان و روﺷﻧﻔﮑران ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن
رﻓرﻣﯾﺳت در اﯾران و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺷدﯾداً ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺳﺗﻧد و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻠق آﺛﺎر ھﻧری ﺑﮫ دﻓﺎع از
ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم دﯾد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت
اﯾراﻧﯽ
ﻣردم و ﻣﺣﮑوم ﮐردن رژﯾم ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﻧدای »ﻣﺎ ھﻣﮫ
اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدارﻧد ،و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن را درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﺑزک ﮐردن رژﯾم
و
«
ﻧﺷدن
ھﺳﺗﯾم!« ﺑﻠﻧد ﺷد و »اﯾراﻧﯽ ﺷدن« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺗﺳﻠﯾم
ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﺗرﻣﯾم آن ،و اﺻﻼح ﮐردﻧش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺷت ﮐردن
اﯾن
آﯾﻧده
در
»ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردن« ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﻓرھﻧﮓ ﻧوﯾﺳﺎن
ﺑﮫ ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده ی ﻣﺎ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺿرﺑﮫ ای ﺟدی ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ی
ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟدﯾد را ﺛﺑت ﺧواھﻧد ﮐرد و ﻣﺎ اﯾن را ﻣدﯾون
ﻣردم دﻧﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ و ارﺗﺟﺎع اﺳت .ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه
زن وﻣرد ﻧﺳﺗوه ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم.
در اﯾران و ﺧﺎرج ﻟزوم ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن رژﯾم را ﺑﺎرھﺎ ﻣطرح ﮐرده
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﻓﺎع از ﺧﯾزش ﻣردم اﯾران ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺗورﻧﺗو
اﺳت و ﺗﻼش ﺑرای »دﻣﮑراﺗﯾزه ﮐردن« آن ﻗدﻣﯽ در ﺟﮭت ﭘﯾﺎده
ﺗرﺗﯾب دادﯾم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺟﮭﺎﻧﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳﻼم »ﻣﻌﺗدل« اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗداوم
اﯾراﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم اﯾن ﺟﻧﺑش را ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ھﺎی دﯾﮕر در ﺷﮭر ﭘﯾوﻧد
رژﯾﻣﮭﺎی ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ در اﯾران و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ.
ﺑزﻧﯾم ،ﻣﺛﻼً ﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟواﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﮭر ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری
اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اداﻣﮫ دارد...
و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾن آﻣرﯾﮑﺎی
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﮔزﯾده ای از رﻧﺟﻧﺎﻣﮫ

اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن
دو روز ﭘﯾش از اﻋدام

واﭘﺳﯾن ﺷﻌﺎع آﻓﺗﺎب ﺷﺑﺎﻧﮕﺎھﯽ
ﻧﺷﺎن دھﻧده ی راھﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺧواھﺎن در ﻧوﺷﺗن آﻧم
ﺧش ﺧش ﺑرگ ھﺎ زﯾر ﻗدم ھﺎﯾم
ﻣﯾﮕوﯾد  :ﺑﮕذار ﺗﺎ ﻓرو اﻓﺗﯽ
آﻧﮕﺎه راه آزادی را ﺑﺎز ﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت
ھرﮔز از ﻣرگ ﻧﮭراﺳﯾده ام ،ﺣﺗﯽ اﮐﻧون ﮐﮫ آن را در ﻗرﯾب
ﺗرﯾن ﻓﺿﺎ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن زﻣﺎن ،در ﮐﻧﺎر ﺧوﯾش ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧم.
آن را ﻣﯽ ﺑوﯾم و ﺑﺎزش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ،ﭼرا ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ اﺳت دﯾرﯾﻧﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻠت و ﺳرزﻣﯾن .ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣرگ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻻﯾل ﻣرگ ﺳر ﺻﺣﺑت
دارم ،اﮐﻧون ﮐﮫ "ﺗﺎوان" دﮔردﯾﺳﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ طﻠب ﺣق و آزادی
ﺗرﺟﻣﮫ اش ﻧﻣوده اﻧد ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎﮐﯽ از ﻋﺎﻗﺑت و ﺳراﻧﺟﺎم
داﺷت؟ "ﻣﺎ"ﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳوی "آﻧﺎن" ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﺷده اﯾم در
طﻠب ﯾﺎﻓﺗن روزﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺗر و ﻋﺎری از ﺣق
ﮐﺷﯽ در ﺗﻼش ﺑوده اﯾم ،آﯾﺎ آﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐرده ی ﺧود واﻗف اﻧد؟
در ﺷﮭر ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه زﻧدﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐردم ،آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑزرﮔﯾش ورد
زﺑﺎن ھم ﻣﯾﮭﻧﺎﻧم اﺳت ،آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﮭد ﺗﻣدن ﻣﯾﮭﻧم ﺑوده اﺳت .ﻗطور
ذھﻧم ﺑدان ﺳوﯾم ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ را و وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻧﺎروا را ﺑﻔﮭﻣم و
از اﻋﻣﺎق وﺟود درﮐش ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎی ﺳﺗم ﺑود ،ﺳﺗﻣﯽ در ﺣق ﻣن
ﭼﻧﺎن ﻓردی اﻧﺳﺎﻧﯽ و در ﺣق ﻣن ﭼﻧﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای اﻧﺳﺎﻧﯽ،
ﭘﯾﮕﯾری ﭼراﯾﯽ ﺳﺗم و رﻓﻊ آن ﺑﮫ ھزاران ﻓﮑرم راھﺑر ﺷد ،اﻣﺎ
وااﺳﻔﺎ ﮐﮫ آﻧﺎن ﭼﻧﺎن ﻓﺿﺎ را ﻣﺳدود و ﺣق طﻠﺑﯽ را ﻣﺣﺟور و
ﺳرﮐوب ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ در داﺧل راھﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗم و ورای ﻣﺣدوده ھﺎی
ﺗﺻﻧﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕر و ﻣﺄﻣﻧﯽ دﯾﮕر ﮐوﭼﯾدم" :ﻣن ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ی
ﮐوﻣﻠﮫ ﺷدم" ،ﺳودای ﯾﺎﻓﺗن ﺧوﯾش و ھوﯾﺗﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﺣروم ﺷده ام
ﻣن را ﺑدان ﺳو ﮐﺷﺎﻧد .دور ﺷدن از ﺧواﺳﺗﮕﺎه ﮐودﮐﯽ ھرﭼﻧد
آزاردھﻧده و ﺳﺧت ﺑود ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺑﺎﻋث اﻧﻘطﺎع ﻣن از زادﮔﺎھم
ﻧﺷد .ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺟدﯾد دﯾدار و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎطرات رواﻧﮫ
ی ﺧﺎﻧﮫ ی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﯽ ﮔﺷﺗم ،اﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر "آﻧﺎن" دﯾدار را ﺑﮫ ﮐﺎﻣم ﺗﻠﺦ
ﮐردﻧد ،دﺳﺗﮕﯾرم ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻗﻔﺳم اﻧداﺧﺗﻧد .از ھﻣﺎن آﻏﺎز و ﺑﺎ
ﭘذﯾراﯾﯽ اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫ ی دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧم!! ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺳرﻧوﺷت ﺗراژدﯾﮏ و ﻏﻣﻧﺎک ھﻣراھﺎن و رھروان اﯾن راه
ﭘررھرو ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت :ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﭘروﻧده ﺳﺎزی ،دادﮔﺎه
ﺳرﺳﭘرده و ﺷدﯾداً ﺗﺣت ﻧﻔوذ ،ﺣﮑﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ،و
در ﻧﮭﺎﯾت ﻣرگ...
...اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﮐوﺗﺎه ﭘﯾش از ﺗﺑدﯾل ﺣﮑم ،ﻣﺟدداً
از زﻧدان ﻣرﮐزی ﺳﻧﻧدج ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اداره اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﻘل و در
آﻧﺟﺎ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد طﯽ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ وﯾدﯾوﯾﯽ ﺑﮫ اﻋﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺎﮐرده اﻗرار و ﮐﻠﻣﺎت و ﺟﻣﻼﺗﯽ در رد اﻓﮑﺎر ﺧوﯾش ﺑر زﺑﺎن
آورم .ﻋﻠﯽ رﻏم ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷدﯾد ،ﻣن ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻗﺑول ﺧواﺳﺗﮫ
ﻧﺎﻣﺷروع آﻧﺎن ﻧﺷدم و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺻراﺣﺗﺎ ً ﮔﻔﺗﻧد ﺣﮑﻣم را ﺑﮫ اﻋدام
ﺗﺑدﯾل ﺧواھﻧد ﻧﻣود ،ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﮫ ﻋﮭد ﺧوﯾش وﻓﺎ ﮐردﻧد و
ﺳرﺳﭘردﮔﯽ دادﮔﺎه را ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ اﺛﺑﺎت ﻧﻣودﻧد.
ﭘس آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر آﻧﺎن ﺧرده ای ﺑﮕﯾرد؟!...
 ...ﺣﺎل ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗم در داﺧل زﻧدان ﺑﺎ
دادﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﮐﯾﻔر ﺧواﺳت ،وی ﺑﮫ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن اﺟرای
ﺣﮑم در ھﻧﮕﺎﻣﮫ ی اﮐﻧون اذﻋﺎن داﺷت ،اﻣﺎ ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر ﻗﺻد
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اﺟرای ﺣﮑم را دارﻧد .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﭼﻧﯾن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐردن ﺑر
اﺟرای ﺣﮑم ﺑﮫ ھر ﻧﺣو ﻣﻣﮑن ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﺣﺎﻓل اﻣﻧﯾﺗﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ اﺳت .اﻓراد ﻋﺿو اﯾن ﻣﺣﺎﻓل ﺗﻧﮭﺎ
از زاوﯾﮫ ی ﻓﯾش ﺣﻘوﻗﯽ و اﻏراض و ﻧﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﻣوﺿوع ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ،ﺑرای آﻧﺎن
ورای اھداف ﻏﯾرﻣﺷروع ﺧوﯾش ھﯾﭼﮕوﻧﮫ "ﻣﺳﺄﻟﮫ" ای ﻗﺎﺑل طرح
و ﺗﺻور ﻧﯾﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر اوﻟﯾن ﺣق ھﻣزاد ﺑﺷر ﯾﻌﻧﯽ ﺣق ﺣﯾﺎت
ﺑﺎﺷد .اﺳﻧﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾﺷﮑش ،آﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﻗواﻧﯾن و
اﻟزاﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﺧود را ﻧﯾز ھﯾﭻ و ﺑﯾﮭوده ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧد.
اﻣﺎ ﺳﺧن آﺧر :اﮔر ﺑﮫ ﮔﻣﺎن زورورزان و ﺣﺎﮐﻣﺎن ،ﻣرگ ﻣن
ﻣوﺟب ﺣذف ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت
زھﯽ ﺧﯾﺎل ﺑﺎطل .ﻧﮫ ﻣردن ﻣن و ﻧﮫ ھزاران ﭼون ﻣن ﻣرھﻣﯽ ﺑر
اﯾن درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﻧﺧواھد ﺑود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آﺗش آﻧرا ﺷﻌﻠﮫ ورﺗر
ﺧواھد ﻧﻣود .ﺑﯽ ﮔﻣﺎن "ھر ﻣرگ اﺷﺎرﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕر".
اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن – زﻧدان ﻣرﮐزی ﺳﻧﻧدج
.................................................................

ﻧﺎﻣﮫ "ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر"
در ﺳوگ "اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن"
ھر ﺷب ﺳﺗﺎرهﯾﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽﮐﺷﻧد
و اﯾن آﺳﻣﺎن ﻏمزده ﻏرق ﺳﺗﺎرهھﺎ اﺳت
ﺳﻼم رﻓﯾق ،ﭼﮫﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺳمات ﮐﻧم؟ ﺑﮫ ﮐدام ﺟرم ﺗﺻورت ﮐﻧم؟
ﺟواﻧﮑﯽ ﻧﺣﯾف ﺑر ﻓراز ﭼوﺑﮫی دار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻔﺗن ﻏﻧﭼﮫی ﺧورﺷﯾد
ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽزﻧد؟ ﯾﺎ ﮐودﮐﯽ ﭘﺎﺑرھﻧﮫ از رﻧﺞدﯾدهﮔﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواﺳت ﻣژدهی ﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺳﻔرهھﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﺎن ﻣردماش.
ﭼﮫﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺳمات ﮐﻧم؟ ﻧوﺟواﻧﯽ از ﺟﻧس آزاد ﭼﺷﯾدهﮔﺎن ﺑﺎﻻی ﺷﮭر
ﮐﮫ اﻟﻔﺑﺎی رﻧﺞ و ﻣظﻠوﻣﯾت ،درس ﻣﮑﺗب و ﻣدرﺳﮫ و زﻧدﮔﯽﺷﺎن
اﺳت .راﺳﺗﯽ ﻓراﻣوش ﮐردم؛ ﺷﮭر ﻣن و ﺗو ﭘﺎﯾﯾن و ﺑﺎﻻ ﻧدارد،
ﭼﮭﺎر ﺳوی آن رﻧﺞ و درد اﺳت.
ﺑﮕو رﻓﯾق ﺑﮕو ...ﻣﯽ ﺧواھم ﺗﺻورت ﮐﻧم .در ھﯾﺄت »ﺳﯾﺎﻣﻧد«
ﮐﮫ رﺧت ﻋروﺳﯽ ﺑﮫ ﺗن ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻧﺎﺑﻧدان ﻋروس آزادی ﺑرود.
ﭼﮫﮔوﻧﮫ؟ ﭼﮫﮔوﻧﮫ ﺗﺻورت ﮐﻧم؟ در ﭘوﺷش ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ راه ﺷﺎھو را
ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ از ﻻﺑﮫﻻی ﺟﻧﮕلھﺎی ﺳوﺧﺗﮫی ﺑﻠوط ﺑﮫ ﮐﺎرواﻧﯽ
ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻣﻘﺻدش ﺳرزﻣﯾن آﻓﺗﺎب اﺳت؟ وﻟﯽ ھﯾﭻﮐدام از اﯾنھﺎ ﮐﮫ
ﺟرم ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧم »ﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﯾن ﺧﻠق ﺗﻠﺦ اﺳت و ﮔرﯾز از
آنھﺎ ﻧﺎﻣردی«....
و ﺗو ﺑﮫ ﮔرﯾز و ﻧﺎﻣردﻣﯽ ﮐردن »ﻧﮫ« ﮔﻔﺗﯽ و ﺳر ﺑﮫ دار
ﺳﭘردی ﺗﺎ راﺳت ﻗﺎﻣت ﺑﻣﺎﻧﯽ.
رﻓﯾق آﺳوده ﺑﺧواب ...ﮐﮫ ﻣرگ ﺳﺗﺎره ﻧوﯾد ﺑﺧش طﻠوع
ﺧورﺷﯾد اﺳت و ﺗﻌﺑﯾر ﺧواب ﭼوﺑﮫی داری ﮐﮫ ھر ﺷب در
ﺳرزﻣﯾنﻣﺎن ﺧواب ﻣرگ ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﺗوﻟد ﮐودﮐﯽ اﺳت ﺑر داﻣﻧﮫی
زاﮔرس ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺻﯾﺎن و ﯾﺎﻏﯽ ﺷدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽآﯾد.
آرام و ﻏرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺗنات را ﺑﮫ ﺧواب ﺑﺳﭘﺎر و ﺑﺎ زھدان زﻣﯾن
ﺑوﺳﮫ ﺑﺑﻧد ﺑرای ﻓردای روﯾش و رﺳﺗن.
ﺑدون ﻻﻻﯾﯽ ﻣﺎدر ،ﺑدون ﺑدرﻗﮫی ﺧواھر و ﺑدون اﺷﮏ ﭘدر آرام
ﺑﮕﯾر در ﺧﺎک ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﺑراھﯾمھﺎ ،ﻧﺎدرھﺎ و ﮐﯾوﻣرثھﺎ را ﺑﮫ
اﻣﺎﻧت ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻓﻘط رﻓﯾق ﺑﮕو ...ﺑﮕو ﻣﯽﺧواھم ﺑﺷﻧوم ﭼﮫ ﺑر زﺑﺎنات ﭼرﺧﯾد
آنﮔﺎه ﮐﮫ ﺻدای ﭘﺎ و درد ﺑﮫ ھم ﻣﯽآﻣﯾﺧت؟ ﻣﯽﺧواھم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرم
ﮐدام ﺷﻌر ،ﮐدام ﺳرود ،ﮐدام آواز ﮐدام اﺳم را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ
زاﻧویام ﻧﻠرزد .ﺑﮕو ﻣﯽﺧواھم ﺑداﻧم ،ﮐﮫ دلام ﻧﻠرزد آنﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽﻧﮕرم...
ﺳﻔرت ﺑﮫ ﺧﯾر رﻓﯾق
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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"آﻣﺪﻧﺪ و
ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ
و ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ"
از ﺳﮭﺮاب ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای اﺣﺴﺎن ﻓﺘﺎﺣﯿﺎن
http://sohrabmokhtari.blogspot.com

اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن اﻋدام ﺷد!
ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳوی رﻓﻘﺎی ﺑذر  21 -آﺑﺎن 1388
ﻣردی ﭼﻧﮓ در آﺳﻣﺎن اﻓﮑﻧد،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧوﻧش ﻓرﯾﺎد و دھﺎﻧش ﺑﺳﺗﮫ ﺑود.
ﺧﻧﺟﯽ ﺧوﻧﯾن
ﺑر ﭼﮭره ﻧﺎﺑﺎور آﺑﯽ!
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻧﯾن اﻧد.
ﺧﺑر اﻋدام اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن را از ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻧﯾدم .ﻓرﯾﺎدی از
ﺧﺷم و ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮐﺷﯾدم .اﮔرﭼﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ اﺧﺑﺎر اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ
ﮐم ﻧﺑود ،اﻣﺎ اﯾن ﺧﺑر ﺷوک ﺑزرﮔﯽ ﺑود .ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻗدم در
راه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺑزرگ ﻧﮭﺎده ﺑود.
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﮭﺎ در زﻧدان ﺑود ،اﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺧﺑری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از او ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﮑردﻧد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم
ﺳﺎﯾت ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم و ھم ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑش
ﺳﺑز و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ھرﮐدام ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺧود دﺳﺗﮕﯾری
ﺳران اﺻﻼح طﻠب را در ﺑوق و ﮐرﻧﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑراﯾﺷﺎن
رﻧﺟﻧﺎﻣﮫ و دردﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد؛ و از ﺣق و ﺣﻘوق زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
طوﻣﺎرھﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﮐﺳﯽ از اﺣﺳﺎن و اﺣﺳﺎﻧﮭﺎ ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
ﻧﯾﺎورد.
اھداف اﺣﺳﺎن و اﻓرادی ﻧظﯾر او ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ در زﻧداﻧﮭﺎی
اﯾران ﮐم ﻧﯾﺳت ﺑرﺧﻼف ﺟرﯾﺎن ﺣﺎﮐم و ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ
در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردم و ﻧﺟﺎت آﻧﮭﺎ از زﯾر ﯾوغ ﺳﺗم و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم وﺟود او را ﺗﺎب
ﻧﯾﺎوردﻧد و ﺑﮫ ﭼوﺑﮫ دارش ﺳﭘردﻧد .اﺣﺳﺎن از ﺳرزﻣﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺧﯾز
و ﺗﺣت ﺳﺗم ﮐردﺳﺗﺎن ﺑود و درد ﻣردم را ﺧوب ﭼﺷﯾده ﺑود .در
ﻧﺎﻣﮫ آﺧرش ﮔﻔﺗﮫ ﺑود "ﻣرگ ﻣن ﻣﺷﮑل ﮐردﺳﺗﺎن را ﺣل ﻧﺧواھد
ﮐرد" .اﻣﺎ اﺣﺳﺎن ﻋزﯾز ،ﻣرگ ﺗو ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه روﯾش ھزاران ﺑذر
ﺧواھد ﺑود ،ﺑذرھﺎﯾﯽ ﺳرﮐش ﮐﮫ ﺷوق ﺷﮑﻔﺗن و ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدن
اﻣﺎﻧﺷﺎن را ﺑرﯾده اﺳت.
اﺣﺳﺎن ﻏرﯾﺑﺎﻧﮫ رﻓت .اﻣﺎ ﺑﺎزھم ﺗﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ ارﺗﺟﺎع ﺗﺎب
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن ﺟواﻧﺎﻧﯽ را ﻧدارد .او را دور از ﭼﺷم ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد .ﺑﺎز ھم ھﻣﭼون ھزاران ﺑﺎر ﻗﺑل ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ
را ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد و ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ از ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎﻧش ھم ﻣﯽ ھراﺳﻧد.
آﺑﯾدر و ﮐوﺳﺎﻻن ﭘراو و ﺑﯾﺳﺗون دﯾﮕر ﺣﺿورت را ﺟﺷن ﻧﺧواھﻧد
ﮔرﻓت .ﮐوﭼﮫ ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﮐردﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐت از ﺷﯾطﻧت ﮐودﮐﺎن
ﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺳﻔرت را ﺑﺎور ﻧدارﻧد .ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ﺑﯾﺗﺎب
ﻧﺑودﻧت اﺳت و او ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ داد ،اﻣروز از ﺗو
ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد .از ﺻﻼﺑﺗت ،ﻣﻘﺎوﻣﺗت ،اﺳﺗواری ﭘﺎھﺎﯾت در
ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر و ﻣﺎ ﻧﯾز.
اﺣﺳﺎن ﻋزﯾز ،ﺑﺎ ﺳرود و ﺗراﻧﮫ ﺳﻔرت را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾم و
اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﯾم ﻏم ﺑر ﻣﺎ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ ھدف دﺷﻣن ھﻣﯾن
اﺳت .اھداف ﻣﺑﺎرزه ات را ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ دﺷﻣن ﺑرای
ھزارﻣﯾن ﺑﺎر ﺑداﻧد،
ﻣرگ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺑوﺗر ﻧﯾﺳت و ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾق ھﺳت زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد ﮐرد.
ﯾﺎدت ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!

