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ﺷﻌﻠﮫ ای در ﮔذرﮔﺎه!
در ﺳﺗﺎﯾش  16آذر 88
اﻓﺷﯾن ﮐوﺷﺎ
ﻣﺎ ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﯾم ،ﭘرﺷور و ﭘرﺧروش ،ﺳرﺷﺎر از ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ،
ﺳرزﻧدﮔﯽ و ﻧﺷﺎط!
ﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن دﻻﯾل دﻧﯾﺎ را داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺑﯾﺎﯾﯾم .ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻓﺎﺳد و ﺳرﮐوﺑﮕر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻧﺣط و ﻓﻘر
زده و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و زن ﺳﺗﯾز ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ اﯾم!
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدﯾم و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣردم ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗور اﻋﻼم ﮐرده اﯾم
ﮐﮫ :ﭼﺷﻣﺎﻧت را ﺑﺎزﮐن ﺑر ﺑﺷﮑﮫ ﺑﺎروت ﻧﺷﺳﺗﮫ ای ،ﻓردی ﺑدﺑﺧت و
ﭘﻠﯾد ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗرﯾﺣﮫ ﺑروز ﯾﺎﻓﺗﮫ ات ،ﺟﻧﺎﯾت و ﺧﯾﺎﻧت و دزدی
و دروغ ﺑوده؛ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻓﺧری ﺧواھﯽ ُﻣرد و ھﯾﭼﮑس ﻗطره اﺷﮑﯽ
ﺑراﯾت ﻧﺧواھد رﯾﺧت.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﯾﺎدان ﻣﺎھر ﺳﺑزﭘوﺷﯽ ﮐﮫ در ﮐﻣﯾن
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد اﻋﻼم ﮐﻧﯾم؛ اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ رﻧﮓ دﯾن و ﺧراﻓﮫ ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرد و از دﺳﺗﺎوردھﺎی آن
ﺑرای اﺻﻼح و ﺗرﻣﯾم ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﺧون آﺷﺎم اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﻣﺎ ﺧود را ﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧده اﯾم 16 .آذر  88را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﯾوﻧد زدﯾم .ﻋظﻣت و ھﻣت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻋﺻﯾﺎن ﺧود را ﺑﮫ
ھﻣﮕﺎن ﻧﺷﺎن دادﯾم.
ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻧﺑردﻣﺎن ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﺳت ،زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ در آن
ﺗﺣﻘﯾر و ﺳرﮐوب ،ﺑﻧدﮔﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻻﯾق ﭼﻧﯾن زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﯾم!
*****
ﻣﺎ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗرﯾن ،ﻣردﻣﯽ ﺗرﯾن ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن،
رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن ،ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن و رزﻣﻧده ﺗرﯾن  16آذر را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم.
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﭼﻧﯾن ﺳطﺢ ﻋظﯾﻣﯽ
 16آذر را ﺑرﮔزار ﮐردﯾم.
ﻣردﻣﯽ ﺑود ،زﯾرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ داﻧﺷﺟو در آن
ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻧرده ھﺎ را درھم ﺷﮑﻧﯾم و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه
ﺟواﻧﺎن و زﻧﺎن ﺷﺟﺎع ﺣﺎﺿر در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﯾوﻧد ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم.
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود ،زﯾرا ﻣﺷﻌل دار ﺧﯾزش ﻣردﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺷدﯾم.
رادﯾﮑﺎل ﺑود ،زﯾر ﭘرﭼﻣدار ﻣﺑﺎرزه ای ﺟدی ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺷدﯾم و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿدرژﯾﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن را ﻓراﮔﯾر ﮐردﯾم.
ﮔﺳﺗرده ﺑود ،زﯾرا ﺗﻣﺎم ﻣراﮐز داﻧﺷﮕﺎھﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ و
ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣﻘﺎوﻣت ﺗوده ای ﺑدل ﮐردﯾم و ﺧﯾزش را ﺑﮫ
اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﮐﺷﺎﻧدﯾم.
رزﻣﻧده ﺑود ،زﯾرا ھراﺳﯽ از ﻣزدوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت ﺷﺎن
ﺑﮫ دل راه ﻧدادﯾم ،ﺧطرات را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾدﯾم و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺑﺎ ﻣزدوران ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑدل ﮐردﯾم.
ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﻧﺑرد ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم و ﺑﺎر دﯾﮕر ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن دادﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﺑﮭﮫ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺧرب
ﻣوج ﺳﺑز دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردﯾم .ﻧﺻﺎﯾﺢ آﻧﮭﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ از
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﯾﯾد را ﺑﮫ ﺑﺎد ﺳﭘردﯾم .ﻓراﺗر از ﺗﺻورات آﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣﯾدان آﻣدﯾم .ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻗﺎدرﯾم روزھﺎی از آن
ﺧود را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮔﺳﺗرده ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺑدل ﮐﻧﯾم .از ﻣﻧﺎﺳﺑت
ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ روزھﺎی رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی ﻧﮑردﯾم.
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ﺑرﺧﻼف روزھﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺑزھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﻓﺻل ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎ ﻧﺷﺎن
دادﯾم ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﻧﯾن ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ
آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت رھﺑران ﺳﺑز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  16آذر ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﮐردﻧد
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻدای ﺟوش و ﺧروش از ﺑطن ﺑرآﻣده ﺟﻧﺑش ﻣﺎ را
ﺷﻧﯾدﻧد ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣوج ﺳواری اﻓﺗﺎدﻧد .ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﭘﯾﺎﻣﯽ
ﺻﺎدر ﮐرد و ﺳﻌﯽ ﮐرد  16آذر و ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺧم را ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﮐﻧد
و دوﺑﺎره وﻋده اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﻣﺎ دھد و ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗظﺎر
ﻓراﺧواﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد روزی ﻗﺎﺗﻼن ﻣردم ﻣﺗﺣول و ﺳﺑز ﺷوﻧد.
آﻧﺎن ﻧﯾز درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﮐﺛرﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن »ﻣوﺳوی ﯾﮏ
ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺳت ،ﮐل رژﯾم ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺳت!« ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻣﺛﺎل ﻓﺎﺋزه
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و زھرا رھﻧورد را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧزوای
ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷوﻧد .آﯾﺎ در اﯾن ﮐﺎر ﻣوﻓق ﺧواھﻧد ﺷد؟
*****
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ رﻓﺗﺎر آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد
داﺷت .اﯾن را ﺑﯾش از ھر ﮐﺳﯽ ﺣﮑوﻣت ﮔران درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﯽ
ﺟﮭت ﻧﺑود ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ اﺧﯾر در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺑﺎزداﺷت ﮐرده اﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ
ﻓراﺧواﻧده اﻧد ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎری را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﯾﺎ ھﻣﯾﺷﮫ از ﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺣروم ﮐرده اﻧد.
ھﯾﭼﮕﺎه ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در آﺳﺗﺎﻧﮫ  16آذرھﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺳطﺢ
ﮔﺳﺗرده ای از ﺑﺎزداﺷﺗﮭﺎی ﺟﻣﻌﯽ و اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ روﺑرو
ﻧﺑوده اﺳت.
ﺑﯾش از ھر ﮐﺳﯽ ﻗداره ﺑﻧدان ﺣﺎﮐم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺑﺎزداﺷﺗﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدن ﻣﺎ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از اﯾن
طرﯾق ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣﺎ را از ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕر ﺟﻧﺑش ﻣﺎن
ﻣﺣروم ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑﺧوﺑﯽ از ﻗدرت اﻧﻔﺟﺎری ﻋظﯾم ﺗرﮐﯾب ﺧروش
ﺗوده ای ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺧﺑرﻧد.
آﻧﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﺎ از ﺣﺎﻟت
ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻓراﺗر ﻧرود .اﯾن ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ھم دﺳت و
ﺑﺎل آﻧﮭﺎ را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣواﻧﻊ ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل و ﭘﯾﺷروی ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑش
ﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد و ھم زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻓرﺻت طﻠﺑﺎن
ﺳﺑزﭘوش ﺑرای ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل ﺟﻧﺑش ﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﺑزﭘوﺷﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ از ﻗدرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرای ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاری ﺑر ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣروز اﯾران ﺑرﺧوردارﻧد.
ﺧﺻﻠت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﻣﺻﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻗرار دارد .آﯾﻧده ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
و ﻓراﺗر از آن آﯾﻧده ﺧﯾزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﻣؤﻟﻔﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ظرﻓﯾﺗﮭﺎی زﯾﺎدی از ﺧود
ﺑرای ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺧود ﻧﺷﺎن داده
اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ آن اﻧدازه ﮐﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم در ﻋﻣق و ﻣﺗن ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺳطﺢ ﻧﻣﺎدھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻼﺷﮭﺎی آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗری
اﺳت.
ھرﭼﻧد در  16آذر اﻣﺳﺎل در اﯾن ﯾﺎ آن ﮔوﺷﮫ ﻧﮭﺎل ھﺎی ﮐوﭼﮏ
و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻗد ﺑراﻓراﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﻼش آﮔﺎه ﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﯾن
ﺟﻧﺑش ﺑود ،اﻣﺎ ھﻧوز ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺗﺎ
ﻧﮭﺎل ھﺎی ﻣﺎ رﯾﺷﮫ ﺑدواﻧﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎد و ﺑوران اﺳﺗﻘﺎﻣت
ﮐﻧﻧد.
ﺑرﻋﮭده ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾن ﻧﮭﺎل ھﺎ
ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد ،از آن ﺣﻔﺎظت ﮐﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد و ﮔﺳﺗرش دھﻧد .ﺑﮫ
ﺧود آﯾﯾم وﻗت ﺗﻧﮓ اﺳت و وظﺎﯾف ﺑﯾﺷﻣﺎر! ■

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم

ﻧﺷرﯾﮫ

16آذر ھﻣﯾﺷﮫ ﺳرخ!
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  16آذر 1388
ﺑﺎر دﯾﮕر  16آذر در راه اﺳت .اﻣﺳﺎل ھر ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ از راه
ﻣﯽ رﺳد ﻣﺗﻔﺎوت از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش اﺳت .ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺷروﻋﯽ
ﻣﺗﻔﺎوت آﻏﺎز ﺷد 13 .آﺑﺎن ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳل ﮐﻧﻧده ﺑود اﯾن
ﺑﺎر ﻧﻘطﮫ ﺷروﻋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرای اﯾن روز ﺑود .اﻣﺎ  16آذر ھﻣﯾﺷﮫ
ﻧﻘطﮫ اوﺟﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﺑوده اﺳت .از دﯾد ﻣردم داﻧﺷﮕﺎه و
داﻧﺷﺟو ﻧﻣﺎد آﮔﺎھﯽ ،ﻋﻠم و ﻣﺑﺎرزه اﺳت .ﺑﻌد از ﺧﯾزش اﺧﯾر ﮐﮫ
ﻟﺣظﮫ ھﺎ و روزھﺎی ﺧﯾره ﮐﻧﻧده داﺷت ،روز داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در آن ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻣروری ﺑر اﯾن روز در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮑﺎت
ﻣﮭﻣﯽ را ﭘﯾش روی ﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز  16آذر ﻣﺑﺎرزه داﻧﺷﺟوﯾﺎن در
ﺳﺎل  1332در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
رژﯾم ﺷﺎه و ﺳﻔر ﻧﯾﮑﺳون رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾران ﺑود ﮐﮫ اﯾن
اﻋﺗراض ھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  3ﺗن از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﻗﻧدﭼﯽ ،ﺷرﯾﻌت
رﺿوی و ﺑزرگ ﻧﯾﺎ ﺷد .ﺑﻌد از آن ،ھر
 16آذر ﺑﮫ ﻋﻧوان روز داﻧﺷﺟو ھر ﭼﻧد
ﺑﺎ ُاﻓت و ﺧﯾز ﺑرﮔزار ﺷده اﺳت .اﻣﺎ
ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ واﺿﺢ و روﺷن اﺳت اﯾن
اﺳت ﮐﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺗﻼش ﮐرده اﯾن روز را ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم
ﻣﺻﺎدره ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه داﻧﺷﺟوﯾﺎن در
ﺳﺎل  1332ﻣﺑﺎرزه ای ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع
ﺣﺎﮐم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑود 3 .داﻧﺷﺟوی ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ھم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣزب ﺗوده و ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ در آن وﻗت ﺑودﻧد.