ﮔﻔﺖ آن ﯾﺎر ﮐﺰو ﮔﺸﺖ ﺳﺮ دار ﺑﻠﻨﺪ
ﺟﺮﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺮار ھﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد )ﺣﺎﻓﻆ(
زﻧﺪه ﺑﮫ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯿﺖ ھﺰار ﺳﯿﺎووش
ﮔﺮدد از آن ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﮐﺰ ﺗﻮ زﻧﺪ ﺟﻮش )ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ(
وای ﺑﺮ ﻣﺎ اﺣﺴﺎن ﺟﺎن .وای ﺑﺮﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﻮ رﻓﺘﯽ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ
ﻧﺎﻣﺖ را دﯾﻮار ﺑﮫ دﯾﻮار و ﺷﺐ ﺑﮫ ﺷﺐ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .آﺧﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ را ﻓﻮرت دھﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮ اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮﮐﺶ
روﯾﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﻈﻠﻮم ،اﯾﮕﻮﻧﮫ ﭘﺎک ﺑﮫ ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﯽ .وای
ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﻄﺮه ای از اﻧﺪوھﻤﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ روﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮ ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .ای ﮐﺎش ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ وﻗﺘﯽ
طﻨﺎب را دور ﮔﺮدﻧﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭼﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪی .اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﮫ ھﻤﮫ ی
ﻣﺎ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ و روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻤﮭﮫ ی ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻋﮭﺪ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ طﻨﺎب ﺳﺮد و زﻣﺨﺖ را از دور ﮔﻠﻮی ﮔﺮم و
ﻟﻄﯿﻔﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ و ھﻤﺮاه ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ و زورورزان ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن
ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮭﺪ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻼﺧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ اﺣﺴﺎن ھﺎ و ﻧﺪاھﺎ و ﺳﮭﺮاب ھﺎ و ﺗﺮاﻧﮫ ھﺎ را
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮﻧﺸﺎن داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﯽ آن ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻓﺎﺗﺤﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﮐﻮردﻻن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن آن ،ﭼﻮن ﺗﻮ ،درﯾﺎدﻻن و
درﯾﺎروﻧﺪﮔﺎن.
ﻧﺴﻞ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﭼﻮن اژدھﺎ از ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻤﺎن روﯾﯿﺪه اﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﮫ
ﺻﺒﺢ از ﭘﺴﺘﻮھﺎی ﻟﺰج ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ و زﻧﺪان ﺑﮫ زﻧﺪان و دار
ﺑﮫ دار ﺗﻮ را آوﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ .اﻧﮕﺸﺖ در ﺷﮑﻢ ﺟﮭﺎن ﮐﺮده ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺟﺴﺘﮫ
اﻧﺪ و ﮐﺸﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺎﻧﯽ و ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت و ﻧﺴﯿﻤﯽ را ﭘﻮﺳﺖ از ﺗﻦ ﮐﻨﺪه
اﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻓﺮﺧﯽ ﯾﺰدی را ﺳﻮزن ﺳﻮزن دھﺎﻧﺶ را دوﺧﺘﮫ اﻧﺪ
و ھﻤﯿﻦ دور دوار زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ اﻓﻼک ﺧﻮن رﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ
ﺗﺎ ﻧﺪاھﺎ و ﺳﮭﺮاب ھﺎ و ﺗﺮاﻧﮫ ھﺎ و ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﺟﺎن.
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﻣﺎ دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ،ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮫ ﮐﺎﻏﺬ و روﯾﺎ ﺑﮫ روﯾﺎ ﻧﺎم
ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺶ را در ﻣﺸﺖ ﺧﺎطﺮش ﺧﻮاھﺪ ﻓﺸﺮد و آﻧﻘﺪر ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺳﺮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﻮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﮫ ﯽ ﻣﻨﮓ ﺑﺘﺮﮐﺪ و از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﮓ■.
ﺑﺮﻟﯿﻦ ٢٠ ،آﺑﺎن ١٣٨٨

درود رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر وﯾژه ﺗﺎﺳوﻋﺎ و ﻋﺎﺷورا
و اﻓﺷﺎی ﻣذھب ھﺳﺗﯾم .اﮔر در اﯾن ﻣورد ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻋﮑس ،ﻣطﻠب،
ﻧظر و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دارﯾد ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑرای
آدرس اﯾﻣﯾل ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
Email: bazr1384@gmail.com

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ 12

ﻣﻌرﻓﯽ ﻛﺗﺎب

ﻧﺎم ﮐﺗﺎب» :اﻧﺑوه ﺧﻠق«
ﺟﻧﮓ و دﻣﮑراﺳﯽ در ﻋﺻر اﻣﭘراﺗوری
اﺛر ﺗوﻧﯽ ﻧﮕری و ﻣﺎﯾﻛل ھﺎرت
ﺗرﺟﻣﮫ رﺿﺎ ﻧﺟف زاده
ﻧﺷر ﻧﯽ
ﭼﺎپ اول 1386
ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
آﺛﺎر ﻣﺷﺗرﻛﯽ ﻛﮫ آﻧﺗوﻧﯾو ﻧﮕری و ﻣﺎﯾﻛل ھﺎرت درﺑﺎره ﻛﺎرﻛرد
و ﺟﮭت ﮔﯾری دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر و ﺗﺣوﻻت ﺿروری ﻣﻧﺗﺷر ﻛرده اﻧد،
ﻣﺧﺎطﺑﺎن زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾران ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﻛران
ﭼپ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً داﻧﺷﺟوﯾﺎن رادﯾﻛﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و راه دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد ،اﯾن آﺛﺎر را از ﻧظر ﻣﯽ
ﮔذراﻧﻧد .آﻧﺗوﻧﯾو ﻧﮕری ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
اواﺧر دھﮫ  1960ﺗﺎ آﻏﺎز دھﮫ  1980در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ را دارد .او ﻛﮫ
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ،در ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾك ﺑﺎ ﮔراﯾش ”ﺧودﻣﺧﺗﺎری
ﻛﺎرﮔری“ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻛرد .ﺗﺋوری ھﺎی ﻓرﻣوﻟﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻧﮕری
ﻛﮫ ﺑر ﻧﻘش ﻣﺗﺣول ﻛﻧﻧده آﮔﺎھﯽ و اھﻣﯾت ﻋﻧﺻر ذھﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺗﻐﯾﯾر اوﺿﺎع ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ ﮔذاﺷت ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﻛﮫ دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ وی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﻛﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﻣﺑﺎرزه
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دھد و ﺑﮫ زﻧدان ﺑﯾﻧدازد .ﻧﮕری از
طرف ﯾﻛﯽ از ﺗﺷﻛل ھﺎی آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻛﮫ ”ﺣزب رادﯾﻛﺎل“ ﻧﺎم داﺷت،
ﻛﺎﻧدﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﻠس اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺷد و ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺻوﻧﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،از ﺣﺑس رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺧطر
ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗﮕﯾری ﻣﺟدد وی وﺟود داﺷت ،ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻓراﻧﺳﮫ ﮔرﯾﺧت و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻛرد .در دھﮫ 1990
ﺑود ﻛﮫ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺗﮭﺎﺟم ﺳرﻛوﺑﮕراﻧﮫ و ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟدﯾد از
ﺳوی ﺑورژوازی اروﭘﺎ ،ﺣﻛم اﺳﺗرداد ﻧﮕری ﺑﮫ اﺟراء درآﻣد .او
ﺑﻌد از ﮔذراﻧدن دوران ﻣﺣﻛوﻣﯾت ﺧود ،ﻣﺟدداً آزاد ﺷد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﻧظری و روﺷﻧﮕراﻧﮫ روی آورد .آﺛﺎر ﻛﻧوﻧﯽ آﻧﺗوﻧﯾو ﻧﮕری،
در واﻗﻊ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ھﺎی وی از ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﯽ
ﭘﯾﺷﯾن وی ﻧﯾز ھﺳت؛ و ﻧﺑﺎﯾد آن ھﺎ را ﺻرﻓﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﺣﻠﯾل
آﻛﺎدﻣﯾك و ﺗﺋورﯾك در ﺣﯾطﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ـ ﻓﻠﺳﻔﯽ ـ اﻗﺗﺻﺎد
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد.
در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ،ﻣﺧﺗﺻراً ﺑﺎ ﻛﺗﺎب “ ”Multitudeﻛﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی
ﻧﮕری و ھﺎرت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻣﺗرﺟم ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑرای
ﻛﺗﺎب ﻋﻧوان ”اﻧﺑوه ﺧﻠق“ را ﺑرﮔزﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻛﮫ در ﻣﺗن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﻔﮭوم واژه ”ﻣﺎﻟﺗﯽ ﺗود“ ،ﺷﺎﯾد
”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﻋﻧوان ﮔوﯾﺎﺗری ﺑرای اﯾن ﭘدﯾده ﺑﺎﺷد.
”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ در ﺳﺎل  2004ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .ﯾك وﯾژﮔﯽ ﻛﺗﺎب
در ﻧوع ﻧﮕﺎرش آن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﮕرش ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن از ﺟﮭﺎن و
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘﯾراﻣون و ﺗزھﺎﯾﯽ ﻛﮫ دارﻧد در آن ﻣؤﺛر ﺑوده اﺳت .ﻛﺗﺎب
)ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧش( ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﮕرش زﯾﺳﺗﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ از
دﻧﯾﺎﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾك ﻛﺗﺎب ﺻرﻓﺎ ً )ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً( اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺳت ،ﯾﺎ
ﺻرﻓﺎ ً در زﻣره ﻛﺗب اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ارﮔﺎﻧﯾﻛﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ،اﻗﺗﺻﺎد ،ﻓرھﻧﮓ ،ھﻧر ،ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻛﺎر دارد .ﻛﺗﺎب در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻛﮫ ﺟﮭت ﮔﯾری و ﺗزھﺎی
ﻣرﻛزی ﺧود را دارد ،اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻋواﻣل را )ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﻧﺎﺳب و
طوری ﻛﮫ ﺗوی ذوق ﻧزﻧد و ﺑﺎﻋث ﺳر در ﮔﻣﯽ ﻧﺷود( در ﺧدﻣت
ھدف ﺧود ﻗرار داده اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ،ﻛﺗﺎب ﺟذاﺑﯽ اﺳت و ﻧﻛﺎت
آﻣوزﻧده ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در آن ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