ارﺗﺟﺎع آن وﻗت و اﮐﻧون ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدارد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑل و
ظﺎھر آن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ آن ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺑود .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل ھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
رژﯾم ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺣوزه و داﻧﺷﮕﺎه و اﻧﺟﻣن ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ در ﻣﺻﺎدره ﮐﺎﻣل اﯾن روز و ﮐﻧﺗرل در ﺟﮭت
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧود ﺗﺎ ﮐﻧون داﺷﺗﮫ اﺳت .در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺎ ﺣﺿور
و ﺗﻘوﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه ﻣراﺳم  16آذر ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﮔزار ﺷد .ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ  16آذر ﺳﺎل  1385ﻣﯽ ﺗوان
اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺗﺣﮑﯾم ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺣﺿور داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای رادﯾﮑﺎل و اﻋﺗراﺿﯽ و
ﺿدرژﯾﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﮔرﭼﮫ ﻓردای آن روز در روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﻠﯽ )ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب دﯾروز و اﭘوزﯾﺳﯾون اﻣروز( در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﮑﺳﯽ از ﻣراﺳم ﮐﮫ ﻣزﯾن ﺑﮫ ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﺳرخ ﺑود ﭼﺎپ
ﮐرده ﺑود ،اﻣﺎ در ﮔزارش ،آن را ﻣراﺳم ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت و ﺑﺳﯾﺎر
ﭘرﺷور داﻧﺳت .در ﺳﺎل  ، 86ﮐﮫ رژﯾم ﺗﻘوﯾت ﭼپ را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد،
در آﺳﺗﺎﻧﮫ  16آذر دﺳت ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﮔﺳﺗرده ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ زد و
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  40ﻧﻔر را دﺳﺗﮕﯾر و رواﻧﮫ اوﯾن ﻧﻣود .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
ﻣراﺳم اﯾن روز ﺑﺎ ﺣﺿور اﻧدک داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ
ﺗﻌدادی ﻧﯾز ﺑﻌد از اﯾن ﻣراﺳم دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد .در ھﻣﯾن ﺳﺎل دﻓﺗر
ﺗﺣﮑﯾم ﻣراﺳم اﯾن روز را ﺑدون ﺣﺿور ﭼﭘﮭﺎ و ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت
ﺑرﮔزار ﻧﻣود و ﻗﺳﻣت ﺟﺎﻟب ،ﻣﺻﺎدره ﺷﻌﺎرھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ
ﺑود .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در ﻣراﺳﻣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺳط ﺗﺣﮑﯾﻣﯽ ھﺎ
ﺗﮑرار ﺷد .ھم روز را ﻣﺻﺎدره ﻣﯽ ﮐردﻧد و ھم ﺷﻌﺎر ھﺎ را.
و اﻣﺎ اﻣﺳﺎل  16آذر  1388ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود؟ اﻣﺳﺎل ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﺗﻐﯾﯾر زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .در ﺧﯾزش اﺧﯾر اﯾران ﺣﺿور
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده و ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑود .رژﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت
داﻧﺷﺟو و داﻧﺷﮕﺎه وزﻧﮫ ﻣﮭﻣﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ،ﺗﻌدادی را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد و ﻋده

ﺻﻔﺣﮫ 3
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
زﯾﺎدی ھم زﺧﻣﯽ ،دﺳﺗﮕﯾر و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻧد .اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻟﻐو
ﺷد ﺗﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺧود ﺑﺎزﮔردﻧد .اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮐدام
ﺟﻠوی ﺧﺷم ﻣردم و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﻧﮕرﻓت .ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑر ﺳر ﺑﺎز ﺷدن ﯾﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ
ﺑود آﻏﺎز ﮔﺷت و ﺷروﻋﯽ داغ داﺷت .اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر اﻋﺗراﺿﺎت
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣﺑﺎرزات ﺳراﺳری ﺷد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻣﻊ ﮐردﻧد .ھﯾﭻ ﮐدام از ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی رژﯾم در ھﯾﭻ
داﻧﺷﮕﺎھﯽ از ﺗﮭران و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧﻧد و اﻏﻠب
اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ای رادﯾﮑﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد .اﮔرﭼﮫ
ﺣﺿور ﻧﻣﺎدھﺎی ﺳﺑز و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺑز در اﯾن ﻣراﺳم ﮐﻣﺎ ﺑﯾش دﯾده
ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ﺑرﮔزاری ﭼﻧﯾن ﻣراﺳﻣﯽ ﺑﻧﺎ ﺑر اذﻋﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ھداﯾت ﺗﺣﮑﯾﻣﯽ ھﺎ ﻧﺑود و ﺧودﺟوش ﺑوده اﺳت .در
اﯾن ﻣﯾﺎن ﺣﺿور داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺎل اوﻟﯽ و ﺟدﯾد
اﻟورود ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ وارد داﻧﺷﮕﺎه
ﺷده ﺑودﻧد ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑوده اﺳت .ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم
ﻣراﺳم  13آﺑﺎن ،رژﯾم در ھراس از  16آذر
ﺣﻣﻠﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻏﺎز ﮐرد.
اﻋدام اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ُﮐرد و 16
ﻧﻔر دﯾﮕر در ھﻣﺎن ھﻔﺗﮫ ،دﺳﺗﮕﯾری ﮔﺳﺗرده
داﻧﺷﺟوﯾﺎن از داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﻣﻧوع
اﻟورود ﻧﻣودن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻓراﺧواﻧدن ﺗﻌدادی
ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ از اﯾن ﻣوارد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻗطﻌﺎ ً اﯾن دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم  16آذر ﻧﺧواھد ﺷد .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ
در ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧدھﺎ ﺗﺄﺛﯾری در
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
اﻣﺎ اﻣﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮭم ﺑﮫ وﺟود آﻣده
اﺳت .ﺗﺎﮐﻧون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ در
ﻣﺻﺎدره روز داﻧﺷﺟو داﺷﺗﮫ و اﮐﻧون ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب رژﯾم ﮐﮫ
ﺧود را اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﯽ داﻧد ﺑرای اﯾن اﻣر آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ﺳﺑز اﻣروز ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺧواﺳﺗﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رادﯾﮑﺎل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧد
ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺣرﮐﺎت رادﯾﮑﺎل ﻣردم را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .ﺳﺑزھﺎ ﮐﮫ ھرﮔز
ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑروز ﯾﺎﺑد ﺗﻼش
دارﻧد اﯾن ﻣﺑﺎرزات را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود رﻗم زده و ﺗﻣﺎم ﺳﻌﯽ ﺷﺎن را ﺗﺎ
ﮐﻧون اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات را ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺳوار ﺑر ﻣوج ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺷده اﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد رھﺑر واﻗﻌﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺑﺎﺷﻧد .ﭼرا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز در
ﺟﮭت ﺗﺣﮑﯾم ﻣواﺿﻊ و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی  30ﺳﺎﻟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر .آﻧﺎن از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد؛ از اﺣﯾﺎ واﻗﻌﯽ دﯾن و از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﮐﻣﺗر و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر! آﯾﺎ اﯾن ﻣوارد در اﯾن  30ﺳﺎل ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد؟ ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب ﮐﮫ ﺟزﺋﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺑوده اﺳت ،در اﺟرای ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد ﺳﮭﯾم ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ اﮐﻧون
ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﮫ در درون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘدﯾد آﻣده ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺷﯾوه راه و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ
آﻧﮭﺎ و اھداف ﺷﺎن ﺑﺎ ھم ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .دﻋوای آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣردم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم ﮐﮫ
در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺣﺿوری ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣﻧﺳﺟم دارﻧد ﺑﺎﯾد
ﺑﺗواﻧﻧد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرﺧورد ﮐرده و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﻣراﺳم روز داﻧﺷﺟو را اﯾن ﺑﺎر ﺳﺑزھﺎ ﻣﺻﺎدره ﮐﻧﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺗﺣﮑﯾم
دﯾﮕر ﻗدرت ﺳﺎﺑق را ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺳﺑزھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧوز ﻧﯾرو ،رﺳﺎﻧﮫ و ﺗرﯾﺑون ھﺎی ﺧود
را دارا ھﺳﺗﻧد.
دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده  16آذر ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑرای ﺑرﮔزاری آن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ روز داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﺗﺷﮑل ھر ﺳﺎﻟﮫ اﯾن روز را در ﺟﮭت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻣﮭوری
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اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد و اﻣﺳﺎل ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً در ﺟﮭت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﺎح ﺳﺑز
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺧواھد ﺑرد .روز داﻧﺷﺟو روز ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع ﺣﺎﮐم و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣﺳﺎل ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺗر ﭘﯾﺎم واﻗﻌﯽ 16
آذر ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﮔوش ھﻣﮕﺎن ﺑرﺳد .در ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺣل ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺑوده اﺳت و اﮐﻧون در آﺳﺗﺎﻧﮫ  16آذر
رژﯾم اﻗداﻣﺎت وﯾژه ای را ﺗدارک دﯾده ﮐﮫ اﯾن روز در ﭼﺎرﭼوب
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺣﺻور ﺑﻣﺎﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
ﺟﻧﺎح ﺳﺑز ﻧﯾز ﺗﻣﺎﯾل ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن روزی ﺑﮫ ﺧﺎرج از
داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺷﯾده ﺷود .آﻧﮭﺎ از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻧﻔﺟﺎری داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ
ﻣطﻠﻌﻧد و ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣردم و دﯾﮕر ﺟواﻧﺎن در
ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﻣراه ﺷوﻧد ،ﻣراﺳم  16آذر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﮭﺎر ﺧواھد
ﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿرر ﺧود آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺷود.
 16آذر اﻣﺳﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده و ﺳﮑوی ﺟﮭش
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺎﺷد .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﺑود ﮐﮫ رژﯾم از ھﻣﺎن روزھﺎی
اول ﺑرای ﻣﮭﺎر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را
ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار داد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت آﻧﺎن وزﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ھﺳﺗﻧد .اوﺿﺎع در ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ اﺧﯾر طوری ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود اﺧﺗﻼف دو ﺟﻧﺎح اﻣﺎ ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﺎن ﻣدام ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ھم ﺷده
اﺳت .ﻣوﺳوی ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دادن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ و ﻣﻧﻔﻌل
ﮐﻧﻧده ﺑﺳﻧده ﮐرده و ﮐروﺑﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺧودﺷﺎن رادﯾﮑﺎل ﺑود،
در آﺳﺗﺎﻧﮫ روز داﻧﺷﺟو ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺳﮑوت ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﺳت.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد در اﯾن ﻓﺿﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺑﺎرزه
رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑر ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ اﯾن روز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روز
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿد ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده و آن را دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ
ﮐﻧﻧد.