ﻧﮕری و ھﺎرت” ،ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ را ﺑﻌد از اوﻟﯾن ﻛﺗﺎب ﻣﺷﺗرك
ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ”اﻣﭘراﺗوری“ ﻧوﺷﺗﻧد .در ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻗﺻد
دارﻧد ،ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺗﺋوری ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در”اﻣﭘراﺗوری“ ﻣطرح ﻛرده
ﺑودﻧد ،ﺗﺣوﻻت و وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻛﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ھﺎی  2003ـ 2001
در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ رخ داده را ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺷرﯾﺢ ﻛﻧﻧد .آﻧﺎن ﺗﺄﻛﯾد
دارﻧد ﻛﮫ اﯾن ﺗﺣوﻻت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺋوری ھﺎی اﻣﭘراﺗوری در ﺗﻧﺎﻗض
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﻛﮫ ﻣﮭر ﺗﺄﯾﯾدی ﺑر آن اﺳت؛ و اﮔر ﺑرﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﻓق و
دورﻧﻣﺎی اﻣﭘراﺗوری ﺧواﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد ،آن ھﺎ را ﺑﺎﯾد در راﺳﺗﺎی
ﮔراﯾش ھﺎ و ﺿد ﮔراﯾش ھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﻣوﺟود در ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻧﮕری و ھﺎرت ﺗﺣوﻻت دھﮫ اول ھزاره
ﺟدﯾد )ﺧﺎﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎوز و ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﻧوﻧﯽ( را ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ
دوران ﮔذار رﺑط ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﺟور ﭘدﯾده ھﺎ و روﻧدھﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ دﮔرﮔون ﺷود،
ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.
دورﻧﻣﺎی ﻣطرح ﺷده در ﻛﺗﺎب ”اﻣﭘراﺗوری“ اﯾن ﺑود ﻛﮫ
ﻛﺎرﻛرد ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ در دوراﻧﯽ ﻛﮫ دﯾﮕر آﻏﺎز ﺷده ،ﺷراﯾط را
ﺑرای ظﮭور ﯾك دﻣﻛراﺳﯽ ﻓراﮔﯾر و واﻗﻌﯽ )ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر( اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧد .اﻣﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌد از  11ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و طرح
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ـ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ )و ﻧﺎﺗو( در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ،و ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ
اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻛﻣﺎﻛﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﺿﺎد دوﻟت ـ ﻣﻠت ھﺎ
درون ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود ،اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻓوری از دورﻧﻣﺎی ﻣوﺟود را
ﺑرھم زد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻛﺗﺎب ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت روﺑرو ﺷدﻧد ﻛﮫ دوران
ﺟدﯾدی از ﺗﮭﺎﺟم و اﺷﻐﺎﻟﮕری و ﺟﻧﮓ )ﺗﺣت ھداﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣده
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷده ،ﺑﯽ آﻧﻛﮫ ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧزدﯾﻛﯽ
ﺑر آن ﻣﺗﺻور ﺑﺎﺷد .ﻧﮕری و ھﺎرت در ﻣﻘدﻣﮫ ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ از اﯾن
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرات ”وﺿﻌﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ“ و ”ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﻣﺳﻠﺢ“
ﯾﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .و ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد:
”ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ دﻣﻛراﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ...ﺟﻧﮓ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ دﻣﻛراﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ طور ﺳﻧﺗﯽ دﻣﻛراﺳﯽ در
دوران ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾق درآﻣده و ﻗدرت ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ ﯾك ﻣرﺟﻊ ﻗدرﺗﻣﻧد
ﻣرﻛزی ﻣﺣول ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺣران ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻛﻧد“.
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ وﺿﻌﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﻛﻧوﻧﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻣﻘوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔراﯾﯽ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧدﺟﺎﻧﺑﮫ
ﮔراﯾﯽ ﺑﻘﯾﮫ ﻛﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗوﺿﯾﺢ داد .ﭼون آﻣرﯾﻛﺎ ھر ﻗدر ھم
ﻛﮫ ﻗﻠدری ﻛﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﯾك ﺣرﻛت ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑدون ﻧﮭﺎدھﺎ
و ﻣراﺟﻊ ﻻزم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﻧﮓ داﺋﻣﯽ در ﻋﺻر
اﻣﭘراﺗوری ،ﻋﻣل ﻛﻧد .ﻧﮕری و ھﺎرت اﯾن اﻣر را ﮔراﯾش اﺻﻠﯽ
ﻋﺻر ﻛﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔراﯾﯽ
آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ را در زﻣره ﮔراﯾش ھﺎی ﻓرﻋﯽ ای ﻛﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔذﺷﺗﮫ
ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﮔراﯾش اﺻﻠﯽ دﯾﮕر در ﻋﺻر ﻛﻧوﻧﯽ ،از ﻧظر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن،
”اﺑداع ﭼرﺧﮫ ھﺎی ﻧوﯾن ﻣﺷﺎرﻛت و ھﻣﻛﺎری“ اﺳت ﻛﮫ ﺧود ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی اﺳت .آﻧﺎن از ﺷﻛل ﮔﯾری ﯾك ﻧﯾروی ﻋظﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل و ﻣﻧﺎﻓﻌش در دﻣﻛراﺳﯽ ﻓراﮔﯾر ﻧﮭﻔﺗﮫ
اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﭘدﯾده ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ اﺳت .اﯾن ﻧﯾرو ،ﯾك ﺷﺑﻛﮫ ﺑﺎز و
ﮔﺳﺗرده از اﻓراد و ﻗﺷرھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ھم اﻣر ﻣﺷﺗرك
دارﻧد.
و ﺑﺎﻻﺧره اﯾﻧﻛﮫ ﻧﮕری و ھﺎرت در ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ﺧود ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد ﻛﮫ اﻧﺗظﺎر ”ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻛرد“ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﺑرای ﻋﻣل از ﻣﺎ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﻛﮫ در ﻣورد ﻣﻘوﻻت
ﻗدرت ،ﻣﻘﺎوﻣت ،اﻧﺑوه ﺧﻠق و دﻣﻛراﺳﯽ ،ﺑﺎزاﻧدﯾﺷﯽ ﻛﻧﯾم .ﭘﯾش از
ﻧﮭﺎدﺳﺎزی ﺑرای ﻛﺳب ھدف )ﯾﻌﻧﯽ دﻣﻛراﺳﯽ( ﺑﺎﯾد ﺑﭘرﺳﯾم ﻛﮫ ﻣﻌﻧﯽ
دﻣﻛراﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑورژوازی ﻧوﭘﺎ در اروﭘﺎی ﻗرون ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه ﻣﯽ ﭘردازﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﺑورژوازی ﻧوﭘﺎ ﺑرای
ﺑرﻗراری ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم
ﻧژادھﺎ و ﻣﻠل و (...ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﻧﮕری و
ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ
ھﺎرت ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ ﺣق ھم ﺑﺎ ﻣﺎرﻛس ﺑود و ھم
ﺻورت دوﻟت ـ ﻣﻠت درآﻣد .اﻣﺎ در ﻋﺻر ﻣﺎ،
ﺑﺎ ﻟﯾﺑرال ھﺎ .در ھﻣﯾن ﻓﺻل ﺑﮫ ﻧﻛﺎت ﻗﺎﺑل
”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻛﮫ اﻣﭘراﺗوری ﭘدﯾد
ﺗوﺟﮫ زﯾر ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾم:
آورده اﺗﻛﺎء ﻣﯽ ﻛﻧد و از آن ﻓراﺗر ﻣﯽ رود.
”ﻧظرﯾﮫ طﺑﻘﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧطوط ﻣﺑﺎرزه
اﻧﺑوه ﺧﻠق ﺑﮫ ﺟﺎی اﺗﻛﺎء ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺟود را ﻣﻧﻌﻛس ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺧطوط
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺣدود و اﻧﺣﺻﺎری ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور
ﺑﺎﻟﻘوه آﯾﻧده را ﻧﯾز ﻣطرح ﻣﯽ ﻛﻧد ...وظﯾﻔﮫ
ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺳﺎزد .ﻣﻧظور ﻧﮕری و
ﻧظرﯾﮫ طﺑﻘﮫ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺑرای
ھﺎرت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﺑدون ﻛﺳب
ﻣﺑﺎرزه دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎﻟﻘوه و ﺑﯾﺎن آن ھﺎ ﺑﮫ
ﻗدرت ﻣرﻛزی ـ طﺑﻘﺎﺗﯽ ـ دﯾﻛﺗﺎﺗوری ،از ﭘﺎﯾﯾن
ﺻورت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ...طﺑﻘﮫ ،ﯾك
ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
آراﯾش ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار و ﯾك ﭘروژه اﺳت) “.ﺧط
ﻓﺻل اول ﻛﺗﺎب ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺟﻧﮓ و ﻗﮭر در
ﺗﺄﻛﯾدھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت(
ﻋﺻر اﻣﭘراﺗوری ﻣﯽ ﭘردازد .اﺟﺑﺎری در اﯾن
ﻛﻧﻛﺎش و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ در ﻣورد اﯾن ﻧﻛﺎت ﻣﯽ
ﻛﺎر وﺟود دارد .ﭼرا ﻛﮫ در دﻧﯾﺎی اﻣروز
ﺗواﻧد درك ﻣﺎ از ﻛﻣوﻧﯾﺳم و طﺑﻘﮫ ﻛﺎرﮔر را
ﺟﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ھﻣﮕﺎن ﺟرﯾﺎن دارد و
ﻋﻣﯾﻘﺗر ﻛﻧد .اﯾن ﺳؤال ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻛردن ھﺎی
ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻠل ﺑروز اﯾن ﺟﻧﮓ و ﻗﮭر ،ھﯾﭻ ﺗﺋوری ای ﮔوش
واﻗﻌﯾﺎت ﻣﺎدی و ﻋﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺗدی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ اﯾن ﺑﺣث رﺑط
ﺷﻧوا ﭘﯾدا ﻧﺧواھد ﻛرد .ﺗﺑﯾﯾن آﻧﺎن از ﺟﻧﮕﯽ ﻛﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دارد ﺑﮫ اﯾن ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎرﻛس از اﻣﻛﺎن و ﺿرورت دﮔرﮔوﻧﯽ ﻧظم
ﺟرﯾﺎن دارد ،اﯾﻧﺳت ﻛﮫ:
ﻣوﺟود ،ﺑﮫ ﻧﻘش طﺑﻘﮫ ﻛﺎرﮔر رﺳﯾد.
ﯾﻛم ،اﯾن ﯾك ﺟﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن دوﻟت ـ ﻣﻠت ھﺎ
ﻧﻛﺗﮫ ”ﻋﺟﯾﺑﯽ“ ﻛﮫ در ﻛﺗﺎب وﺟود دارد اﯾﻧﺳت ﻛﮫ در ﺳرﺗﺎ ﺳر
ﺟرﯾﺎن ﻧدارد .ﺑﺣث ﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ ،دﻧﯾﺎ دارد ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻣﺗن ،ﻧﮕری و ھﺎرت ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ از طﺑﻘﮫ ﺣﺎﻛم ﻧﻣﯽ زﻧﻧد! ﺣﺗﯽ آن
ﯾك اﻣﭘراﺗوری ﭘﯾش ﻣﯽ رود .ﯾﻌﻧﯽ ﯾك ﭘدﯾده ﻋﻣدﺗﺎ ً ھﻣﮕرا در ﺣﺎل
را ﻣﺛﻼً ﺗﺣت ﻋﻧوان طﺑﻘﮫ ﺑورژوازی ھم اﺳم ﮔذاری ﻧﻣﯽ ﻛﻧﻧد .در
ﺷﻛل ﮔﯾری اﺳت ﻛﮫ ﺑرای ﻓراﮔﯾر ﺷدن ﺧود در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﻧﮕرش آﻧﺎن ،ﺑﮫ طرز ﻏرﯾﺑﯽ دﺷﻣن ﻧﺎﻣرﯾﯽ اﺳت .ﯾﺎ اﺻﻼً دﺷﻣﻧﯽ
ﺟﻧﮓ داﺋﻣﯽ را ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻧﮕری و ھﺎرت ،ﺣداﻗل در اﯾن
وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾك ﻣﺎﺗرﯾﻛس ،ﯾك ﺳﯾﺳﺗم ،ﯾك ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﻛﺗﺎب ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای اﯾن ﺳؤال ﻧدارﻧد ﻛﮫ :طرف ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺟﻧﮓ
طرف ھﺳﺗﯾم .آﯾﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ )ﯾﺎ در ﺧدﻣت ﺗﻔﻛری( ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﻛﺳب
ﻛﯾﺳت؟ ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه؟ ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی در ﺣﺎل اﻧﺣطﺎط و اﻧﻘراﺿﯽ ﻛﮫ ﺳر
ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را دﯾﮕر ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ای ﻧﻣﯽ داﻧد؟ وﻗﺗﯽ طﺑﻘﮫ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرداﺷﺗﮫ اﻧد؟ ﯾﺎ ھر دو؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻛﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن،
ﺣﺎﻛﻣﮫ ای وﺟود ﻧدارد ،دﯾﮕر ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﺧواھﯽ ﺳرﻧﮕوﻧش
ﮔراﯾش ﺗﺑدﯾل ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺟﺎری ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﭘﺷت ھر طرف
ﻛﻧﯽ!
آن ،اﯾن ﯾﺎ آن ﮔروھﺑﻧدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دارد را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ
ﻧﮕری و ھﺎرت ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﺗﺋوری ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﻣﺟﺑورﻧد ﺑﮫ
ﮔﯾرﻧد.
ﻣﺻﺎف ﺗﺋوری ھﺎی ﻣﺎرﻛس ﺑروﻧد .ﯾﻛم در ﻣورد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻛﺎرﮔران
ﻓﺻل دوم ﻛﺗﺎب ،ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ اﺧﺗﺻﺎص
ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ای و ”ارﺟﺢ داﻧﺳﺗن“ ﻛﺎر ﻣوﻟد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗوﻟﯾد
دارد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن از اﯾن ﺟﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﭼﮫ
ﻛﻧﻧده ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑل ِ ﻛﺎرھﺎی ﻏﯾرﻣوﻟد ﻛﮫ در ﺗﺣﻘق
ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .ﯾﻛم ،ﭼرا ﻣردم ﻧﯾﺳت؟ دوم ،ﭼرا ﺗوده ﯾﺎ ﻋوام اﻟﻧﺎس
ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻘش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .دوم در ﻣورد ﻣﺗوﺳط زﻣﺎن ﻛﺎر
ﻧﯾﺳت؟ ﺳوم ،ﭼرا طﺑﻘﮫ ﻧﯾﺳت؟ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻛﮫ ﻧﮕری و ھﺎرت ﻣﯾﺎن
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ً ﻻزم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر اﻧدازه ﮔﯾری ارزش .ﺳوم ،طرح ﭘدﯾده
ﭘدﯾده ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،در ﺗﻛﺛر و
ﻛﺎر ﻏﯾرﻣﺎدی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻛل ھژﻣوﻧﯾك اﻧواع ﻛﺎر )در ﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎر
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن آﺣﺎدش اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﻣر ﻣﺷﺗرﻛﯽ ﻛﮫ ﺟﻣﻊ را
ﻣوﻟد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻛﮫ در دوران ﻣﺎرﻛس ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت(.
ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دھد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،وﯾژﮔﯽ و ﺗوان اﯾن ﭘدﯾده را در
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﺎﭘﯾﺗﺎل ﺑرﻣﯽ ﮔردد ،ﻣﺎرﻛس ﺑﻌد از ﺗﺟرﯾد و
”رھﺎ“ ﺑودن آﺣﺎدش )ﻓﺎﻋل آﮔﺎه ﺑودن ﺗك ﺗك اﻓراد( ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺑﮫ
ﺗﻔﻛﯾك اﻧواع ﻛﺎر و ﻧﻘش ھرﯾك در ﺗوﻟﯾد و ﺗﺣﻘق ارزش اﺿﺎﻓﮫ،
ﻗول ﺧودﺷﺎن اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺎ ”وﺣدت ﺗﻔﻛﯾك ﻧﺎﭘذﯾر“ در ﻣﻘوﻟﮫ ﻣردم
دوﺑﺎره اﯾن ﻋواﻣل ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ظﺎھراً ﺗﺟرﯾدی را درون ﯾك ﺳﯾﺳﺗم
ﻓرق دارد .ﻧﮕری و ھﺎرت ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ ﺑرای ﺣﻛوﻣت ﻛردن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ارﮔﺎﻧﯾك ﻣﯽ ﮔذارد و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺑدون ﻛﺎرﻛرد اﻧواع ﻛﺎرھﺎ،
اﯾﺟﺎد ﭘدﯾده ﯾﻛدﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻠت و ﯾﺎ ﻣردم اﺳت .وﻟﯽ ”ﺟﻣﻊ
ﺗوﻟﯾد و ﺗﺣﻘق ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﻧﺎﻣﻣﻛن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧوﻋﯽ رﺟﺣﺎن
اﻧﺑوه“ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻛﻣراﻧﯽ ﻛﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﻛﺎری ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻛﻧد،
دادن ﺑﮫ ﻛﺎر ﺗوﻟﯾدی ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ،و ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺗﺷﻛل و رو ﺑﮫ رﺷد
ﺑرﻗرار ﻛردن دﻣﻛراﺳﯽ اﺳت.
و ﻣﻧﺿﺑط ﻛﺎرﮔران ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ای در ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
درﻛﯽ ﻛﮫ در اﯾن ﻓﺻل از ﻛﺗﺎب ﺑﮫ وﺿوح ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت،
ﺑروز ﻛرد ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻧون ﻧﯾز اداﻣﮫ دارد .ﻣﺛﻼً از اﯾن ﺑﺣث ﺗﺋورﯾك ﻛﮫ
ﺗﻠﻘﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧودی از ﺷﻛل ﮔﯾری اﺗﺣﺎد و ﻣﻘﺎوﻣت ”ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“
ارزش اﺿﺎﻓﮫ در ﻛﺟﺎی اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود،
اﺳت .ﻧﮕری و ھﺎرت ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ طور اﺷﺗراﻛﯽ در اﺧﺗﯾﺎر
ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻛﺎرﮔران ”ارزش ﮔذاری“ ﺷده اﻧد .اﻣﺎ در ﯾك
اﯾن ﻧﯾرو اﺳت و آﻧﭼﮫ ﺑﮫ طور اﺷﺗراﻛﯽ ﺗوﻟﯾدش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﺧود ﺑﮫ
ﭘروژه ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﺧش ھﺎی ﭘﯾﺷرو و ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده طﺑﻘﮫ را
ﺧود در ﺑراﺑر ﻗدرت اﻣﭘراﺗوری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﯾك
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﻣوﻟد ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ و ...ﺳﻧﺟﯾد و ﺗﻌﯾﯾن
درك و آﮔﺎھﯽ ﻣﺷﺗرك در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .در اداﻣﮫ
ﻛرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب در دوران ﻛﻧوﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﻟﯾت ﻛﺎر و
ھﻣﯾن ﺑﺣث ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم طﺑﻘﮫ و طﺑﻘﮫ ﻛﺎرﮔر ﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎ و ﻛﺎر ﻣﻧﻌطف و ﻣوﻗت رﻗم ﻣﯽ ﺧورد ،ﭘدﯾده
ﭘردازﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﻣﺎرﻛس ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ دو
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﭼﯾزی ﺑرای از دﺳت دادن ﻧدارﻧد را
طﺑﻘﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻛرد .ﯾﺎ ﺗﻼش ﻛرد اﺛﺑﺎت ﻛﻧد ﻛﮫ ﮔراﯾش اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﻣﻌﻧﯽ ﻛرد .آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺷدن ﺷدﯾدﺗر و
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺑدﯾل اﻓراد ﺑﮫ ﯾك اﻛﺛرﯾت ﻣﺣروم از
ﺳرﯾﻌﺗر در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﯾم؟ آﯾﺎ ﮔﺳﺗرش ﻓﻘر ﻛﮫ ﻧﮕری
ﻣﺎﻟﻛﯾت ﺑر اﺑزار ﺗوﻟﯾد و ﯾك اﻗﻠﯾت ﻣﺎﻟك اﺑزار ﺗوﻟﯾد اﺳت .ﻧﮕری و
و ھﺎرت از آن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﭘدﯾده ای ﺟدا از ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺷدن
ھﺎرت اﺳم اﯾن ﺗﺣﻠﯾل را ﮔراﯾش ﺑﮫ وﺣدت ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﺣد
ﮔﺳﺗرده اﺳت؟ آﯾﺎ در ارﺗﺑﺎط ارﮔﺎﻧﯾك ﺑﺎ آن و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻧﯾﺳت؟
دﯾدن ﯾﺎ ﻣﺗﺣد ﻛردن ﺷﻣﺎر ﮔﺳﺗرده ای از اﻓراد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﺷراﯾط
در اداﻣﮫ ﺑﺣث ،ﻧﮕری و ھﺎرت ﺑﮫ زوال ﺟﻣﻌﯾت دھﻘﺎﻧﯽ دﻧﯾﺎ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷﺗرك .درﻣﻘﺎﺑل ﺑﺣث ﻣﺎرﻛس ،اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯽ ﭘردازﻧد .آﻧﺎن دھﻘﺎن را دﯾرﭘﺎﺗرﯾن طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر
ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻟﯾﺑرال ﺑر ﺗﻛﺛر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ روی
ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن زوال آن را ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑزرگ و
ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن ھﺎی ﻗﺷرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف )اﻋم از ﺟﻧﺳﯾت ھﺎ و
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ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﯾن ﺗﺣول را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ
وﺟود آﻣدن اﻣﻛﺎن واﻗﻌﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق دﻣﻛراﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد .در اﯾن ﺑﺣث ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻛﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،روﻧدھﺎی واﻗﻌﯽ
و ﻣﺣﺗﻣل در ﺟﮭت زوال ﻣﻘوﻟﮫ دھﻘﺎن را ﺗﻌﻣﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر و ﻓوری ﺗر
از آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺟرﯾﺎن دارد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻛل
ﮔﯾری ،ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻘوﯾت ﮔراﯾش ھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
طﺑﻘﺎﺗﯽ در دل ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ظﺎھراً ”ھﻣﮕﺎﻧﯽ“ ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه را ﺑﺑﯾﻧﻧد.
درون اﯾن ﺟﻣﻊ ،طﺑﻘﺎت و ﻗﺷرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎﻛﺎن ﺣﺿور دارﻧد و
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در درون اﯾن ﺟﻣﻊ ﺟﺎری اﺳت و ﻛﻣﺎﻛﺎن ﻣﺳﺄﻟﮫ
دﻣﻛراﺳﯽ و دﮔرﮔوﻧﯽ را در ﻗﺎﻟب ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺗﻔﺎوت و راه ھﺎ و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﺿﺎد ﻣطرح ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﻓﺻل آﺧر ﻛﺗﺎب ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دﻣﻛراﺳﯽ در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر و ﺳﺎز و
ﻛﺎرھﺎی آن ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﺑﺧش درواﻗﻊ ﻧﻔﯽ اﺷﻛﺎل ﻗدﯾﻣﯽ ﺗﺷﻛل
)ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺣزب و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب و ﻣﻘوﻟﮫ رھﺑری ﻛﻧﻧده و رھﺑری
ﺷوﻧده( و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺷﺑﻛﮫ ھﺎی ﻣﺗﺷﻛل از اﻓراد ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی
آن اﺳت ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ و اﺷﻛﺎل اﺷﻐﺎل و ﺧودﮔرداﻧﯽ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ای و ﻣﻧطﻘﮫ ای )ﻣﺛل ﭼﯾﺎﭘﺎس( ﻏﯾره ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻧﮓ
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﻛﮫ ﻧﮕری و ھﺎرت در اﺑﺗدای ﻛﺗﺎب ﺑﮫ
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮔوﺷزد ﻛرده ﺑودﻧد ﻛﮫ از ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻛرد
را طﻠب ﻧﻛﻧﯾد ،اﻣﺎ در اﯾن ﺑﺧش از ﻛﺗﺎب ،ﺟﮭت ﮔﯾری و ﺗﺎ ﺣدودی
راه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣطﻠوب ﺧود در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر را ﺟﻠو ﻣﯽ
ﮔذارﻧد .ﻧﮕری و ھﺎرت ،ﺑرای ﭘدﯾده ﻧوظﮭوری ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ
ﻛرده اﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ
ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﻣوﺟود )در ﺟﻧﺑش ﻛﺎرﮔری و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺿدﺟﻧﮓ و
ﺿدﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﻛﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺟﻧﺑش ھﺎی دﻣﻛراﺳﯽ
ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﺷﮭر ،روﺳﺗﺎ ،زﻧﺎن ،روﺷﻧﻔﻛران و
ھﻧرﻣﻧدان دﮔراﻧدﯾش در ﻛﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده( ﻧدارﻧد .در ﻛﺗﺎب
آﻧﺎن ،ﺣزب ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزار ﻛﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن ﺑﮫ ﺳوی ﻛﻣوﻧﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﭘدﯾده ای ارﺗﺟﺎﻋﯽ
و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت .ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ دﻣﮑراﺳﯽ
ﮔﺳﺗرده ﮐﺎھش داده ﺷده اﺳت .ﺿرورت ﻗﮭر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﻔﯽ ﺷده ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺷﻛل ھﺎی رزﻣﻧده ﻣﺑﺎرزات اﺗﺣﺎدﯾﮫ و ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ـ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻘﻠﯾل داده ﺷده اﺳت.
ﺧﻼﺻﮫ ﻛﻧﯾم” ،ﺟﻣﻊ اﻧﺑوه“ ﻧﻛﺎت ﻣﮭم و ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑرای ﻓﻛر و
ﻛﻧﻛﺎش در ﺑر دارد .ھﻣﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ،آن را ﺑﮫ ﯾك ﻛﺗﺎب ﺧواﻧدﻧﯽ ـ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺧواﻧدن و ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔذاﺷﺗن ـ ﺗﺑدﯾل ﻛرده اﺳت .در ﻋﯾن
ﺣﺎل ،ﺧون رﻓرﻣﯾﺳم در ﺷرﯾﺎن ھﺎی ﻛﺗﺎب ﺟﺎری اﺳت ﻛﮫ اﯾن ﻧﯾز
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘد ﻋﻣﯾق اﺳت■.
.................................................................
 ...اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ :15
 -1اﻣروز در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺧﺻوص
ﺑﮫ ﺧود و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﻧظﺎم ھﺎی ﻏﯾردﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑر اﯾران
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،آﯾﺎ ﺿرورﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺎ درﺑﺎره ی ھﻧر ،و
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ً ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺗراﻧﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﯾم؟
 -2آﯾﺎ زﻣﺎن آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ،از طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕری در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ارث
رﺳﯾده اﺳت ﺑﭘردازﻧد؟
 -3آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ھﻧر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن را دارد؟
 -4آﯾﺎ آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻋﯾﮫ ی روﺷﻧﻔﮑری دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھﻧر
ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻠﯾت ،ﻣذھب و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﯽ ﺗﺎزد ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد؟
اداﻣﮫ دارد...
در اﯾن ﺑﺣث ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد و ﻧظرات ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل دارﯾد.
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ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻋﺗراض )(1
ﺷﺎھﯾن ﻧﺟﻔﯽ
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ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﻋﺎﺻﯽ ﻧﺑوده اﺳت .در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد
"ﻋﺻﯾﺎن" را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾش ﻓرض ﻣﺷﺗرک ﺣرﮐت
ﮐﻧﯾم .اﻧﺳﺎن در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﭼﻧد ُﺑﻌدی زاده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺑﻌﺎدش ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﺎھوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دارد ،وﻟﯽ از ﯾﮏ
ﺟﮭت ﻧزد اﻧﺳﺎن ﻣﺷﺗرک اﻧد و آن وﺟود ﻧﯾروﯾﯽ ﺑرای ﻣﻌﻧﯽ دادن
ﺑﮫ اﯾن "ﺑودن" اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑر اﺳﺎس اﺑﻌﺎد زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
آن رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧود را در اﺑﺗدا ﺑر اﺳﺎس ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻧﺳﺑﯽ و ﺗدرﯾﺟﯽ از "ﺧوﯾﺷﺗن" و ﺳﭘس ﺟﮭﺎن اطراف اش ﺗﻌرﯾف
ﮐﻧد .اﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌرﯾف ﭘس از آن ﺑﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻣﯾﺎن
اﻧﺳﺎن و "ﺑودن" ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود و از ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ ،او اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ
ﮐﻧد .در ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،از اداﻣﮫ دادن ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش دﺳت ﻣﯽ
ﮐﺷد و "زﯾﺳﺗن" را ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﯾﺎ اﯾن ﺟﻧﮓ
ﻓرﺳﺎﯾﺷﯽ را ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎزوﺧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺷت در ﺧوﯾش ﺗﻘﻠﯾل
ﻣﯽ دھد و ﺗﻔﺎﻟﮫ ﯾﺎ ُﺑراده ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اطراف اش
ﭘرت ﻣﯽ ﮐﻧد .او  -اﯾن اﻧﺳﺎن ﻧوع دوم -ﯾﻘﯾﻧﺎ ً زﯾر ﺑﺎر ﺣﺟﯾم
ﻣﻌﺎﺻران ﻧوع اول اش ﻟﮭﯾده ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﺗداوم
اﺳت ﮐﮫ او را ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣن اﯾن ﻧوع از اﻧﺳﺎن را ﻋﺻﯾﺎﻧﮕر
ﻣﯽ ﻧﺎﻣم .ھﻣﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎ ِن ﺟﻧﯾﻧﯽ ﺧوﯾش
ﭘرﺳﺷﮕری ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺑزار ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺑزار ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده را وﺳﯾﻠﮫ
ی ﺳﺎﺧت اﺑزاری دﯾﮕر ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﻘدر در درون ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺎ رﺣم را ﺑدرد و ﻣﯽ درد .ھﻧر طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل اﯾن ﻋﺻﯾﺎن
اﺳت .اﻣﺎ ﭼرا طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن؟ ﻓﻘط ﺟﺎن ھﺎی آزاد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﻧر
زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن دروﻏﯽ ﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در آن ﻏﻧوده اﺳت و ھر ﺿﻣﯾر
روﺷﻧﯽ اﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب ﺳﯾﺎﺳت ،ﻣذھب و و اﯾده ھﺎی
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭼﮫ در اﻗﺗﺻﺎداﻧد ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻓﺿﺎﯾﯽ را ﭼﻣﺎﻗﯽ ﮐرده اﻧد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣوﻋود
در زﻣﯾن ﯾﺎ در آﺳﻣﺎن .اﻣﺎ ھﻧر ﻧﮫ طﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻧﮫ ﻗﺷر .ﺗﻧﮭﺎ
ھﻧر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﺳﯾﻠﯽ ﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم را در ﺧود ﺗﺣﻠﯾل دھد و
درﯾﺎﯾﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎھﻣﮕون ﺑﺳﺎزد .از اﯾن رو ھﻧر ،ﻧﺷﺧوار ﮐردن
زﻧدﮔﯽ ﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯾم را ﻗورت ﻣﯽ دھﻧد و ﻧﯾز در ﺣﻠق
دﯾﮕران ﻣﯽ ﺗﭘﺎﻧﻧد ﺑﺎ ھﻧر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .ﺣﺎل ﺑﮫ اوﻟﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔردﯾم .آﯾﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ ﻧﺷﺧوار ﮐردن ھﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎ از اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺷرﻗﺎن ﺑرای ﻣﺎن
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﺎﻧﮫ
ای ﻗوی ﺑرای ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن ھﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم و ھﻣﯾن ﺧﻣودﮔﯽ
و رﮐود را ﻣﯽ ﺗوان در اﺻوات و ﺷﮑل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺳﺎزھﺎی اﯾراﻧﯽ و
آواز و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺟﺳت.
ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن ﺧﻣودﮔﯽ را در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﯾد
ﺑﺎزﺟﺳت .اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻣﺗر از ﺻد ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن
ﻣﻔﺎھﯾم ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻠﻣﯽ آﺷﻧﺎ ﺷده اﻧد و ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ وارد ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ھﻣﯾن اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ در اﯾران ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﻧﻔورﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺟز اﯾن ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺗوﺣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده اﺳت.
اﯾن اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ اﺳت اﮔر ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﻔﻘﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻌداد ھﺎ را
ﺷﮑوﻓﺎ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در ھر دوره ای ﺑﺎ ھر ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺗوان
از ﻧواﺑﻐﯽ ﻋﺻﯾﺎﻧﮕر ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻣﺎن
ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻔﻘﺎن ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﺗوان
اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣدﻧﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ و ھﻧر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷود .در
اﯾران ﺳﯾﺎﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻓﻠﺳﻔﮫ و ھﻧر را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾده اﺳت و اﯾن
دو ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺟﺎل ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾدﮔر و ﺟﯾره ﺑﮕﯾر ﺑوده
ﺑﺎﺷﻧد و از ھﻣﯾن رو ﻓﻠﺳﻔﮫ در اﯾران ﺷﮑل ﻣﻧﺣط آن ﭼﯾزی ﺳت ﮐﮫ
از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﭘس از ﺳﻘراط آﻣوﺧﺗﮫ ﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن و
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم
ﻋﻘﻼﯾﯽ ﮐردن ﻣذھب ﺑﺎ ﺧطوطﯽ ﻣﺷﺧص از ﭘﯾش ﻓرض ھﺎی ﺛﺎﺑت
دﯾﻧﯽ.
ﻣﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻣﭼون روﺷﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش ﺑﮕﯾرد ،روﺑرو ﻧﺑوده اﯾم و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دﺷوار ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﻣﻌﻧﺎی روﺷﻧﮕری و روﺷن ﻓﮑری را ﻧزد اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم.
روﺷﻧﮕری ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﮐﺎﻧت "ﺧروج از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﺳت ﺑﮫ ﺗﻘﺻﯾر
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧود" اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘﺻﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود ﻓﮭم ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
رﯾﺷﮫ در ﮐﻣﺑود ﺷﮭﺎﻣت دارد .رﻓﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای
از ﺗرس ھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ
در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر اﺳﺎس رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺷﺎن ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎر ﻓﻠﺳﻔﮫ آﻣﺎده ﮐردن اﻧﺳﺎن
در ﺑراﺑر ﺷراﯾط ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﺳت .ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوﯾش
ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻘﺎم ﮔذﺷﺗﮫ ای ﭼﻧد وﺟﮭﯽ و در ﺣﺎلِ "ﺷدن" و
ﺳوی دﯾﮕرش ﺑﮫ آﯾﻧده ای در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن ھﻧر
ﮔﺳﺗره ای را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ "ﺷوﻧده" ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ اﯾن
اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﻧﺎ ﮔﺳﺳﺗﻧﯽ را ﺗﺎب ﺑﯾﺎورد .ﭘس درھم آﻣﯾﺧﺗﮕﯽ
ھﻧر و ﻓﻠﺳﻔﮫ آﻧﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر دو در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧده و اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧده در ﻓراﺷدی زﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﺗﻔﺎوت
و ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕرﮔوﻧﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ ی ﻣن ﺧوﯾش ،و آن "ﻣن" را،
دﭼﺎر ﮐﻠﯾﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗر ،و در ﻧﮭﺎﯾت او را در ﻣﻘﺎم ﺷﻧﺎﺳﻧده و
ﺟﮭﺎن اطراف اش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد
و در ﻋﯾن ﺣﺎل او را ﺑرای ﺧواﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧدارد و اﻧﮑﺎر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺳﻣﺗﯽ از "ﺑودن" اش ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ
ﺷوراﻧد .ھﻧری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ درھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺧود
در ﻣﻘﺎم ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧده و ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧده ﻣﻌﻧﺎی ﺑودن ﺑرآﯾد و ھﻣﯾن ﺗﻌﺎﺑﯾر
ھم ،ﻣﺳﺦ در آن ﺷﮑل ھﻧﺟﺎرﮔرﯾزش ﺷده و ﺗﻧﮭﺎ ﺧﻣودﮔﯽ و در
ﻧﮭﺎﯾت ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﻧﻔﺳﻣرده و در ﺷﮑل ﻣﺷﺧص اش آﻓرﯾﻧﻧده ی ﻣرﺛﯾﮫ
اﺳت.
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗﺻری از ﮐﻠﯾت ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺎﺳت ھﻧر و ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت.
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ،
روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣذھب و ﺷراﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾرات
ﺷﮕرﻓﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺷﮑل ﮔﯾری رﻓﺗﺎر ھﻧری ﻣؤﻟﻔﺎن ﯾﮏ
ﺳرزﻣﯾن و ﻣﺧﺎطﺑﺎن اش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾران ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ
ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ اش از ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و وﯾراﻧﯽ و ﻗﺗل
ﻋﺎم و ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﭘس ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺑراﺣﺗﯽ از ھﻧر اﯾراﻧﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑدون در ﻧظر
ﮔرﻓﺗن دﮔردﯾﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺧن ﮔﻔت.
اﻧﺳﺎن ھﺎ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اوﻟﯾن ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺦ را اﺧﺗراع ﻧﮑردﻧد ،زﯾرا آن را
در ﺑدن ﺧود داﺷﺗﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ زﻣﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت در ﺑﮑﺎر ﺑردن آن ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧﻧد .ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ طور
طﺑﯾﻌﯽ از ﺣﻧﺟره ی ﺧود در دو ﻣورد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺟذب و ﺗﺣرﯾﮏ
ﺟﻧﺳﯽ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و ﻧﯾز در ھﻧﮕﺎم ﻧزاع اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﻧﯾز از ﺧود اﺻواﺗﯽ را
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔوﯾﯽ از آواز ﺧود ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﮔر ﯾﮏ ﻗﻧﺎری
در ﻗﻔس ﺑﺧواﻧد ﺷﺎﻋراﻧﮫ اﺳت ﺑﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد رھﺎﯾﯽ ﺧوﯾش را
آواز ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻧﺳﺎن ھﺎ اﯾن دو دﻟﯾل ﺑرای ﻣوﺳﯾﻘﯽ )ﺳﮑس و
ﺣﻣﺎﺳﮫ( را از ﺣﯾواﻧﺎت آﻣوﺧﺗﻧد و ﺳﭘس ﺑﺎ اﺧﺗراع ﻣذھب آن را ﺑﮫ
اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧدﻧد .ﺗﻔﺎوت ﺟواﻣﻊ ﻣدرن و ﭘﺳﺎﻣدرن ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده دﻗﯾﻘﺎ ً از ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﻧﺷﺄت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ درک ﻣﻌﻧﺎی
"ﻟذت" ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﺑﺎ ﺧواﺳت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺗﻼش
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻏرﯾزی ھﻧر ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد .وﻟﯽ ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ
درﮔﯾر ﺳﻧت ھﺎی ﻣﻠﯽ-ﻣذھﺑﯽ ﺑودﻧد از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺑزاری ﺟﮭت ارﺿﺎی ﺧواﺳت ھﺎی اﺧﺗراﻋﯽ ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ و ﺟﮭت
دار ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد و ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷده ی اﯾراﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻧوازﻧدﮔﺎن و ﺧﻧﯾﺎﮔراﻧش ﺣداﻗل در ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾران ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﻧد .اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﺑودن ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺣدﺳﯾﺎت ﻧزدﯾﮏ اﺳت .ﯾﻘﯾﻧﺎ ً از
ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﺟﻧﮓ ھﺎ و درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ روﺣﺎﻧﯾﺎن
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اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از زﻧدﮔﯽ روزﻣره ی
ﻣردم ﺑوده اﺳت ،اطﻼع ﭼﻧداﻧﯽ در
دﺳت ﻧﯾﺳت .اﺷﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده از دوره ی
ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ،زﻧﺎن و ﻣردان ﺧﻧﯾﺎﮔر و
رﻗﺻﻧده ای را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً
در ﺣﺿور ﺷﺎه ھﺳﺗﻧد .اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌدادی
از اﯾن ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣراه داﺳﺗﺎن
ھﺎﯾﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧده
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﻧوازﻧدﮔﺎن درﺑﺎر
ﺑوده اﻧد .ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ
ﺣﺿور اﯾن اﺷﺧﺎص در ﻣﯾﺎن ﻣردم
اﺷﺎره ﺷده اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺟدای از ﺷﮑل ﺣﮑوﻣﺗﯽ اش
در ﺑﯾن ﻣردم رواج داﺷﺗﮫ اﺳت .آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ اﻣروز ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻗوام
ﻣﺧﺗﻠف اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
رواﯾت ﺧواﺳت ھﻧری ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣردم ،ﺟدای از ﭼﮭﺎرﭼوب ھﺎی
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺳﻠط ﺑر اﯾران در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﮔر زﻣﺎﻧﯽ در اﯾران
ﭘﯾش از اﺳﻼم اﺣﺗﻣﺎل ﺷﻧﯾدن آوازی و دﯾدن رﻗﺻﯽ وﺟود داﺷت
ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ی اﻋراب اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدود ﺷد .آﺛﺎر اﯾن
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ در ﮐﻧﺎر اوﺿﺎع اﺳﻔﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در طول
ﭼﻧد ﻗرن ﭼﻧﺎن در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻔوذ ﮐرد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺧﺷﯽ از رﻓﺗﺎر
ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﺷد .از اﯾن رو ﻧﺎﮔزﯾراً ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧواﺳت
ھﺎی ھﻧری و ﻏرﯾﺿﯽ ﻋوام ،ﺑﺎﯾد ﺗراﻧﮫ ھﺎی ﻓوﻟﮏ اﯾراﻧﯽ را
ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾن روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ از رﻗص و
آواز ﭘﺎﺳداری ﮐردﻧد .آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آزاداﻧﮫ و ﺑدون ﭘرده ﭘوﺷﯽ از
ﺧواﺳت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺧود و دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﭘﯾراﻣون آن ﺳﺧن ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد .ﻣردم و ھﻧرﻣﻧدان ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﺷﺎن ،ﻧﯾﺎز ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﯽ ﺗﮑﻠف ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد .از اﯾن ﺟﮭت
ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﺑﺎھت ھﺎﯾﯽ ﺷﮕرف ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻓوﻟﮏ روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﺷﮭری
اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺗﻌدد ﻧﺗواﻧﺳت ،ھﻣﭼون ﺑﻠوز و ﯾﺎ ﻓﻼﻣﻧﮑو و
ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و ﺑﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﭘرﺑﺎر ﺑرﺳد .وﻗﺗﯽ ﺣﺟم ﻧﮕﺎرش داﯾرةاﻟﺗﻣﻌﺎرف ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﻣﻘﺎﻣﯽ اﯾران ﺗوﺳط "ﺣﻣﯾدرﺿﺎ اردﻻن" ﺑﮫ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺟﻠد ﺑرﺳد،
ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺣدس زد ﮐﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻗوام ﻣﺣﻠﯽ اﯾران از ﭼﮫ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای رﺷد و ﻧﻣو ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎ ،ﻋدم ﺗروﯾﺞ ﻣﯾﺎن ﻋﻣوم ﻣردم ،ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق و
ﺑررﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،دور ﺑودن ﻧوازﻧدﮔﺎن و ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن از ﺷراﯾط
ﻣﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﯾط و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺷراﯾط روز ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻋدم ﻧوآوری
ھﻧری و ﺑﺳﻧده ﮐردن ﺑﮫ ﺗﮑرار ﻣﮑررات و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از دﻻﯾل
ﻓﻧﯽ ﭘﯾراﻣون ﺳﺎزھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،در ﻧﮭﺎﯾت در روﺳﺗﺎ ،ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﺑرای ﻣﺷﺗﺎﻗﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و در ﺷﮭر ﺑﺎ ﭼﻧد
دﯾﮕردﯾﺳﯽ ﺳﻘوطﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼه ﻣﺧﻣﻠﯽ و از اﯾن دﺳت ﻣﯽ
رﺳد .ﻣن در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺳﻌﯽ دارم در ﺟﮭت ﺗﺄوﯾل ﻣﺑﺣث
اﻋﺗراض و ﻋﺻﯾﺎن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻣوﺳﯾﻘﯽ آوازی
و ﺗراﻧﮫ ھﺎﯾش ﺟدای از ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ھﺎی راﯾﺞ ﺑﭘردازم .در اﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ از ھﻧرﻣﻧدان و ﮔروه ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﭘﯾش و ﭘس از اﻧﻘﻼب
 57ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻘ ّدم ﯾﺎ ﺗﺄﺧر زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز
ﻣوﺿوﻋﯽ ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﺷد .ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻣﺑﺎﺣث ﻣؤﻟف ﺑﺎﯾد در ﺣد ﺗوان ﺧوﯾش از ﺳﻼﯾق ﺷﺧﺻﯽ ،در ﺑراﺑر
ﮐﻧﮑﺎش و ﺑررﺳﯽ ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﺷﺎن
داده اﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺗﻌﺎرف دارﯾم .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺑﯽ ﮐم و ﮐﺎﺳت در ﻣﻐز ﺧود ﺿﺑط ﮐرده اﯾم و اﮔر
ﮔﺎھﯽ ھوای ﺷورﯾدن ﺑﮫ ﺳرﻣﺎن زده اﺳت ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﭘﺷت
ﭘرده ﺷﺑﯾﮫ ﺑوده اﺳت .ﺑﺧش اول اﯾن ﺳری ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﭼﻧد
ﺳؤال اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑرﯾم ﺗﺎ ﺑﺳﺗری ﺑﺎﺷد ﺑرای اداﻣﮫ ی ﺑﺣث.
اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ .... 14
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ﺳﺎﯾﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﻣواد ﻣﺧدر
ﺑر زﻧداﻧﮭﺎی اﯾران
ﻋﺎﺑد ﺗواﻧﭼﮫ
http://jafk.blogfa.com/page/abed-t.aspx

ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ زﻧدان ،ﻗواﻧﯾن زﻧدان ،رﻓﺗﺎر زﻧداﻧﺑﺎن ﺑﺎ زﻧداﻧﯽ،
ارﺗﺑﺎط زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻣﮫ ﭼﯾز در زﻧدان زﯾر
ﺳﺎﯾﮫ ی ﺳﻧﮕﯾن ﻣوادﻣﺧدر ﻗرار دارد .ﭘول ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾق
ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ داﺧل زﻧدان ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳﯾﺎری از
ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ ی زﻧدان را وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از درﮔﯾرﯾﮭﺎ
ﺑﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوادﻣﺧدر روی ﻣﯽ دھد.
ﺧوب ﺑودن ﯾﺎ ﺑد ﺑود ِن ﻏﯾرﻋﺎدی رﻓﺗﺎر زﻧداﻧﺑﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل ﻗرﯾب ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت.
اﻧﺗﺻﺎب ﻣدﯾران داﺧﻠﯽ و ﮔردش ُﭘﺳﺗﮭﺎی ﮐﺎری زﻧدان ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﯾرات ﺟدی ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدر در زﻧدان در ارﺗﺑﺎط اﺳت.
ﺗرﯾﺎک ،ھروﺋﯾن و ﮐراک ﺳﮫ ﻣﺎده ﻣﺧدر اﺻﻠﯽ ﻣورد ﻣﺻرف
در زﻧدان اﺳت اﻣﺎ ﻣوادی ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺷﯾش ،ﺷﯾﺷﮫ ،ﺗراﻣﺎدول و اﻧواع
ﻗرﺻﮭﺎی رواﻧﮕردان ﻧﯾز در زﻧدان ﺧرﯾد و ﻓروش و ﻣﺻرف ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر در زﻧداﻧﮭﺎی اﯾران ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت
و ﺑﺎ ﻗﯾﻣت اﯾن ﻣواد در زﻧدان راﺑطﮫ ی ﻋﮑس دارد .ھرﭼﮫ در
زﻧداﻧﯽ ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻣﺧدر ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﺻرف آن ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ
ﺷود و ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻣﺧدر در زﻧدان ﺑﮫ ﻣﻘدار ورود آن ﺑﮫ زﻧدان
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ھرﭼﮫ ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد و ﺗﻌداد ﮐﺎرﮐﻧﺎن و زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن
ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯾزان ورود ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ آن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و
ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻣﺧدر در آن ﮐﻣﺗر اﺳت .زﻧدان اوﯾن ﻣﺻداق ﺑﺎرز اﯾن
ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌدد ﺗﯾﻣﮭﺎی وارد ﮐﻧﻧده ی ﻣواد ﻣﺧدر و رﻗﺎﺑت
ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻣوادﻣﺧدر درآن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﮭﺎی اﯾران ﺑﯾﺷﺗر
و ارزان ﺗر ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ زﻧدان در
آن ﻗرار دارد ﻧﯾز ﺑر ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﺄﺛﯾر دارد .در ﺷﮭرھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﺑوﺷﮭر ،اھواز ،ﮐرﻣﺎن و  ...ﻣوادﻣﺧدر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾر
ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ زﻧدان وارد ﻣﯽ ﺷود .ﻣوادﻣﺧدر از دو طرﯾق وارد
زﻧدان ﻣﯽ ﺷود:
اﻟف :ده درﺻد از طرﯾق زﻧداﻧﯾﺎن و ﻧزدﯾﮑﺎﻧﺷﺎن
زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺳﺗﮕﺎن درﺟﮫ اول آﻧﮭﺎ از ﭼﮭﺎر طرﯾق اﻣﮑﺎن ورود
ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ داﺧل زﻧدان را دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
 .1ﻣرﺧﺻﯽ
 1-1ﻣرﺧﺻﯽ؛ زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻣﮑﺎن ﻣرﺧﺻﯽ رﻓﺗن ﺑﮭره ﻣﻧد
ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺟﺎﺳﺎز ﮐردن ﻣوادﻣﺧدر در ﺑدن ﺧود اﻗدام ﺑﮫ ورود ﻣواد
ﻣﺧدر ﺑﮫ داﺧل زﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﺎﺳﺎز ﻣوادﻣﺧدر در ﺑدن ﺑﮫ طرق
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
اﻧﺑﺎری :در اﯾن ﺷﯾوه ﻣﻘداری ﺑﯾن  50ﮔرم ﺗﺎ  2ﮐﯾﻠوﮔرم
ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﯾﻠﮫ »آب ﺑﻧدی«* ﺷده و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣواد روﻏﻧﯽ
از طرﯾق ﺳوراخ ﻣﻘﻌد وارد ﻓﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺑدن ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺷﯾوه
ﻣﺗداول ﺗرﯾن راه ورود ﻣواد ﻣﺧدر از طرﯾق زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ زﻧدان
اﺳت .ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﯾن ﮐﺎر ﺑﻌد از
ﺑﺎزﮔﺷت زﻧداﻧﯽ از ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﯾن  3ﺗﺎ  7روز او را در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ی
زﻧدان* ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣوران ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ای
ﻣﺿﻧون ﺷوﻧد ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ  20روز ﻧﯾز زﻧداﻧﯽ را در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ
دارﻧد .ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ی زﻧدان ﺑﻧدی ﻣﺟزا از زﻧدان اﺳت ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن و
زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در آن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧدارﻧد.
زﻧداﻧﯾﺎن در ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺟﺎزه ی ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر ﻧدارﻧد و ﺑدون
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اﺟﺎزه و ھﻣراھﯽ ﻣﺳﺋول ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻣﮑﺎن رﻓﺗن ﺑﮫ دﺳﺗﺷوﯾﯽ را
ﻧدارﻧد .ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی آﻧﺎن ﺑﮫ دﻗت ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺷده و ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
زﻧداﻧﯽ ﺑرای ﺧﻼص ﺷدن از ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻧوﺑت
»ﺗﺧﻠﯾﮫ« ﺑدھد .ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ظﺎھری و ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ
دارد ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﮫ ﻧوﺑت روﻏن ﮐرﭼﮏ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
ﺳﯾﺳﺗم ﮔوارﺷﯽ او وﺟود دارد ﺧﺎرج ﺷود .در ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ
ﻋدد دﺳﺗﺷوﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐف آن  20ﺗﺎ  30ﺳﺎﻣﺗﯾﻣﺗر از ﺳطﺢ
زﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﭘﺎﯾﯾن درب دﺳﺗﺷوﯾﯽ از ﮐف
دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﻧﯾز  30ﺗﺎ  40ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣوران
ﺳﺎدﯾﺳﻣﯽ زﻧدان ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺧودﻓروﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺻﻧدﻟﯽ
ﻣﻘﺎﺑل درب دﺳﺗﺷوﯾﯽ از ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﭘﺎﯾﯾن درب اﻗدام ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ی
ﻋﻣل دﻓﻊ زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﮔر ﻣوادﻣﺧدر دﻓﻊ ﺷده از ﺑدن زﻧداﻧﯽ
در ﺑﯾن ﻣدﻓوع او ﺑود ﺳرﯾﻌﺎ ً آﻧرا ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻧد و
زﻧداﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
زﻧدان اﻗدام ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﺗﺧﻠﯾﮫ از زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧﻔورﺗرﯾن اﻓراد
در زﻧدان ھﺳﺗﻧد و ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ی ﺳﺎﯾر زﻧداﻧﯾﺎن ﻗرار
ﻧﮕﯾرﻧد ﻣﺣل ﺧواب و زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ از ﺳﺎﯾر زﻧداﻧﯾﺎن ﺟدا اﺳت.
زﻧداﻧﯾﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗرﻓﻧد »روﻏن ﮐرﭼﮏ« راھﮑﺎرھﺎی
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﯾدن ﺑﯾﺳت
ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر از ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ی ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺗوﺧﺎﻟﯽ ،ﻣوادﻣﺧدر
را در اطراف آن ﻣﮭﺎر ﮐرده و آﻧرا وارد ﺑدن ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب در ھﻧﮕﺎم ﺧوردن روﻏن ﮐرﭼﮏ و ﺗﺧﻠﯾﮫ دادن ،ﻣواد دﻓﻌﯽ
از ﺳوراخ ﻟوﻟﮫ ﻋﺑور ﮐرده و ﻣوادﻣﺧدر داﺧل ﺑدن زﻧداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد .راه دوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ھﻣﮫ ی زﻧداﻧﯾﺎن دﯾﮕر ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ زﯾر ﭘﺗو ﻣﯽ رود )ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ی
زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد و ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ی
ﻣرﺧص ﺷدن از ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺧواب ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد!!!( و
اﻧﮕﺷﺗش را وارد ﺑدن ﺧود ﮐرده و ﻣواد ﻣﺧدر را از ﺑدن ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﮐﻧد و زﯾر ﭘﺗوی ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد و ﭘس از دادن ﺗﺧﻠﯾﮫ دوﺑﺎره
آﻧرا زﯾر ﭘﺗو وارد ﺑدن ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد.
راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ی دﯾﮕری ھم از طرف زﻧداﻧﯾﺎن
ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻟو ﻧرﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ از آن ﺑﯽ ﺧﺑرﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻧﻣﯽ
ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺷﮏ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﻣواد ﻣﺧدر در ﺑدن ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد از روﺷﮭﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ
ﻋﻠﯾﮫ آن زﻧداﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣوادﻣﺧدر را از ﺑدن ﺧود ﺧﺎرج
ﮐﻧد و ﺗﺣوﯾل دھد .ﺑﮫ اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ زور ﯾﮏ ﻋدد ﮔﻠوﻟﮫ )ﺗﯾﻠﮫ(
ﺷﯾﺷﮫ ای ﯾﺎ ﻓﻠزی ﺧوراﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﻓﻘط وﻗﺗﯽ او را از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔﻠوﻟﮫ )ﺗﯾﻠﮫ( را از ﭘﺎﯾﯾن دﻓﻊ ﮐﻧﻧد و ﺗﺣوﯾل ﺑدھﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺑر ﺳر زﻧداﻧﯽ رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ زور ﻣﺣﻠول
ﭘرﻣﻧﮕﻧﺎت را ﺑﮫ ﺧورد زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﺣﺎﻟت ﺗوأﻣﺎ ً
اﺳﺗﻔراغ و اﺳﮭﺎل دﺳت ﺑدھد .ﺳﭘس او را ﺑﮫ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻣﺎم ﺑرده
و ﺷﯾﻠﻧﮓ آب ﮔرم را ﺑﮫ ﺣﻠق زﻧداﻧﯽ ﻓرو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﻘدر ﺑﮫ او آب
ﮔرم ﻣﯽ ﺧوراﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ارادی ﺑدن او اﻗدام ﺑﮫ ﻋﻣل
دﻓﻊ ﮐﻧد و ﻣوادﻣﺧدر از ﺑدن او ﺧﺎرج ﺷود.
 2-1ﻣﻌده؛ در اﯾن روش ﻣﻘداری ﺑﯾن ﺑﯾﺳت ﺗﺎ  50ﮔرم
ﻣوادﻣﺧدر در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ،ﻣﺷﻣﻊ ،ﮐﺎﻧدوم ،ﮐﯾﺳﮫ ﻓرﯾز
و  ...ﻗرار داده ﺷده و ﺑﺎ ﭼﺳب ﺑرق و ﺣرارت آب ﺑﻧدی ﺷده ﻣﯽ
ﺷود .ﺳﭘس آﻧرا ﺑﮫ ﻋﺳل آﻏﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗوان
ﻓﯾزﯾﮑﯽ زﻧداﻧﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ ی او ﺗﻌداد اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺷﺗر
ﺷود .راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ی زﻧدان ﺑﺎ اﯾن روش ھم ھﻣﺎﻧﻧد روش ﺑﺎﻻ
اﺳت.
 3-1ﺳﻧﮓ – ﻗﻼب؛ ﺳﺧت ﺗرﯾن و ﺣرﻓﮫ ای ﺗرﯾن روش ﺣﻣل
ﻣوادﻣﺧدر در ﺑدن ،روش »ﺳﻧﮓ ﻗﻼب« اﺳت .اﺟرای اﯾن ﺷﯾوه
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ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ و  ...ﺑﺎز ھم ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن زﻧداﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺧود ﺳﺎﺑﻘﮫ دار
از ھر ﮐﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط زﻧداﻧﯽ ﺣرﻓﮫ ای و ﺧﺎص از آن
ھﺳﺗﻧد ،ﻣوادﻣﺧدر را در اﯾن وﺳﺎﯾل ﺟﺎﺳﺎز ﮐرده و ﺑﮫ دﺳت زﻧداﻧﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن روش ﺑﯾن ده ﺗﺎ ﺻد ﮔرم ﻣوادﻣﺧدر ﭘس از
ﻣﯽ رﺳد.
آب ﺑﻧدی ﺷدن داﺧل ﯾﮏ ﺑﺎدﮐﻧﮏ ﺿﺧﯾم ﻗرار داده ﺷده و ﺳر آن
ﮔره زده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﻧﺦ را ﺑﮫ ﺳر ﺑﺎدﮐﻧﮏ ﮔره ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺳر
ب :ﻧود درﺻد از طرﯾق زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان
دﯾﮕر آﻧرا ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﻧﺟوق )ﯾﮏ ﻣﮭره ی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐوﭼﮏ( ﻣﯽ
ﺣﺟم اﺻﻠﯽ ﻣوادﻣﺧدر
ﺑﻧدﻧد .ﺑﺎدﮐﻧﮏ ﺗوﺳط زﻧداﻧﯽ ﺑﻠﻌﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﻧﺟوﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺦ
از طرﯾق ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان
ﺑﮫ ﺑﺎدﮐﻧﮏ وﺻل اﺳت در ﯾﮏ ﻋﻣل ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳرﯾﻊ و ﺣرﻓﮫ ای
ﺑﮫ دﺳت زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.
ﺑﮫ داﺧل ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﮔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎدﮐﻧﮏ از طرﯾق اﯾن
زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﺎﯾﯾن
ﻧﺦ در داﺧل ﻣﻌده زﻧداﻧﯽ ﻣﻌﻠق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ دادن
ﺑودن ﺣﻘوق دوﻟﺗﯽ و
زﻧداﻧﯽ ﻧﯾز دﻓﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﺎﻻﺗر زﻧدان
ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﺑرﻏم اطﻼع از اﯾن ﺣﻘﮫ ھﯾﭻ روﺷﯽ ﺑرای
ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﭘول
ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﻧدارﻧد و ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﺧوش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد
زﯾﺎد اﻗدام ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﺳﺗرده
اﻧدﮐﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺧﺻص ﻻزم ﺑرای اﺟرای آﻧرا دارﻧد.
 4-1دﻣﺎﻏﯽ؛ از اﯾن روش ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ورود ھروﺋﯾن و
ی ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ زﻧدان ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ھﯾﭼﯾﮏ از زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن
ﻣوادﻣﺧدر ﻧرم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘداری ﻣﺎده ی ﻣﺧدر را در ﯾﮏ
و ﻣﺄﻣوران زﻧدان ھﻧﮕﺎم
آب ﺑﻧدی ﺑﺳﯾﺎر ﻧرم ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و آﻧرا ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺑﮫ داﺧل ﺑﯾﻧﯽ
ورود و ﺧروج ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و آزاداﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﺣوطﮫ
ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﻣوادی ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق اﯾن روش وارد زﻧدان ﻣﯽ
ی داﺧﻠﯽ زﻧدان ﺗردد ﮐﻧﻧد %100 .ﻗرﺻﮭﺎی رواﻧﮕردان و
ﺷود ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣﺻرف زﻧداﻧﯽ در ھﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت.
 5-1ﺣﻠﻘﯽ؛ در اﯾن روش ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﮔرم ﻣﺎده ی ﻣﺧدر آب
ﻗرﺻﮭﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﻣﺗﺎدون و ﺗراﻣﺎدول از طرﯾق ﮐﺎﻣﻧدان وارد زﻧدان
ﻣﯽ ﺷود .ﺣداﻗل  %90ﮐل ﻣوادﻣﺧدری ﮐﮫ در زﻧدان ﻣﺻرف ﻣﯽ
ﺑﻧدی ﺷده و ﺗوﺳط زﻧداﻧﯽ ﺗﺎ ﮔﻠو ﭘﺎﯾﯾن داده ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ از ﺑﻠﻌﯾدن
ﺷود از طرﯾق زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آب ﺧوردن
آن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن روش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺎﺷد و
وارد زﻧدان ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣﺻرف ﻣواد در ﺧود ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺻرف و ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣوادﻣﺧدر در زﻧدان ﺗوﺳط زﻧداﻧﯽ
ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﯽ روﻧد ھم از اﯾن روش ﺑرای
»ﺧﻼف زﻧدان«* ﻣﺣﺳوب ﺷده و ﺑﮫ ازای ھر ﮔرم ﻣواد ﻣﺧدر ﯾﮏ
ورود ﻣواد ﺑﮫ زﻧدان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 6-1زﯾر ﭘوﺳﺗﯽ؛ در اﯾن روش زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﺑﺎ
ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت زﻧداﻧﯽ اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘدار ﯾﮏ ﺗﺎ
دو ﺳﺎل زﻧدان ﺗﻧﺑﯾﮭﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﯾز اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود .ﻣوادی ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﯾﻎ ﺟراﺣﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﺟدا ﮐردن ﭘوﺳت ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑدن ﺧود
ھروﺋﯾن و ﺷﯾﺷﮫ و ﮐراک در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  20ﺗﺎ  40ﮔرم
)ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺳن ،زﯾر ﺑﻐل و  (...و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﺟﯾب ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﺗوﺳط دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﺟﺎرات اﻋدام رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗﺧت ﮐردن ﻣﺎده ی ﻣﺧدر آﻧرا زﯾر ﭘوﺳت ﺧود ﺟﺎﺳﺎزی
زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺻرف ﯾﺎ ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣواد ﻣﺧدر در
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ زﻧداﻧﯾﺎن ﻓرﺑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از اﯾن ﺷﯾوه
زﻧدان ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻌﻣوﻻً ﺗوﺳط
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 .2ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری و دادﮔﺎه
ﺷورای طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی زﻧدان ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺳﻠول اﻧﻔرادی* ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﮔر در ﺣﯾن ﺑﺎزداﺷت ﺑﺎ ﻣﺄﻣورﯾن زد و ﺧورد داﺷﺗﮫ
زﻧداﻧﯽ در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽ رود
ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ ﮐﺎﺑل و ﺷﻼق ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﺧورﻧد ﺗﺎ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺧﺎﻧوده ھﺎ ﺑﮫ رﻗم
ﮐﺎرﻣﻧدان در ﺻورت رو ﺷدن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻗﺎﭼﺎﻗﺷﺎن ﺑرای ﯾﮏ ﺗﺎ دو
ﺑﺎزرﺳﯾﮭﺎی دﻗﯾق ،ﺑﺎ ﺧود ﻣﻘداری ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ داﺧل زﻧدان ﻣﯽ
ﺳﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧدان دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧورد دﯾﮕری ﺑﺎ
آورﻧد و ﺑﺎ وﺟود ﺣﺿور و ﻧظﺎرت ﻣﺄﻣوران در طول ﻣﻼﻗﺎت
آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻻﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣوادﻣﺧدر
ﺣﺿوری و ﯾﺎ دادﮔﺎه در ھﻣﺎن دﯾدار ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ دھﻧد.
در زﻧدان ﺑﺳﯾﺎر ﮔراﻧﺗر از ﺑﯾرون زﻧدان ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻘﺎدﯾر
زﻧداﻧﯽ ﻧﯾز ﺳرﯾﻊ آﻧرا ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و ﭼون زﻧداﻧﯽ ﺑﻌد از دادﮔﺎه و ﯾﺎ
ﮐﻠﯽ ﻣوادﻣﺧدر ﺗوﺳط زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﺑﮫ داﺧل زﻧدان
ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری ﺑﮫ ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽ رود ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آﻧرا ﺑﺎ ﺧود
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ داﺧل زﻧدان ﻣﯽ آورد.
 .3ﻣﻼﻗﺎت ﺷرﻋﯽ
در ﺑﻌﺿﯽ از زﻧداﻧﮭﺎ ھر ﮔرم ﺗرﯾﺎک ﮐﮫ راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻣﺎده ی
ﻣﺧدر ﻣورد اﺳﺗﻌﻣﺎل زﻧداﻧﮭﺎی اﯾران اﺳت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﯾﺳت ھزار
اﯾن ﺷﯾوه ﯾﮑﯽ از ﮐﺛﯾف ﺗرﯾن راه ھﺎی ورود ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ
ﺗوﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾش از  20ﺑراﺑر ﻗﯾﻣت آن در ﺧﺎرج از زﻧدان
داﺧل زﻧدان اﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران
ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ  100ﮔرم ﺗرﯾﺎک  2ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن و ﯾﮏ
ﻣوادﻣﺧدری ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق وارد زﻧدان ﻣﯽ ﺷود ،ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﺗری
ﮐﯾﻠوﮔرم از آن  20ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﻗﯾﻣت دارد .ھر ﮔرم ھروﺋﯾن
دارد! طﺑق ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺗﺄھل اﺟﺎزه دارﻧد ﯾﮏ ﺑﺎر در
 110ھزار ﺗوﻣﺎن و ھر ﮔرم ﺷﯾﺷﮫ  165ھزار ﺗوﻣﺎن ﺧرﯾد و
ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣدت  12ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ھﻣﺳران ﺧود ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ
ﻓروش ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ارﻗﺎم ﺑﮫ ﻗدری وﺳوﺳﮫ ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ھر
ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر در زﻧداﻧﮭﺎ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺳوﺋﯾت ھﺎی
زﻧداﻧﺑﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯽ را ﺑرای ﺑدﺳت آوردن »ﭘول راﺣت« ﺗﺣرﯾﮏ
ﮐوﭼﮑﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﻣﺳران زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗرس و ﯾﺎ دﻟﺳوزی ﺗﺳﻠﯾم ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷوھران ﺧود ﺷده و ﺑﺎ ﺟﺎﺳﺎز
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺻورت ﮔروھﯽ اﻗدام ﺑﮫ
ﮐردن ﻣواد ﻣﺧدر در آﻟت ﺟﻧﺳﯽ ﺧود در طول ﻣﻼﻗﺎت ﺷرﻋﯽ در
ﻗﺎﭼﺎق ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ داﺧل زﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﻣﺣﮑم
داﺧل زﻧدان آﻧرا از ﺑدن ﺧود ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﻧداﻧﯽ ﻣواد را در
ﮐﻧﻧد .زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﻣوادﻣﺧدر ﺧود را در دﺳﺗﺷوﯾﯽ ،ﺣﻣﺎم ،ﺳﺎﻟن
ﺑدن ﺧود ﺟﺎﺳﺎزی ﮐرده و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣﻼﻗﺎت ﺷرﻋﯽ ﻓﻘط
ورزش و دﯾﮕر اﻣﺎﮐن زﻧدان ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧود
 12ﺳﺎﻋت در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آﻧرا وارد
ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﻔروﺷﻧد و در اﯾن ﻣﯾﺎن زﻧداﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧدازه
زﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .4اﻟﺑﺳﮫ و ﻟوازم ارﺳﺎﻟﯽ از ﺧﺎﻧواده
ی ﻣﺻرف ﺧود از ﻣواد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ھﻣﯾﺷﮫ از ﺣﻣﺎﯾت
زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﺑﺳﺗﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺣق دارﻧد ﺑرای زﻧداﻧﯽ ﻟﺑﺎس ،ﭘﺗو،
در ﺧرﯾد ﻋﻣده زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔن و ﯾﺎ در ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎی ﺧود از
ﻓﻼﺳﮏ و اﺷﯾﺎء اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧدان ﺗﺣوﯾل
ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺷﺧص ﺛﺎﻟﺛﯽ ﭘول وارﯾز
دھﻧد .ﺑرﻏم ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﺷدﯾد و ﺑﺎز ﮐردن وﺳﺎﯾل و ﭘﺎره ﮐردن
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ﮐﻧﻧد و ﮐﺎرﻣﻧدان زﻧدان ﺑﻌد از ﺗﺄﯾﯾد وارﯾز ﭘول اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل
ﻣوادﻣﺧدر ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻣوارد ﺟزﯾﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑودن ﭘول در زﻧدان )ھر
زﻧداﻧﯽ ﯾﮏ ﻋدد ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺛﻣﯾن ﮐﺎرت« دارد
ﮐﮫ ﺑﺎ آن از ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی زﻧدان ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ ﮐﻧد( از ﮐﺎرت
ﺗﻠﻔن ،ﺳﯾﮕﺎر و ...ﺑرای داد و ﺳﺗد )زد و ﺑﻧد( ﻣوادﻣﺧدر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ رﻗم ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی  24ﺳﺎﻋﺗﮫ و ﺗﻌدد دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ و
دورﺑﯾﻧﮭﺎی دوﭘﺎ )ﻣﺧﺑران( زﻧداﻧﯾﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻗدم از ﻗﺎﻧون ﺟﻠوﺗر
ﺑوده و ﺑﮫ دﻟﯾل دﺳت داﺷﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان در ﻗﺎﭼﺎق ﻣوادﻣﺧدر ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣردان ﻗﺎﻧون دﺳت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد .ﻣﺳﺋوﻻن
دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از دﺳت داﺷﺗن ﻣﺄﻣوران زﻧدان در ﺗوزﯾﻊ
ﻣوادﻣﺧدر آﮔﺎه ﺑوده و ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﻧظم ﮐﺎری آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھم ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾوه ی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ی ﺑﺳﯾﺎر
ﮐودﮐﺎﻧﮫ ای در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣوادﻣﺧدر در زﻧداﻧﮭﺎ اﺳت.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﯾﺎ ﮐﻣﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ  -ﺗﻔرﯾﺣﯽ  -آﻣوزﺷﯽ
)ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط روزی 2
ﺳﺎﻋت در  5روز از ھﻔﺗﮫ اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻟن ورزش وﺟود
دارد( ،ﻗرار ﺑﺎزداﺷﺗﮭﺎی ﻣوﻗت طوﻻﻧﯽ و طوﻻﻧﯽ ﺑودن زﻣﺎن
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ھﺎ ،ﺻدور اﺣﮑﺎم ﻓﻠّﮫ ای زﻧدان و طوﯾل اﻟﻣدت
ﺑودن اﺣﮑﺎم زﻧدان ،ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺷدن ﺧﺎﻧواده ی زﻧداﻧﯾﺎن )ﺑﮫ ﺧﺻوص
زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺗﺄھل( ،رﻓﺗﺎر ﺑد ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ،ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟدّی و
ﺗﺄﺛﯾرﮔذار واﺣد ﻣددﮐﺎری زﻧدان و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑودن اﯾن واﺣد ،ﻣﺣروم
ﺑودن ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن از اﻣﮑﺎن ﻣرﺧﺻﯽ و ده ھﺎ دﻟﯾل دﯾﮕر؛
زﯾر اﯾن ﻓﺷﺎر ﺧرد ﮐﻧﻧده زﻧداﻧﯾﺎن ﭼﺎره ای ﺟز ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ
ﻣوادﻣﺧدر ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﻓﺷﺎر ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧدارﻧد .در
زﻧدان ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﺟز ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ،ﭼﺎی ﺧوردن ،دروغ ﮔﻔﺗن،
ﻣﺻرف ﻣوادﻣﺧدر ،ﻗﻣﺎر و ﻟواط وﺟود ﻧدارد و ﻣﺻرف ﻣوادﻣﺧدر
ﺳﺎﻟم ﺗرﯾن ﺗﻔرﯾﺢ ﺑﻌد از ﭼﺎی ﺧوردن و ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن اﺳت■.
ﺗوﺿﯾﺣﺎت:
* آب ﺑﻧدی :ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣوادﻣﺧدر ﺑﺎ ﺑزاق ،اﺳﯾد ﻣﻌده و ﻣدﻓوع ﺑدن آﻏﺷﺗﮫ
ﻧﺷود ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻋﺎﯾق ﭼﻧﺎن ﭘﯾﭼﯾده ﺷود ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﻔوذ آب
و دﯾﮕر ﻣواد ﺑﮫ آن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد .ﻣﻌﻣوﻻً از ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﻓرﯾزر و
ﮐﺎﻧدوم ﺑرای ﻋﺎﯾق ﮐردن ﻣواد ﻣﺧدر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و
ﭼﺳب ﺑرق آﻧرا ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد آﻧرا ﺑﺎﻻ آورده ﯾﺎ دﻓﻊ ﮐﻧﻧد و
ﭘس از ﺑﺎز ﮐردن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ،ﺧﺷﮏ و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد.
** ﻗرﻧطﯾﻧﮫ :ﺑﻧدی ﻣﺟزا از ﺑﻧدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ زﻧدان ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑﻌد از ھر
ﺧروﺟﯽ از ﮐﻠﯾد )آﺧرﯾن ﻣرز ﻓﺿﺎی داﺧﻠﯽ زﻧدان( ﺑﺎﯾد ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از
ﺑﮫ ھﻣراه ﻧداﺷﺗن ﻣوادﻣﺧدر ﻣدﺗﯽ را در آﻧﺟﺎ ﺳﭘری ﮐﻧد و ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑدھد.
ﺣﻣﺎم رﻓﺗن ،ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ،ﺗﻠﻔن زدن ،ھﻣراه داﺷﺗن وﺳﯾﻠﮫ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھر
ﮐﺎری ﺑﮫ ﺟز ﺧواﺑﯾدن در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت .در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻻن
زﻧدان ﻗﺻد ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﺧواھﻧد زﻧداﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را از ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ زﻧدان ﺟدا ﮐﻧﻧد ،او را ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﻣﺎر ﺑودن ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن و ﻧﯾز ﺧوراﻧدن
روﻏن ﮐرﭼﮏ ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺛﯾف و ﻣﺗﻌﻔن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ
زﻧداﻧﯾﺎن ﻣدام در آن ﺑﺎ ﺗﻼطم دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش روﺑﮫ رو ھﺳﺗﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھر
روز ﺗﻌدادی در ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺗﻣﺎم
ظرﻓﮭﺎ ،ﻣوﮐﺗﮭﺎ ،ﭘﺗوھﺎ و  ...ﺑﮫ ﺷدت آﻟوده اﺳت.
*** ﺧﻼف زﻧدان :وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﺑﺷود )ﺣﺗﯽ اﮔر در
ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد( ﺗﺧﻠف او از ﻗﺎﻧون ﺧﻼف زﻧدان ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و اَ َﺷد
ﻣﺟﺎزات ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑرای او در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺟرم در
زﻣﺎن زﻧداﻧﯽ ﺑودن ﻓرد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﺣﮑﺎم ﺧﻼف زﻧدان ﺷﺎﻣل
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺧﻔﯾف ،ﻋﻔو و ﺑﺧﺷﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود.
**** ﺳﻠول اﻧﻔرادی :ﺳﻠول ھﺎی اﻧﻔرادی ﺑﻧدھﺎ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎی
ﻏﯾراﻣﻧﯾﺗﯽ از ﻧظر ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﻌﺑﯾر ﺣﻘﯾﻘﯽ و
درﺳت دارد :ﺳﮕداﻧﯽ

ﻟﻧﯾن

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

دوﻟت

 -ﺑﺧش دوم

ﺗرﺟﻣﮫ :ﺟواد ﺷﻣس
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ:
www.k-en.com

ﺑدون درک ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﺣﯾﺢ از ﻧﻘش و ﻣﺎھﯾت دوﻟت و ﻧﺣوه
ﻋﻣﻠﮑرد آن ،اﻣﮑﺎن ﺷرﮐت آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑطور ﮐﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﻘوﻟﮫ دوﻟت ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗرﯾن ﻣﻘوﻻت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ای در ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ دارد.
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑودﻧد ﮐﮫ درک ﻋﻠﻣﯽ،
ﺻﺣﯾﺢ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای از دوﻟت اراﺋﮫ داده اﻧد .ﻟﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ
آﻣوزه ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب "دوﻟت و اﻧﻘﻼب" را ﻧوﺷت .اﯾن اﺛر
ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﮫ طﯽ ﻣﺎھﮭﺎی اوت ﺗﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  1917ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود،
ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر داﺷت .ﺑدون درک
ﺗﺋورﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ و روﺷن از اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼب ،و ﺑدون
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ درﮐﮭﺎی ﻧﺎدرﺳت و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ راﯾﺞ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﻟﻧﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ ھداﯾت آن اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز ﻧﺑود .از اﯾﻧرو ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﮐﺗﺎب دوﻟت و اﻧﻘﻼب ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن آزادی و رھﺎﯾﯽ و
ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ واژه
دوﻟت ﺑرﺧورد ﮐرده اﻧد .ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت و
ﺳرﻧوﺷت آن در اﯾران ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺷﺎﻧده ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ روﺑرو ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﻟت ﺑد اﺳت و ﻣردم ﺑﮫ دوﻟت ﯾﺎ
ﻗدرت ﺟدﯾدی ﻧﯾﺎز دارﻧد .دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.
داﺷﺗن درک ﺗﺋورﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ از ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت از اھﻣﯾت زﯾﺎدی
ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑدون درک ﺻﺣﯾﺢ از اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان
دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب و ﻣردم را روﺷن ﮐرد .ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﻏﻠط
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗن آدﻣﮭﺎی ﻗﺑﻠﯽ و آﻣدن آدﻣﮭﺎی ﺟدﯾد و
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ در رأس ﻗدرت ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣل و ﺑرطرف ﺧواھد
ﺷد .اﯾن درک ﻏﻠط ھﻣواره ﻣوﺟب دﻧﺑﺎﻟﮫ روی و اﻣﯾد ﺑﺳﺗن ﺑﮫ
اﻓرادی ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺷﯾﺎداﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن ﻣﯽ
دھﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣردم
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟ دوﻟت از ﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎﯾﯽ
ﺑرﺧوردار اﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف آن ﭼﯾﺳت؟
ﭼرا دوﻟت ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت؟ ﭼرا از آن رواﺑط ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ آن
رواﺑط ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد؟ رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺳﻠطﮫ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر
طﺑﻘﺎت ﻣﺣﮑوم اﺳت و ﭼرا ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ اﯾن رواﺑط – ﻧﮫ
ﺻرﻓﺎ َ ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن ﮔروھﯽ ﺟدﯾد ﺑر ﻣﺳﻧد ﻗدرت -ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ از
ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد؟
ﻣﺎ ﺑرای داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻟﻧﯾن
در ﻣورد دوﻟت را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑذر ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم .وﯾژﮔﯽ
اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣوﺟز ﺑودن ﺗزھﺎی ﻟﻧﯾن در ﻣورد دوﻟت
اﺳت .ﺗزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن در ﮐﺗﺎب دوﻟت و اﻧﻘﻼب آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﺑود.
ﺑذر
êêêê««««êê

ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻟﻧﯾن در ﻣورد دوﻟت
اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ در  11ژوﺋﯾﮫ  1919در داﻧﺷﮕﺎه اﺳوردﻟف اﯾراد
ﺷد؛ و اوﻟﯾن ﺑﺎر در  18ژاﻧوﯾﮫ  1929در روزﻧﺎﻣﮫ ﭘراودا ﭼﺎپ
ﮔردﯾد.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 ...ﻗﺳﻣت دوم:
دوﻟت دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﺑرای ﺟور و ﺗﻌدی ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ
دﯾﮕر ،دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن ﯾﮏ طﺑﻘﮫ طﺑﻘﺎت زﯾردﺳت
را ﻣطﯾﻊ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن دﺳﺗﮕﺎه اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ دارد .دوﻟت
ﺑرده داری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺟﻣﮭوری ارﯾﺳﺗوﮐراﺗﯾﮏ و
ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد .ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ﺷﮑل دوﻟت ﺗﻐﯾﯾرات
زﯾﺎدی ﮐرد ،وﻟﯽ ﺟوھر ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ ﺑود ،ﺑردﮔﺎن از ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ
ﺑرﺧوردار ﻧﺑودﻧد و طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺳﺗم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،ﺣﺗﯽ
ﺟزو اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﻣدﻧد .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع را ﻧﯾز ﺑﮫ
وﺿوح در دوﻟت ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل اﺳﺗﺛﻣﺎر ،دوﻟت ﺑرده داری را ﺑﮫ دوﻟت ﻓﺋوداﻟﯽ
ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود .اﯾن دارای اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑود .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرده داری
ﺑرده از ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﺑود و اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷد ،در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ زارع ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾز
رﻋﯾت داری )ﺳرواژ( اﯾن ﺑود ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺎ )در آن زﻣﺎن رﻋﺎﯾﺎ
اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭری ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎر
اﻧدک ﺑود( واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد ،اﯾن ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ
رﻋﯾت داری )ﺳرواژ( اﺳت .زارع ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﻌداد ﻣﻌﯾﻧﯽ روز
در ﺳﺎل را روی زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ از طرف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ او واﮔذار ﺷده ﺑود
ﮐﺎر ﮐﻧد ،در روزھﺎی دﯾﮕر زارع ﺳرف ﺑرای ﻣﺎﻟﮑش ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐرد .ﺟوھر اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد – ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده ﺑود .ﻓﻘط ﺻﺎﺣﺑﺎن زﻣﯾن از ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد ،رﻋﺎﯾﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .در ﻋﻣل ﺷراﯾط
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺑردﮔﺎن در دوﻟت ﺑرده داری ﻓرق ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷت .ﺑﮫ
ھر ﺣﺎل ،راه وﺳﯾﻊ ﺗری ﺑرای رھﺎﯾﯽ رﻋﺎﯾﺎ ﮔﺷوده ﺷد ،ﭼرا ﮐﮫ
رﻋﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ﻣﺳﺗﻘﯾم زﻣﯾن داران ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﮔﺷت.
او ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﻘداری از وﻗت ﺧود را روی زﻣﯾن ﺧودش ﮐﺎر ﮐﻧد
و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﺎ ﺣدی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧودش ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯾﻊ ﺗر ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺑﺎدﻻت و رواﺑط ﺗﺟﺎری ،ﺳﯾﺳﺗم
ﻓﺋوداﻟﯽ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ رو ﺑﮫ اﻓول ﮔذاﺷت و اﻓق رھﺎﯾﯽ دھﻘﺎﻧﺎن را
ﺑﺎزﺗر ﮐرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ھﻣﯾﺷﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرده داری ﭘﯾﭼﯾده ﺗر
ﺑود .ﺻﻧﻌت و ﺗﺟﺎرت ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﻓت ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در آن
روزﮔﺎر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮔﺷت .در ﻗرون وﺳطﯽ ﻓﺋوداﻟﯾزم
ﻣﺳﻠط و ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺑود .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﻧﯾز ﺷﮑل دوﻟت ﮔوﻧﺎﮔون ﺑود
و ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺣﮑوﻣت ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺟﻣﮭوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ،اﮔرﭼﮫ ﺣﮑوﻣت
ﻧوع دوم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .اﻣﺎ در ھر دو
ﺻورت ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺋودال ﺗﻧﮭﺎ ﺣﮑﻣران ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .رﻋﺎﯾﺎی
ﺳرف ﻣطﻠﻘﺎ ً از ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣروم ﺑودﻧد.
ﻧﮫ ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺑرده داری و ﻧﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺋوداﻟﯽ ﯾﮏ اﻗﻠﯾت
ﮐوﭼﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑدون اﻋﻣﺎل زور اﮐﺛرﯾت ﻣردم را ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد
ﺧود درآورد .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘر اﺳت از ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣداوم طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺳﺗم
ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳﺗم .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرده داری ﺷﺎﻣل ﺷواھدی از ﺟﻧﮕﮭﺎی
آزادﯾﺑﺧش ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﮫ دھﮭﺎ ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺿﻣﻧﺎ ً ﻧﺎم »اﺳﭘﺎرﺗﺎﮐﯾﺳت« ﺑدان ﺳﺑب ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
آﻟﻣﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﯾوغ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﺳﭘﺎرﺗﺎﮐوس ﯾﮑﯽ از
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺷورش ﺑردﮔﺎن ،ﮐﮫ در ﺣدود دو ھزار ﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎی زﯾﺎد اﻣﭘراطوری
روم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻗﺎدر ﻣطﻠق ﻣﯽ آﻣد و ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﺑرده داری اﺳﺗوار
ﺑود ،ﻣﺗﺣﻣل ﺿرﺑﺎت و ﻟطﻣﺎت ﻗﯾﺎم ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺑردﮔﺎن ﮐﮫ ﺗﺣت
رھﺑری اﺳﭘﺎرﺗﺎﮐوس ﻣﺗﺣد و ﻣﺳﻠﺢ ﮔﺷﺗﮫ و ارﺗﺷﯽ ﺑزرگ را
ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑودﻧد ،ﮔﺷت .وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻐﻠوب ﮔردﯾده و ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ﺑرده داران دﺳﺗﮕﯾر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷدﻧد .ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ
ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد .ﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﮐردم
ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ در دوران ﺑرده داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دوران ﻓﺋوداﻟﯾزم ﻧﯾز ﺷﺎھد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﻣداوم دھﻘﺎﻧﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑرای
ﻣﺛﺎل طﯽ ﻗرون وﺳطﯽ در آﻟﻣﺎن ﻣﺑﺎرزات ﺑﯾن دو طﺑﻘﮫ – دھﻘﺎﻧﺎن
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)ﺳرف ھﺎ( و ﻣﺎﻟﮑﺎن – ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت
و ﺑُﻌدی وﺳﯾﻊ ﯾﺎﻓت و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺟﻧﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﮔردﯾد .ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ
از ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﺋودال در روﺳﯾﮫ
آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾد.
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﺋودال ﺑرای ﺣﻔظ ﻧﻘش
و ﻗدرﺗﺷﺎن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ داﺷﺗن
دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﻣردم را ﺗﺣت اﻧﻘﯾﺎد ﺧود
ﻣﺗﺣد ﮐرده و وادار ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑودﻧد و
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧظور ﺑود :اﺑﻘﺎء ﻗدرت ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑر
دھﻘﺎﻧﺎن ﺳرف؛ و اﯾن ھﻣﺎن دوﻟت ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در
روﺳﯾﮫ ﯾﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻘب اﻓﺗﺎده آﺳﯾﺎﯾﯽ )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓﺋوداﻟﯾزم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣﺗداول اﺳت( ﺷﮑﻠش ﻓرق ﻣﯽ ﮐرد :ﯾﺎ
ﺟﻣﮭوری ﺑود و ﯾﺎ ﺳﻠطﻧﺗﯽ .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑود ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ
ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری ﺑود،
ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت آن اﮐﺛرﯾت
ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق – ﯾﻌﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﺳرف – ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد اﻗﻠﯾﺗﯽ ﻧﺎﭼﯾز
– ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯾن – درﻣﯽ آﻣدﻧد.
ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﺎرت و رﺷد ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻻ ،ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد –
ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار – ﮔردﯾد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت در اواﺧر
ﻗرون وﺳطﯽ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺷف آﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﺟب رﺷد ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
ﺗﺟﺎرت ﮔردﯾد ،ﻣﻘدار ﻓﻠزات ﮔراﻧﺑﮭﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ،ﻧﻘره و طﻼ
وﺳﺎﯾل ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮔردﯾدﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮔردش ﭘول اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ وﺟود
آورد ﮐﮫ اﻓرادی ﻣﺎﻟﮏ ﺛروت ﺳرﺷﺎری ﮔردﻧد ،ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﻧﻘره
و طﻼ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺛروت در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻗدرت
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎﻟﮑﺎن رو ﺑﮫ اﻓول ﮔذاﺷت و ﻗدرت طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد –
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ – ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت .ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟدﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن
ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺗﺑﺎع ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎ ھم ﺑراﺑرﻧد .ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻗدﯾﻣﯽ
ﺑرده دار و ﺑرده ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد ،ھﻣﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﻧون ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ ھرﮐس ﭼﻘدر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داﺷت،
ﺧواه اﯾن اﻓراد ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺻوﺻﯽ زﻣﯾن ﺑودﻧد ،ﺧواه اﻓراد ﻓﻘﯾری
ﮐﮫ ﺑﺟز ﻧﯾروی ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﯾزی در اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷﺗﻧد .ھﻣﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻗﺎﻧون ﯾﮑﺳﺎن ﺑودﻧد .ﻗﺎﻧون از ھﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑل ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﻗﺎﻧون از داراﯾﯽ ﺛروﺗﻣﻧدان ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺗوده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺟز ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﺧود ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾﺳﺗﻧد و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻘر و
ﻧﺎﺑودی ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارﻧد و ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری.
اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم وارد ﺟزﺋﯾﺎت در ﻣورد اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺷوم .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺑﺣث درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣزب دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺎزﺧواھﯾد
ﮔﺷت ،آﻧﮕﺎه ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺧواھﯾد ﺷﻧﯾد .ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺳرواژ و ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺋوداﻟﯽ در زﯾر
ﺷﻌﺎر آزادی ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت .وﻟﯽ اﯾن آزادی ﻣﺧﺗص ﺻﺎﺣﺑﺎن
اﻣﻼک ﺑود؛ و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺋوداﻟﯾزم در ھم ﻓرو رﯾﺧت ،ﮐﮫ در
اواﺧر ﻗرن ھﯾﺟدھم و اواﺋل ﻗرن ﻧوزدھم ﺑود )در روﺳﯾﮫ دﯾرﺗر از
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﺎل  ،1861اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد( دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت ﻓﺋوداﻟﯽ ﮔردﯾد ،ﮐﮫ ﺷﻌﺎرش آزادی
ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﯾن واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﻟت ﺑر
ﺧواﺳت ھﻣﮫ اﺳﺗوار اﺳت و ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯾش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و
اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑردی ﺑﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺑرای آزادی ھﻣﮫ اﻓراد
ﺑﺷر ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد و دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﮔرﻓت ،ﻧﺑردی ﮐﮫ در
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺑﮫ وﺟود آﻣد و اﯾن ﻧﺑرد در ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺟﮭﺎن ﺟرﯾﺎن دارد.
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ﺑرای درک اﯾن ﻧﺑرد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻏﺎز
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای درک ﺟوھر دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﻘﺎﺑل دوﻟت
ﻓﺋوداﻟﯽ ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر آزادی وارد ﻧﺑرد ﮔردﯾد.
ﺑراﻧداﺧﺗن ﻓﺋوداﻟﯾزم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آزادی ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑود و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد آﻧﮭﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐرد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرواژ
ﻣﺿﻣﺣل ﻣﯽ ﮔﺷت و دھﻘﺎﻧﺎن اﯾن ﻓرﺻت را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آوردﻧد
ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ازاء ﭘﺎداش و ﯾﺎ ﺣﻘوق ﭘرداﺧت ﻧﺷده
ﺧرﯾداری ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت واﻗﻌﯽ ﺧود درآورﻧد ،ﻧﮕراﻧﯽ
ﺑرای دوﻟت وﺟود ﻧداﺷت .دوﻟت از داراﯾﯽ ،ﺻرف ﻧظر از ﻣﻧﺷﺄ
آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده
ﺑود .دھﻘﺎﻧﺎن در ھﻣﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺗﻣدن و ﻧوﯾن ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺻوﺻﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﻠﮏ ﺧود را
ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐرد دوﻟت از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ ﭘرداﺧﺗن ﭘول در ازای زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن
واﮔذار ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻏراﻣت ﻣﯽ داد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ دوﻟت اظﮭﺎر ﻣﯽ
داﺷت ﮐﮫ از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد.
دوﻟت ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت ھر ﺗﺎﺟر ،ھر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دار و ھر ﺻﺎﺣب
ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت؛ و اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻗدرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و در اﻧﻘﯾﺎد درآوردن ﮐﺎرﮔر ﺑﯽ ﭼﯾز و
ﺗوده دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر اﺳﺗوار ﺑود ،اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗش ﺑر
آزادی ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻓﺋوداﻟﯾزم ﺑﮫ آزادی در ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺻﺣﮫ ﻣﯽ ﮔذاﺷت و ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯾد و ﭼﻧﯾن واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
دوﻟت طﺑﻘﺎﺗﯽ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن وﺻف دوﻟت ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑرای
در اﻧﻘﯾﺎد درآوردن دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐرد ،وﻟﯽ در ظﺎھر ﺷﮑﻠﯽ آزاد داﺷت .ﺣق رأی دادن را
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐرد و ﺗوﺳط ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ،واﻋظﺎن ،ﻣﺣﻘﻘﺎن و ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧش
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ اﺳت .ﺣﺗﯽ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ھم ﮐﮫ
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﻣﺎ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻧﻘض آزادی و ﺳﺎﺧﺗن دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر زور
اﺳﺗوار ﺑوده و در آن ﮔروھﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﻣﻧﮑوب ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧودﺷﺎن را دوﻟﺗﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﻣردم
ﭘﺳﻧد ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد؛ و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔردﯾده و در
ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾده ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻋﻠﯾﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺣﺎد درآﻣده ،ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت اھﻣﯾت
ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺳب ﮐرده اﺳت و ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎﺣث و ﻣﺟﺎدﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ روز ﺗﺑدﯾل
ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ھرﯾﮏ از اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ در روﺳﯾﮫ و ﯾﺎ در
ھر ﮐدام از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﻣدن ﺗر از آن ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم
ﻣﺟﺎدﻻت ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻣﻔﮭوم دوﻟت ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .آﯾﺎ دوﻟت در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﯾﺎ در ﯾﮏ
ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ﺑﺧﺻوص در ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﺋﯾس و ﯾﺎ
آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن آزادﺗرﯾن ﺟﻣﮭوری ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
ﺑﯾﺎﻧﮕر اراده ﺗوده ھﺎ ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم و ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧظﺎﯾر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت در
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﺗﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد ﺧوﯾش درآورﻧد؟ اﯾن
ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐز ھﻣﮫ ﻣﺟﺎدﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﺑﻠﺷوﯾﺳم ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟ ﻣطﺑوﻋﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﻓﺣﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت
ﮐﮫ اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺑﺗذل ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﻧﺎﻗض ﺣﮑوﻣت
ﻣردﻣﯽ و آزادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد را ﺗﮑرار ﻧﮑﻧد .اﮔر ﻣﻧﺷوﯾﮑﮭﺎ و اس
آرھﺎی ﻣﺎ از روی ﺳﺎده دﻟﯽ )ﺷﺎﯾد ﺳﺎده دﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد آﻧﮕوﻧﮫ
ﺳﺎده دﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول آن ﺿرب اﻟﻣﺛل از راھزﻧﯽ ھم ﺑدﺗر
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اﺳت( ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﮐﺎﺷف اﯾن اﺗﮭﺎﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ آزادی
و ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ را ﻧﻘض ﮐرده اﻧد ،ﺑطور ﻣﺳﺧره ای در
اﺷﺗﺑﺎھﻧد .اﯾن روزھﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در
ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﺑرای ﭘﺧش و ﺗوزﯾﻊ آﻧﮭﺎ
ﺧرج ﻣﯽ ﺷود و دروغ ﭘردازﯾﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺳﯾﺎﺳت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را در دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﺳﺧﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ دھﻧد ،اﯾن ﺑﺣث
ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ و اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻠﺷوﯾﺳم ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ:
آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺳوﺋﯾس ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑراﺳﺎس ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣردم ﭘﺳﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده اﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺟﻣﮭوری ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ دوﻟت راھزﻧﺎن اﺳت و از آزادی ﺧﺑری ﻧﯾﺳت
و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ اﯾده ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ را ﻧﻘض ﮐرده اﻧد و ﮐﺎرﺷﺎن
ﺑداﻧﺟﺎ ﮐﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن را ﻧﯾز از ھم ﭘﺎﺷﯾده اﻧد.
اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ
ﮔردد و اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔرداﻧﻧد :دوﻟت ﭼﯾﺳت؟ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﭘﯽ
ﺑﺑرﯾم ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﺑﺎ ﺑرﺧوردی ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧﯾم ،ﻧﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺑر ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺳﺗوار ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﻋﻘﯾده ای راﺳﺦ ،اﯾده ای ﺻرﯾﺢ و روﺷن از دوﻟت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧواع دوﻟﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﻣﺎم ﺗﺋورﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
دﻓﺎع از آﻧﺎن ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت
روﺑرو ھﺳﺗﯾم .ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ )دوﻟت( ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﺋورﯾﮭﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎ را ﺑﺎ دﯾدی اﻧﺗﻘﺎدآﻣﯾز
ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردم ﮐﮫ ﺑرای درک ﺑﮭﺗر ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت از
ﮐﺗﺎب اﻧﮕﻠس :ﻣﻧﺷﺄ ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟت ﮐﻣﮏ
ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﮔوﯾﺎی اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر دوﻟت ﮐﮫ در آن
زﻣﯾن و اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
آن ﻣﺳﻠط اﺳت ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد ﯾﮏ دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت .دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑرای ﻣﻧﮑوب
ﮐردن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ﺣق رأی
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﻧوﻋﯽ ﺗﻌﮭدات ﮐﺗﺑﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ اﻣور ﺗﺄﺛﯾری ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد.
اﺷﮑﺎل ﺗﺳﻠط دوﻟت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎﺷد .اﻋﻣﺎل ﻗدرت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دارد ،اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗدرت در
دﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺣق رأی و ﺣﻘوﻗﯽ دﯾﮕر وﺟود داﺷﺗﮫ
و ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد ،ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ھرﭼﮫ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗر ﺑﺎﺷد
ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺷن ﺗر و ﺳﺧت ﮔﯾرﺗر اﺳت .ﯾﮑﯽ از
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗرﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎﺳت ،ﺑﺎ
اﯾن وﺻف در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ )و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺳﺎﻟﮭﺎی  1905از
آﻧﺟﺎ دﯾدن ﮐرده اﻧد ﺣﺗﻣﺎ ً اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﻣﯽ داﻧﻧد( ﻗدرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ،
ﻗدرت ﯾﮏ ﻣﺷت ﻣﯾﻠﯾوﻧر ،اﯾن ﭼﻧﺎن ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻧﯾﺳت
و در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﻓﺳﺎد و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺑﮫ اﻧدازه آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ وﺟود آﯾد ،ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮔردد و ھر
ﮔوﻧﮫ ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺣق رأی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎھﯾت آن را
ﺗﻐﯾﯾر دھد.
ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺣق رأی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرﮔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻓﺋوداﻟﯾزم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑدان ﺳﺑب ﮐﮫ
طﺑﻘﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺳب اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﻣروزﯾش و
ﺳﺎﺧﺗن ﺻﻔوف ﻣﻧظم و اﺳﺗواری ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺑﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐرده اﺳت .ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺣﻘوﻗﯽ ﺣﺗﯽ ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺷﺑﯾﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺑرای دھﻘﺎﻧﺎن ﺳرف وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺑردﮔﺎن.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺑردﮔﺎن ﺷورش ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد ،اﻣﺎ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﮐﺛرﯾﺗﯽ ﺑﺎ
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﺣزﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﺑﺎرزه را رھﺑری
ﮐﻧد ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورﻧد .آﻧﺎن ﺑﮫ وﺿوح ﻗﺎدر ﺑﮫ درک اھداﻓﺷﺎن ﻧﺑودﻧد
و ﺣﺗﯽ در اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺟز ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای در دﺳت
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ھر ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺑر ﭼﮭره ﺧود ﺑزﻧد ،ھر اﻧدازه
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾش ﻧﺑودﻧد .ﺟﻣﮭوری ﺑورژواﯾﯽ ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن و
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑوده و
ﺣق رأی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ از ﻧﻘطﮫ
ﺣﺎﻓظ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ زﻣﯾن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻧظر ﺗﮑﺎﻣل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﺷر ﺑﮫ ﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در »ﺑردﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻘوق« ﻧﮕﺎه دارد ،ﯾﻌﻧﯽ
داری ﮔﺎم ﺑرداﺷت و اﯾن ﻓﻘط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯾق ﺑﺎ
اﮔر اﯾن ﺟﻣﮭوری آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣزﺑﻣﺎن و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻓرھﻧﮓ ﺷﮭری ،طﺑﻘﮫ ﭘروﻟﺗر ﺗﺣت ﺳﺗم را ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و آﮔﺎھﯽ
ﺷوروی اﻋﻼم ﮐرده اﯾم ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﻧﮕذارد ،آﻧﮕﺎه اﯾن دوﻟت
از طﺑﻘﮫ ﺧود ﮐرده و ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ وﺟود آورد،
ﻓﻘط اﺑزاری اﺳت ﺑرای ﺳرﮐوب ﻋده ای از ﻣردم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در اﺣزاب ﻣﺗﺷﮑل ﺷدﻧد ،در
دﯾﮕران .و ﻣﺎ اﯾن اﺑزار را در دﺳت آن طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﻗرار اﺳت
اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗوده ھﺎ را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدون
ﻗدرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد ،ﺧواھﯾم ﮔذارد .ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻌﺻﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم )ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ( و ﺑدون ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﯾن
ﻗدﯾﻣﯽ ،ﮐﮫ دوﻟت را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑراﺑری ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد رد
ﭘﯾﺷرﻓت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود .ﺑدﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﭼرا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﯾﻠﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣطﺎﻟب در ﻧظر ﺗوده ﮐﺛﯾری از ﻣردم اھﻣﯾﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺧﺎص ﮐﺳب
اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺟود دارد ﺑراﺑری ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﮐرده اﻧد .ﺑدﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری ﺑﻧﯾﺎدی )رادﯾﮑﺎل( ﺗﺎ اﯾن
ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻣﺳﺎوی ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮔرﺳﻧﮫ
اﻧدازه ﺑﮫ ﻧظر ﻣردم دﺷوار ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻓﻘط رﯾﺎﮐﺎران ﻣﺗﺑﺣر،
ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺳﯾر .اﯾن دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻧﺎم دارد و ﻣردم از
داﻧﺷﻣﻧدان و ﮐﺷﯾش ھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﯾن دروغ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ:
روی ﺗرس ھﺎی ﺧراﻓﯽ ﺑدان ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود ﻣﯽ آورﻧد ،و اﯾن
دوﻟت آزاد اﺳت و ﻣﺄﻣورﯾﺗش دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﮕﺎن اﺳت ،ﺣﻣﺎﯾت
اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻗدﯾﻣﯽ را ﮐﮫ دوﻟت ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺑﺎور ﻣﯽ
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔروه ﮐﺛﯾری از ﻣردم ﻧﯾز ﮐﮫ ﮔذار از
ﮐردﻧد ،اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﻧﮭﺎ را دروغ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را درک ﻧﻣﯽ
ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درھم ﺧواھﻧد ﺷﮑﺳت .ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺟﺎ
ﮐﻧﻧد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ طرﻓداری از ﺗﻌﺻﺑﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و از دوﻟت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران را از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺣروم و ﺧود آن را در اﺧﺗﯾﺎر
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﺑﺳﺗﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم .از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﻣﺎﻧﻧد ﭼﻣﺎﻗﯽ ﺑرای ﻧﺎﺑود ﮐردن ھرﮔوﻧﮫ
ھﺳﺗﻧد و زﯾر ﯾوغ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾم ﮐرد؛ و وﻗﺗﯽ دﯾﮕر اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر
رﺷوه ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧرﯾداری ﺷده اﻧد )ﻋده زﯾﺎدی از ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر،
در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی دﻧﯾﺎ وﺟود ﻧداﺷت ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از
داﻧﺷﻣﻧدان ،ھﻧرﻣﻧدان ،ﮐﺷﯾش ھﺎ و ﻏﯾره در ﺧدﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﻧد(
ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺑود و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ
ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻌﺻب آزادی ﺑورژواﯾﯽ ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از ﭘرﺧوری و دﯾﮕری از ﮔرﺳﻧﮕﯽ از ﭘﺎی درﻧﯾﺎﻣد ،ﻓﻘط وﻗﺗﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺑﻠﺷوﯾﺳم ﻣﺳﻠﺢ ﺷده اﻧد .اﯾن ﺑدان
ﮐﮫ دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد وﺟود ﻧداﺷت ،آﻧﮕﺎه اﯾن
ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺟﻣﮭوری ﺷوراﯾﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد دروغ ھﺎی
دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواھﯾم ﺳﭘرد .آن زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را رد ﮐرد و ﻋﻠﻧﺎ ً اﻋﻼم داﺷت :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ
دﯾﮕر ﻧﮫ دوﻟت ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر .اﯾﻧﺳت ﻧظر ﺣزب
دوﻟﺗﺗﺎن آزاد اﺳت ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت دوﻟت ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎ .اﻣﯾدوارم ﮐﮫ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد ،ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺑﺟز اﺑزاری ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺑﺎزﮔردﯾم و ﻣﮑرر ﺑﮫ آن رﺟوع ﮐﻧﯾم■.
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑرای ﺳرﮐوب ﮐردن ﮐﺎرﮔران ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ھر
ﭼﮫ دوﻟﺗﺗﺎن آزادﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﺷﮑﺎرﺗر اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل از
ﺳوﺋﯾس در اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎم ﺑرد.
در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ  25ﻧواﻣﺑر
ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﺑﮫ اﻧدازه اﯾن ﮐﺷورھﺎ )ﺑﺎ وﺻف اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ھﺳﺗﻧد( اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ روﺷن و آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳت ،ﺻرف ﻧظر
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از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن دوﻟت ھﺎ را ﺑزک ﮐﻧﻧد و ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣﮫ ﺳر و
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺻداھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره آزادی ﮐﺎرﮔر و ﺑراﺑری اﺗﺑﺎع ﺧود ﺑﮫ راه ﻣﯽ
اﻧدازﻧد .ﺣﻘﯾﻘت اﻣر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺳوﺋﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮔوﻧﮫ ﮐوﺷﺷﯽ از ﺟﺎﻧب ﮐﺎرﮔران در
ﺟﮭت ﺑﮭﺑودی واﻗﻌﯽ در ﺷراﯾط زﻧدﮔﯾﺷﺎن ،ھر ﻗدر ھم ﮐﮫ ﻧﺎﭼﯾز
ﺑﺎﺷد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﮐﺷورھﺎ
 25ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  1960در ﺑﺧش ﺷﻣﺎﻟﯽ "ﺟﻣﮭوری
دارای ﺳرﺑﺎزان ﮐﻣﺗر و ارﺗش ﻣﻧظم ﮐوﭼﮑﺗری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :ﺳوﺋﯾس
دوﻣﯾﻧﯾﮑن" ،ﺟﺳد ﺳﮫ زن در ﮐﻧﺎر ﯾﮏ ﺷﯾب ﻋﻣﯾق ﭘﯾدا ﺷد.
دارای ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت و ھر ﺳوﺋﯾﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ
آﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﺧواھر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی "ﭘﺎﺗرﯾﺎ"" ،ﻣﯾﻧروا" و "ﻣﺎرﯾﺎ ﺗرزا"
اﺳﻠﺣﮫ دارد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭼﻧدی ﭘﯾش ارﺗش ﺛﺎﺑﺗﯽ
ﻣﯾراﺑل ﺑودﻧد؛ ﮐﮫ ھر ﺳﮫ از ﻣﺑﺎرزﯾن ﻓﻌﺎل در ﺟﻧﺑش ﻣﺑﺎرزه
وﺟود ﻧداﺷت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر وﻗت اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ رخ ﻣﯽ داد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺧﻔﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری "راﻓﺎﺋل ﺗروﺋﯾﻠو" ﺑودﻧد.
داران ﻋده ای را ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺎ اﺟﺎره ﮐردن ﯾﮏ دﺳﺗﮫ
ﺗروﺋﯾﻠو ﺳﻌﯽ ﮐرد ،آن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺳرﺑﺎز اﻋﺗﺻﺎب را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی دﯾﮕر
ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺷﺧص ﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺳﮫ ﺧواھر
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑﺎ ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳوﺋﯾس و
ﭘﯾش از ﻗﺗﻠﺷﺎن ﺗﺟﺎوز ﺷده اﺳت .ﻗﺗل ﺧواھران ﻣﯾراﺑل ﺗﺑدﯾل
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻌﻣول اﺳت ﺳرﮐوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی دﯾﮕر
ﺑﮫ ﯾﮏ رﺳواﯾﯽ آﺷﮑﺎر در ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن ﺷد و دﻟﯾﻠﯽ
ﺷدت ﺗﺄﺛﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ
ﻣﺣﮑﻣﺗر ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﺑش ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺧورد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻗدرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت ،ﺑﺎزار ﺑورس ھﻣﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺗروﺋﯾﻠو .ﺧواھران ﻣﯾراﺑل ﺑﮫ ﺳﻣﺑل "ﻣﺑﺎرزه در
ﭼﯾز اﺳت ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده و ھم ﭼون
راه آزادی" ﺑدل ﺷدﻧد .در ﺳﺎل  ،1981در "ﮔردھﻣﺎﯾﯽ زﻧﺎن
ﻋروﺳﮏ ھﺎی ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ...وﻟﯽ ﭼﺷم و ﮔوش
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﺟزاﯾر ﮐﺎراﺋﯾب" ،در "ﺑوﮔوﺗﺎ"ی ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ،
ﮐﺎرﮔران ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾده ﺣﮑوﻣت
زﻧﺎن روز  25ﻧواﻣﺑر را ﺑﻌﻧوان "روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺷوراﯾﯽ در ﺳطﺣﯽ ھرﭼﮫ وﺳﯾﻌﺗر ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﻌد
ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن" ﺑرﮔزﯾدﻧد.
از ﮐﺷﺗﺎر ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﯾراً ﺷﺎھد آن ﺑودﯾم .ﻟزوم ﺟﻧﮕﯽ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ
در  1999اﯾن روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھر روز روﺷن ﺗر ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
ﮔردد.

ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن
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ﺻﻔﺣﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ آﺛﺎر ھﻧری ﻣﺎﻧﻧد اﺷﻌﺎر ،ﺗراﻧﮫ ھﺎ،
طرﺣﮭﺎ و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻠﯾﭘﮭﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎ و اﻧﺗﻘﺎدھﺎی ﺗﺎن .ﻣﺎ در ﺣد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود
آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﻌﮑس ﺧواھﯾم ﮐرد؛ ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻟﯾﻧﮏ ﻣطﺎﻟب ﻣﻔﯾدی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ
ارﺳﺎل ﻣﯽ دارﯾد را در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺧواھﯾم داد.
ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺑرای اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ دارد .ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﺎ را ﯾﺎری دھﯾد!
.................................................................

درود ﺑر ﺷﻣﺎ
اﯾن ﺳﮫ ﺷﻌر را ﺑرای ﺑذر ﻓرﺳﺗﺎدم ...اﻧﮕﯾزه ﻓرﺳﺗﺎدن اﯾن ﺳﮫ ﺷﻌر،
ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﻌری ُﮐردی در ﺷﻣﺎره ﭘﯾﺷﯾن "ﺑذر" ﺑود .از ﺳوی دﯾﮕر دﯾدم
در  28ﻣرداد  59ﺣﻣﻠﮫ ﺟﻣﮭوری ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑﮭﻣن  57ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن
ﻋزﯾز ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷد؛ و ھﻧوز ﺧون ﺑرادران "ﻧﺎھﯾد" را در زﻣﯾن ﺣﻣﺎﺳﯽ
ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت
ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷده ،اﻣﺎ ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ھم ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ و آرزوھﺎی آﺑﯾﺗﺎن را ﻣﯽ
ﺑوﺳم .ﺑﺎ ﻋﺎطﻔﮫ ھﺎی ﺳﺑز .رﺿﺎ ﻣﻘﺻدی
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رژﯾم ﮐودﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣ ٔﮫ رژﯾمھﺎی ﺗﺎزه روی ﮐﺎر آﻣده ﺿﻌﯾف اﺳت و
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﯽ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﮕﯾرد ﻋﻠﯾرﻏم ھﺎرت و ﭘورﺗش.
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
ھﻧوز ﻣﺷﻐول داد و ﺳﺗد ﺑﺎ رژﯾم و ﻗﮭرﻣﺎن ﮐردن اﻓرادﺷﺎن ﮐﮫ
زﻧداﻧﯽ ﺷدهاﻧد .ﺑﮫ ﻣردم ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﮔر
ﺑﺎﺗون ﺧوردﯾد طوری ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﯾﻔﺗﯾد ﮐﮫ ﺧوﻧﺗﺎن ﭘوﺗﯾﻧﮭﺎی ﮔﺎردی
ھﺎ را ﮔﻠﮕون ﻧﮑﻧد .آری ﯾﺎران! اﯾﻧﺎﻧﻧد رھﺑران آﯾﻧد ٔه ﻣﺎ .طرﻓداران
آﻧﮭﺎ ﻓﯾﺗﻠ ٔﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎھﯽ دارﻧد و ﻟﺟﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد از اﯾن ﮐﮫ ﺗوده
ھﺎی ﻣردم ﯾﮏ ﺻدا ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد .طرﻓداراﻧﺷﺎن در
ھﻣﮫﺟﺎ ﺣﺿور دارﻧد.
ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز  ١۶آذر ﺑروﯾد!
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح ﺗراﻓﯾﮏ ،ﯾﺎ ﭘﺎﺷﯾدن ﻣﯾﺧﮭﺎی ﺳﮫ ﮔوش،
اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻣﺑﮭﺎی ﺗوﻟﯾد دود و ﺻدا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دﺷﻣن را ھراﺳﺎن
ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ آﺗش ﺑراﻓروﺧﺗن در دل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و درﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻣﺗری دارد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دﺷﻣن را ﺑﮫ زاﻧو درآورﯾد ،ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دوﻟت ﮐودﺗﺎ ھﻧوز ﻧوﭘﺎ اﺳت و از ھر اﺗﻔﺎق ﻏﯾره ﻋﺎدی
دﺳت و ﭘﺎﯾش را ﮔم ﺧواھد ﮐرد...

دی ﺻﻔﺗم دی ﺳرﺷت
ﻧﯾﺳﺗم اردﯾﺑﮭﺷت
آﺗش ﻣرداد را
ﺑر دل ﺑﮭﻣن ﺑزن

اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎ را اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﮐﻧﯾد!
ﺑرای ھر ﮔروھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻋﻼﻣﯾ ٔﮫ ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ آن درﺳت
ﮐﻧﯾد و ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور را ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ
ﺷود ،ﺷرح دھﯾد .اﯾن دوﻟت ﺿﻌﻔﮭﺎی ﻓراوان دارد از آن اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد .اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺷﺎﮔری اﮔر ﺑﮫ ﮔﺳﺗردﮔﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود،
دوﺳت ﺷﻣﺎﺳت ،دﻻﯾل ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺻﺑﺢ
ﺑﮫ دﯾدار ﺗو
ﭼرخ زﻧﺎن آﻣده ﺳت
آﻣده ام ﺗﺎ ﺗو را
رﻗص ﮐﻧﺎن ﺑﻧﮕرم

زﻧداﻧﯾﺎن
ﺑﮫ ﻓﮑر زﻧداﻧﯾﮭﺎ )ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ( ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی
آﻧﮭﺎ دﻟداری دھﯾد .در اﻋﻼﻣﯾﮫ و در ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود آﻧﮭﺎ را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ھر ﻏرش ،ﺗرﺳﯽ را در دل ﺳﻔﺎﮐﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗرس
را زﻧداﻧﯾﺎن در ﭼﺷﻣﮭﺎ و ﺣرﮐﺎت ﻣزدوران ﺧواھﻧد دﯾد و دﻟﮕرﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.

XXX

XXX

دﯾدار ﺑﻧﻔﺷﮫ زار را ﺑﺎور ﮐن
ﺑﯾداری ﺟوﯾﺑﺎر را ﺑﺎور ﮐن
ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﻠﺑرگ درﺧت
ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﺑﮭﺎر را ﺑﺎور ﮐن
................................................................

ﭼﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،در آﺳﺗﺎﻧﮫ  ١۶آذر
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮫ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻣﺟﯾد آزادﯾﺧواه
دﯾﺑﺎﭼﮫ
در آﺳﺗﺎﻧﮫ  ١۶آذر ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﯾم .اﯾﻧﺑﺎر ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر ﺗﺻﺎوﯾر و
اﺧﺑﺎر ﻧﺧواھم ﺷد و ﻧظرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺑﺎرزان
در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارم.
در ﺧﯾﻣﮫ ﮔﺎه دﺷﻣن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد؟
دﺷﻣن ﻣﺷﻐول ﻟﯾﺳﯾدن زﺧﻣﮭﺎی ﺧود و دﻋﺎ ﮐردن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﻣردم ﺗرﺳﯾده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎﯾﻧد .دﺷﻣن ﻣﺷﻐول ﺑﺎج دادن ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮑش ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد .دﺷﻣن ﺷﺎﯾد اﯾﻧﺑﺎر
ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺟدﯾد ﺑﮫ آوردﮔﺎه ﺑﯾﺎﯾد .ﻣواظب ﺣﯾﻠﮫ ﮔری و ﺷﯾوھﺎی
ﺟدﯾد ﺳرﮐوب ﺑﺎﺷﯾد .ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﺳﻼﺧﺎن ﺧﺳﺗﮫ و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ اﺳت.
دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ
زور ﮔﻔﺗﮫ ،ﻣﻔﺗﺧوری ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﺗﺟﺎوز ﮐﻧﻧد .زﺑوﻧﯽ دو طرف
ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺳراﯾت ﮐرده و ﺧوﻧﺳردی ﺧود را از دﺳت دادهاﻧد.

طرح ﺧراﺑﮑﺎری
ﺧراﺑﮑﺎری ﺣﺳﺎﺑﯽ از ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی
ارﺗﺑﺎطﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت اﺳت .ﺷﺎﯾد ﮐﻣﯽ زود ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھرﭼﯾزی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن از
ﺑﯾن ﺑردﻧش ھﺳت .ﺑرای ﺧراﺑﮑﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻠﻔن زدن ﺑﮫ ﭘﻠﯾس
و ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ؛ و ﻓرﺳﺗﺎدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺧود ﺳﯾﺎه آﺷوب ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺧراﺑﮑﺎری در اﻣور دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،از داﻧﺷﺟوھﺎی رﺷﺗﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎ ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
▲ ھدف ﺧود را ﺷرح دھﯾد ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟
▲ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮕﯾرﯾد؟ )اﻏﺗﺷﺎش ،واھﻣﮫ(
▲ ﭼطوری ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
اﯾن ﺧراﺑﮑﺎری ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣدت زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
ﭘﯾروزی آن ﺑﺎﺷد.
▲ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
▲ ﺧﺻوﺻﯾت آﻧﺎن ﭼﯾﺳت؟
ﺧﻼﻗﯾت ﺳﻼح ﺷﻣﺎﺳت ،ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻠﻧدﯾﮭﺎ در ﻗرن ١٧
ﺑﮫ اﯾران آﻣدﻧد ،آﺳﯾﺎﺑﮭﺎی ﺑﺎدی زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن را دﯾدﻧد و آن
ﺗﮑﻧﯾﮏ را ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرده و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آﺳﯾﺎب ﺑﺎدی آﺑﮭﺎ را ﮐﻧﺎر
زده ﮐﺷورﺷﺎن را ﺑزرگ ﮐردﻧد و ﮐﺷﺗﯾﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻗوای اﻧﮕﻠﯾس
و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺗﺎﺧﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﺗﺎرو ﻣﺎر ﮐردﻧد .ﺧﻼﻗﯾت درون
ﺷﻣﺎﺳت...
ھر اﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﺧراﺑﮑﺎر!
ھر اﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر! ھر اﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﻣدﯾر!
و ھر اﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرز!

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺳروده ھﺎی اﻧﻘﻼب
ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﺑذر

– اﺷﻌﺎری از ﻣﺣﺳن رﺟب زاده

ﻋﺷق
از ﮐودﮐﯽ ﺧود ﻋﺷق را دﯾده ام
ﻣن ﻋﺷق را دﯾده ام در درد ﮐﺎرﮔر
ﻣن ﻋﺷق را دﯾده ام در درد رﻧﺟﺑر
از درد ﮐﺎرﮔر از رﻧﺞ رﻧﺟﺑر ﺳودھﺎ ﺑرده اﻧد دﺳﺗﺎن ھﻣﭼو ﭘر
ﻣن ﻋﺷق را دﯾده ام در دﺳﺗﺎن زﺑر و ﺳﺧت
ﻣن ﻋﺷق را دﯾده ام در ﭘﺎی روی ﺗﺧت
ﻣن ﻋﺷق را دﯾده ام در ﺳر ﮐﻧﺎر دار
ﯾﺎ ﻣرگ دﻻوران در ﮔور ﺧﺎوران
ﻣن ﻋﺷق را دﯾده ام
در ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻋﺷق ﺗﺎرھﺎ ﺗﻧﯾده ام
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ﺑﺎزﮔﺷت
ز ﭘﻧﮭﺎن ﮔﺎه زﻧداﻧﮭﺎی ﺧﺎﻣوش و ﺧزان دﯾده ﺑﺳوﯾت ﺑﺎز ﺧواھم ﮔﺷت
ﺗو را ﺑﺎ دﺳت ﺳوی ﺧوﯾش ﺧواھم ﺧواﻧد ﺗو را ﻓرﯾﺎد ﺧواھم ﮐرد
ﻣن اﮐﻧون ﻗطره ھﺎی رﯾز اﺷﮑﯽ را
ﮐﮫ از ھﺟران ﻣن ﭼون ﺑﺎل زﻧﺑوران ﻣﯽ رﯾزﻧد
ﺑروی ﻏﻧﭼﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﺗو اﺣﺳﺎس ﺧواھم ﮐرد
ﻣن اﺳﻔﻧﺞ ﮐﺑود اﺑر را ﻟﻣس ﺧواھم ﮐرد
و زان آﺑﯽ ﺑروی آﺗش ھﺟران ﺗو ﺧواھم رﯾﺧت
ﺳﭘس آھﻧﮓ دﯾدار ﺗو ﺧواھم ﮐرد
ﻣن از ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧدان و از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻠول
ﺳﺧن آﻏﺎز ﺧواھم ﮐرد
ﻣن از ﭘﺎھﺎ ﺑروی ﺗﺧت
ﻣن از ﻗﺑر و ﻗﯾﺎﻣت ھﺎ ﺳﺧن آﻏﺎز ﺧواھم ﮐرد
ﻣن از ﯾﺎران از آن ﯾﺎران ﺑﯽ ﺑﺎک ﮐﻧﺎر دار
ﻣن از ﻟﯾﻼ ﺧﺷﺎﯾﺎرھﺎ ﻣن از ﺑﺎﺑﮏ
و از ھزاران ﯾﺎور ﻣردم
ﺳﺧن آﻏﺎز ﺧواھم ﮐرد

ﺷﮭرﯾور  62اﻧﻔرادی ﮔوھر دﺷت

ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد؟
ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ
زﻣﺳﺗﺎن رﻓت آن ﮔﮫ در ﭘﯽ او ﺑﮭﺎر آﻣد
ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ
ﺻداﯾﯽ ﮔر ﺷﻧﯾدﺳﺗﯽ ﺻدای زﺟﮫ ﺳرﻣﺎ و دﻧدان اﺳت
ﺻداﯾﯽ ﮔر ﮐﮫ ﻣﯽ آﯾد
ﺻداھﺎﯾﯽ ﭼﮫ دﻟﮕﯾر اﺳت
ﺻدای ﻏرش ﺷﻼق و زﻧﺟﯾر اﺳت
ﻣﻌﻠم را ﺑﮫ ﺟرم داﺷﺗن دﻧدان و ﺑﯽ ﻧﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﻣﯽ ﺑرﻧد اﻣروز
ﺗراﻧﮫ !!
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﻧﺎم آرﻣﺎن و آرزوھﺎی طﻼﯾﯽ رﻧﮓ و ﻧوراﻧﯽ
ﺑﮫ ﺗو ای دﺷﻣن ﻣردم آی ﺧوﻧﺧوار
ای ﺟﻼد
ﻣﻧم ﻣن دﺧﺗری آزاده از اﯾران
ﻣن ﺗراﻧﮫ
ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ از ھزار ﺑﯽ داد
ﮔر ﺑﮫ ﺧﺷم داﻣﻧم آﻟوده اﯾد
ﯾﺎ ﮐﮫ از ﺗرس ﭘﯾﮑرم ﺳوزاﻧده اﯾد
ﭼﮫ ﺗواﻧﯾد ﮐرد ﺑﺎ رﻗص ﺑﯾن ﺑﺎد و ﺗﻧم
ﻣﯽ ﺑرد ھر ﺳو ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﺧﺎﮐﺳﺗرم
ھم ز ﺧﺎﮐﺳﺗر و از ﺧون ﻧدا
ﻣﯽ رﺳد ھر دم ﺑﮫ ﮔوش آوای ﻣﺎ
ای وطن
آزاد و از ﺑﻧد رھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻣت

/88/5/20ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ﺗراﻧﮫ ﻣوﺳوی
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ﻣﺧﺗﺻری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ،
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  16آذر،
ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ﺳﺎل اوﻟﯽ ھﺎ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  16آذر و ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ آن ،ﭘوﺳﺗری در دو
ﺻﻔﺣﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﯾم ﮐﮫ در آدرس زﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت) .طرح
http://bazr1384.blogfa.com/post-117.aspx
روی ﺟﻠد(
در اﯾن روزھﺎی ﭘرﺗﻼطم ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری
دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر و ﭘﺧش اﯾن ﭘوﺳﺗر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﮏ
ﺗﮏ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم .آن را ﺑطور ﮔﺳﺗرده ﭘﺧش ﮐﻧﯾد! در ﺗﻣﺎم اﯾﻣﯾل
ھﺎ! در ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ! در ﺗﻣﺎم ﻣدرﺳﮫ ھﺎ! در ﺗﻣﺎم داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ! در
ﺗﻣﺎم ﺧواﺑﮕﺎه ھﺎ! و در ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ!!!

ﺳﯾری در ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾران
از  16آذر (1953/12/7) 1332
ﺗﺎ  16آذر (2009/12/6) 1388
 28 vﻣرداد  (1953/8/19)1332ﮐودﺗﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت
دﮐﺗر ﻣﺻدق ﮐﮫ ﺻﻧﻌت ﻧﻔت را ﻣﻠﯽ ﮐرده ﺑود .ﺳرﮐوب ﻣﺑﺎرزات
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم .اﯾن ﮐودﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ﺳﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ و ﺣزب ﺗوده )ﺣزب طرﻓدار ﺷوروی( ﺑدون ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﻣﻘﺎوﻣت ﺟدی ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد.
 vدﺳﺎﻣﺑر ،1953ﺳﻔر ﻧﯾﮑﺳون ﻣﻌﺎون وﻗت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾران در ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﺎه ،ﺗظﺎھرات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻔر
ﻧﯾﮑﺳون و رژﯾم ﮐودﺗﺎ ،ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗن داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه و ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﯾدن ﺳﮫ ﺗن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن) .ﺑزرگ ﻧﯾﺎ ،ﻗﻧدﭼﯽ ،ﺷرﯾﻌت رﺿوی(
ﺗﺑدﯾل  16آذر ﺑﮫ روز داﻧﺷﺟو و ﯾﮏ ﺳﻧت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑرای اﻛﺛر
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت  16آذر ﺑرای اﻏﻠب داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ
اوﻟﯾن روز ﭼﺷم ﮔﺷودن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑوده اﺳت.
 vﺑﮭﻣن  (1960) 1339ﺣﻣﻠﮫ ﮔﺎرد ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﺿرب و
ﺷﺗم ﮔﺳﺗرده داﻧﺷﺟوﯾﺎن .اوﺟﮕﯾری ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی 42
–  ،(1960 – 63) 1339ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﻘش ﻣؤﺛری در اﻓﺷﺎی
رﻓرﻣﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﮐرد.
 vدھﮫ ﺷﺻت ﻣﯾﻼدی ،روی آوری ﮔﺳﺗرده داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
و ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ رﻓرﻣﯾﺳم ﺣزب ﺗوده و ﺷوروی ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎرزه
ﺣزب ﮐﻣوﻧﺳت ﭼﯾن ﻋﻠﯾﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ ،و ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
ﮐوﺑﺎ ،ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺣﺎﻓل و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف از طرﻓداری از ﻣﺷﯽ ﭼرﯾﮏ ﺷﮭری ﺗﺎ
طرﻓداری از ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺗوده ای
 vﺑﯾﻧﯾﺎﻧﮕزاری "ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﺻﻠﯾن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﯽ"
ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺷور در اﺑﺗدای دھﮫ ﺷﺻت .ﮐﻧﻔدراﺳﯾون
ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از رزﻣﻧده ﺗرﯾن ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ،ﺗوده ای ﺗرﯾن و
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗرﯾن ﺗﺷﮑﻼت داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑدل ﺷد.
اﯾن ﺗﺷﮑل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺣﺳﯾن ﺑراﻧﮕﯾزی را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺑدﺳت آورد و در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از ﻓﻌﺎﻟﺗرﯾن
و ﻣؤﺛرﺗرﯾن ﺗﺷﻛﻼت دﻣوﻛراﺗﯾك و ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ،ﺑﻠﻧد ﭘروازی و آرﻣﺎن
ﮔراﯾﯽ ﻧﺳل دھﮫ ﺷﺻت ﺑود .اﯾن ﺗﺷﮑل ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و آﻟﻣﺎن ﺑﺎزی ﮐرد .ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ وﯾﺗﻧﺎم و دﻓﺎع از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
آزادﯾﺑﺧش ﻣﺷﺧﺻﺎ َ ﺟﻧﺑش ﻓﻠﺳطﯾن اﯾﻔﺎ ﮐرد.
 vﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻋﺗراض ﺗوده ای ﭘﺎﻧﺻد ھزار ﻧﻔره ﻣردم ﺗوﺳط ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ در  (1967) 1346/10/18در ﺗﮭران ،اﯾن ﻣراﺳم در
ﮔراﻣﯾداﺷت ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﺗﺧﺗﯽ ،از ورزﺷﮑﺎران ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رژﯾم ﺷﺎه
ﺿدﯾت داﺷت و ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺷﮑوﮐﯽ درﮔذﺷت ،ﺑرﮔزار ﺷد.
 vزﻣﺳﺗﺎن  (1969) ،1348ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺟرﻗﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه
ﺗوده ای ﮔﺳﺗرده را ﻋﻠﯾﮫ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺗوﺑوﺳﮭﺎی ﺷﮭری
در ﭘﺎﯾﺗﺧت را زد و ﺣﮑوﻣت را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 vطﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب  ،1979ﻧﯾﻣﮫ اول
دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻼدی ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ اﻓت و
ﺧﯾز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ )ﺑوﯾژه ﺑﺧش
ﭼپ آن( ﭘرﭼم دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻛﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن را ﺑراﻓراﺷت .دھﮭﺎ ﺗظﺎھرات ﺳﯾﺎﺳﯽ
در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺧﻔﻘﺎن و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺷدﯾدی ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﮐم ﺑود ،در ﻣﺣﻼت زﺣﻣﺗﻛﺷﯽ و در ﻣﻘﺎﺑل
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷد .ﺷﻣﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن
زﻧداﻧﯽ ﻓزوﻧﯽ ﮔرﻓت .اﻏﻠب اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﻌدھﺎ
ﺑﮫ رھﺑران و ﮐﺎدرھﺎی اﺣزاب اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑدل ﺷدﻧد.
 vآﺑﺎن ﻣﺎه  ،1357ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗظﺎھرات
ﻣﮭم ﭼﻧد ھزار ﻧﻔره ای ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﺿو
ﮐﻧﻔدراﺳﯾون در آﻣرﯾﮑﺎ در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﻔر ﺷﺎه ﺑﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑودﻧد ،در ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷب ﺷﻌر ﯾﮑﯽ از ﺷﻌرای اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎﻧﭘور« ﺑﮫ ﺗﺣﺻﻧﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﺗظﺎھرات ﮔﺳﺗرده در
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﮭران ﺑدل ﺷد .اﯾن ﻣﺑﺎرزه در واﻗﻊ ﻧﻣﺎدی از آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ﺗوده ای  1979ﺑود.
 vدر دوره اﻧﻘﻼب ،داﻧﺷﮕﺎه )ﭘس از ﯾﮏ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ( ﺑﮫ ﻣرﮐز
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻧﻘﻼب ﺑدل ﺷد .ھﻣزﻣﺎن ﺗﺿﺎد ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
ﻣذھﺑﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول زد و ﺑﻧد ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای ﻣﮭﺎر
اﻧﻘﻼب ﺑودﻧد ،ﺣدت ﯾﺎﻓت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن در اﯾن دوره ﺑوﯾژه دو ﺳﺎل ﭘس
از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺷﺎه در ﺟرﯾﺎن ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺗوده ای  22ﺑﮭﻣن ﻣﺎه،
ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای اﯾﻔﺎ ﮐردﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن در
ﺳراﺳر ﮐﺷور دوﺷﺎدوش ﻛﺎرﮔران ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧدﻧد .اﺑﺗﮑﺎر ﻣﺻﺎدره آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑزرگ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش را در دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم و ﻣﺻﺎدره زﻣﯾن ﺗوﺳط
دھﻘﺎﻧﺎن ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد .از ﺟﻧﺑش ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠق ﮐُرد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد .داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣﺑﺎرزه و ﻧﻣﺎد اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ
ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﻣذھﺑﯽ ﺗﺎزه ﺑﻘدرت رﺳﯾده ﺑدل ﺷد.
 vدر اردﯾﺑﮭﺷت 1) 1359ﻣﮫ  (1980ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان
اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾورش ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﮐﺷور آﻏﺎز ﺷد .ﻧﺑرد
ﺧوﻧﯾن ﭼﻧد روزه ای آﻏﺎز ﺷد .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و
ﭘﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺧود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ﺷد .ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ،دھﮭﺎ ﻧﻔر زﺧﻣﯽ و ﺻدھﺎ ﻧﻔر
ﺑﺎزداﺷت ،ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧﺑرد ﺑود .ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺳراﺳر
ﮐﺷور ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳﺗﺎدان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ و ﻣﺗرﻗﯽ و
ﻻﺋﯾﮏ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑودن ﻣﺷﻣول ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷدﻧد و از ورود
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد) .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﮐﮫ ﻋﺿو ﮔروھﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودﻧد ،طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎی
اﻋدام ﺳﭘرده ﺷدﻧد(.
 vﺑﺎ ﺑﺳﺗن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﺳرﻛوب ،ﻛﺷﺗﺎر و ﺗﺻﻔﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن؛ و ﺑﮫ
ﻣوازات آن ﮐﺷﺗﺎر وﺳﯾﻊ و ﺳرﮐوب ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ارﻋﺎب
ﻣردم ،داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾز وارد دوره ﺳﮑوت و رﺧوت ﺷد .اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن
داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺷور ﯾﻌﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑدل ﺷد .رژﯾم ﭘس
از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ و ﺟو ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺧﺷﻧﯽ ﺑر آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل
ﻧﻣود .رﺳﻣﺎ ً آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑرﻗرار ﺷد .ﺣق رﻓت و آﻣد
دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﺳر ﯾﮏ ﻣﯾز ﻧﺷﺳﺗن از آﻧﺎن ﺳﻠب ﺷد .ﺣق
ﺗﺣﺻﯾل از ﺑرﺧﯽ اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﭼپ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .درﺳﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﺎﻣل ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد
ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻗرار داﺷت از ﻣﺗون آﻣوزﺷﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﺷد .اﻣﺎ
ھﻣﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ﺿد ﺧودش ﺑدل ﺷد .از ﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ ﻧود ﻣﯾﻼدی
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ دوﺑﺎره ﺷﮑوﻓﺎ ﺷد .ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوب ﮔراﻧﮫ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ رژﯾم ﺑرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت
اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﻧﺳل ﺟدﯾدی از ﻣﺑﺎرزان ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﮔذاﺷﺗﻧد.
 vﺧﯾزش ﺑزرگ ﺗﯾر ﻣﺎه  (1999/7/9)1378در ﺗﮭران ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﺑﯾداری ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺑود .اﯾن ﺧﯾزش ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑود ﺑﮫ ﯾورش
ﺷﺑﺎﻧﮫ اوﺑﺎﺷﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺿرب و ﺷﺗم ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺻدھﺎ داﻧﺷﺟو در
ﺧواﺑﮕﺎه ،اﯾن ﺧﯾرش ﭘﺎ از داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﮭﺎد و ﺷش ﺷﺑﺎن روز
ﭘﯽ در ﭘﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﺳراﺳر ﮐﺷور را ﻟرزاﻧد .ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
ﺗﻼش داﺷت ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺷﮑل ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و دوم

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را در دﺳت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آﻧرا ﺑﮫ اﺑزاری ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد دﻋواھﺎی
ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑدل ﮐﻧد .اﻣﺎ ﭘس از آن
ﺧﯾزش ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را دوﺑﺎره
ﺑﺎزﯾﺎﻓت.
 vدر ﺧرداد  (2004)1383اﻋﺗراض داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ
ﺗﺻﻣﯾم دوﻟت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺧﯾزش ﺑزرگ دﯾﮕر ﻣﻧﺟر ﺷد .اﯾن ﺧﯾزش ﮐﮫ
ﺧﯾزش ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻧﺎم ﮔرﻓت ﺑﮫ ﻣدت ده ﺷب در ﺳراﺳر
ﮐﺷور اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺑﺳﯾﺎری از دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان
در ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر ﺑدان ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎ ﺗﺎ
ﺻﺑﺢ ﻣﺣل درﮔﯾری آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺄﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑود .اﯾن
ﺧﯾزش ﺑﯾﺎن ﭘﯾوﻧد دوﺑﺎره ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺗوده ھﺎی
ﺳﺗﻣدﯾده و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ آﭘﺎرﺗﺎﯾد
ﺟﻧﺳﯽ ﺑود .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ھر دو ﺧﯾزش ﻓوق ﺳرﮐوب
ﺷدﻧد اﻣﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ﺑرای
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﮐل ﻣردم اﯾران ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آوردﻧد .داﻧﺷﮕﺎه دوﺑﺎره
ﺑﮫ ﺳﻧﮕر آزادی ﺑدل ﺷد .در ﭘﯽ ﭼﻧﯾن ﺧﯾزﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭼپ دوﺑﺎره
در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ﺳر ﺑﻠﻧد ﮐرد .ﻧﺳل ﺟدﯾدی از ﭼﭘﮭﺎ در
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی اﯾران ﺷﮑل ﮔرﻓت.
 vاﯾن ﻧﯾروی ﺟدﯾد در اﺑﺗدا ﮐﺎر ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروھﮭﺎی
ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺣول ﻧﺷرﯾﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ آﻏﺎز ﮐردﻧد و ﭘس از
ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آﮐﺳﯾوﻧﯽ ﮐﺎر ﺧود را اداﻣﮫ دادﻧد ﮐﮫ ھر ﺳﺎﻟﮫ ﺳﻧﺗﺎ ً
روز داﻧﺷﺟو اوج اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 vاﯾن ﺑﺧش از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﻣوﺟودﯾﺗش در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت اﺻﻼح
طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ درون ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھدف ﺧود را اﺗﺣﺎد ﺑﺎ
دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﻗرار داده اﺳت .ﺑطور ﻣﺷﺧص از ﺟﻣﻠﮫ
ﺷﻌﺎرھﺎﯾش اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت .ﺑﺎ رﺷد
ﻣﺑﺎرزات ﺿدﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در دﻧﯾﺎ ،در اﯾران ﻧﯾز اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳم ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺧش ﭼپ ﺟﻧب داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺗواﻧﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧطر ﺟﻧﮓ ﺷﻌﺎر »ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد داﺧﻠﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ
دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ« را ﺑراﻓرازد و اﯾن ﺷﻌﺎر را در ﺳطﺢ ﮔﺳﺗرده ای در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراﮔﯾر ﮐﻧد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن ﭼﻧدان ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ
ﮔروھﮭﺎی ﭼپ داﻧﺷﮕﺎه ﻧداﺷت ،اھﻣﯾت ﺧطر را درﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﺳرﮐوب
ﻣﺳﺗﻘﯾم و آﺷﮑﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن روی آورد.
 vدر دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ) (2007رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯾش از
 50ﺗن از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ را طﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﮐرد و
رواﻧﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎھﮭﺎی ﺧود ﮐرد .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﺿرﺑﺎت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً در
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود .ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ
در ﻓردای ھﻣﺎن روز دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎی ﮐﮫ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ  16آذر روز
داﻧﺷﺟو ﺑود ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧد؛ و
ﻣﺑﺎرزات و آﮐﺳﯾون ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای آزادی رﻓﻘﺎﯾﺷﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﮐﻧﻧد.
 vاز ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﺎﺧﺻﮫ ھﺎی دور ﺟدﯾد اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،ﺷﯾﻔت اﯾن
ﻣﺑﺎرزات از داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﮭران ﺑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎ و ﺑﺧﺻوص
ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷدن ﻧﻘش دﺧﺗران و زﻧﺎن
ﺟوان داﻧﺷﺟو و ﻣﺳﺄﻟﮫ دﺧﺗران داﻧﺷﺟو و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن اﺳت.
 vھم اﮐﻧون ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران  -ﺑوﯾژه ﺑﺧش ﭼپ و رادﯾﮑﺎل آن
 در ﺣﺎل درس ﮔﯾری از ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎاوﺟﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﺑﺧﺷد.
»ﺑﺎ ﺷروع ﺧﯾزش ﻣردم در ﺧرداد  1388ﻓﺻل ﻧوﯾﻧﯽ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮔﺷوده ﺷده اﺳت«.
 .....و ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ دارد .....
ﭘوﺳﺗر و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻓوق ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺑرای
”“Primer Festival Mundial de la Digna Rabia
)ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺳﺗﯾوال ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺷم ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﭼﯾﺎﭘﺎس -ﻣﮑزﯾﮏ( ارﺳﺎل
ﺷد و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾران ﺑﮫ زﺑﺎن
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در آﻣد .اﻣﺳﺎل اﯾن ﭘوﺳﺗر را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ
اﻧدک ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.