اﻓق واﻗﻌﯽ ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﻧطﺑق ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﭼﻧﯾن روزی اﺟﺎزه
دھﯾم ﮐﮫ ﺳﺑزھﺎ اﯾن روز را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﻣﺻﺎدره ﮐﻧﻧد و ﺑر آن ﻣﮭر
ﺳﺑز زﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و
ﻋﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ ،اﺣﺿﺎر ھﺎ و اﺧراﺟﮭﺎ و ﺳﺗﺎره دار ﻧﻣودن
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﻋدام ھﺎی اﺧﯾر ﺧﺻوﺻﺎ ً اﻋدام اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن
اﻓﺷﺎﮔری و ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم.
ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﺣﮑم ﺑر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻣودن دروس ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
درﺳت دﯾن در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ داده و ﺟﻧﺎح ﺳﺑز از اﺣﯾﺎی
ِ
ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در اﯾن روز ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد و اﺷﺎﻋﮫ
ﺧراﻓﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﻠم در ﻣﮭد ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺷﻌﺎر ﺳر ﻣﯽ دھﯾم.
ﺑرﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺑزھﺎ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد در ﭼﻧﯾن روزی ﺑﺎﯾد از ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ،ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺣﻘوق ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم و ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم و  ...اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و از دادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﺑدﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ
رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺻﺎﺣب ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗوﺳط
ﺗﺷﮑل ھﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻣﭼون ﺗﺣﮑﯾم و اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ ﺷوﯾم.
اﺟﺎزه ﻧدھﯾم ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗﺻﺎﺣب ﺷﻌﺎرھﺎی اﯾن روز ،اﮐﻧون
روز ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ داﻧﺷﺟو را ﻧﯾز ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزات را از درون داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم.
در ﺧﯾزش اﺧﯾر ﺣﺿور زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر و ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ ﺑود و ھم اﮐﻧون ﺑﺧش اﻋظﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر
ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻدای زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧواﺳﺗﮭﺎی
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯾم .ﺻدای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﮐردﻧد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ھداﯾت
ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر داﺷﺗﮫ اﻧد■.
ﻧﮕذارﯾم  16آذر ﺳﺑز ﺷود!
اﯾن روز را ﺳرخ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ظﺎھر ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوا
ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم!

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم

ﺣﺎل و ھواﯾﯽ دﮔر!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران از ﺻﺑﺢ اﻣروز ﺣﺎل ھوای دﯾﮕری داﺷت
اﻣروز ﻗرار ﺑود ﺗﺟﻣﻌﯽ ھﻣﭼون روزھﺎی ﻗﺑل ﺑرﮔزار ﺷود .ﺑﮫ در
 16آذر ﮐﮫ ﻣﯾرﺳم ﺷواھد ﮐﺎﻣﻼً از ﺷﻠوﻏﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .دم در ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎرﺗﮭﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی
اﻣﻧﯾﺗﯽ در اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﭘراﮐﻧده اﺳت ،وارد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷوم ﺑﮫ
طرف داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ روم از دور ﺷﻠوﻏﯽ ﻣﻌﻠوم اﺳت.
اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﺗﮏ ﺣرﻣت ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه و ﺣﺿور ﻧﯾروی
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه از 18ﺗﯾر  78ﺗﺎ  16آذر  88ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت و ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺳﺎﻋت  2ﮐﮫ از ﻗﺑل
ﺳﺎﻋت ﺷروع ﺗﺟﻣﻊ اﻋﻼم ﺷده ﺗﻌداد زﯾﺎدی داﻧﺷﺟو در ﻣﺣل
داﻧﺷﮑده ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﻌداد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن  1000ﺗﺎ 2000
ﻧﻔر اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻓﻧﯽ ﻧﯾز رﺳﯾد و
ﺗﻌدادی در ﺟﻠوی ﻣﺣوطﮫ ﻓﻧﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده اﻧد .در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾز
ﺗﻌدادی از ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن و ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺻﺑﺢ اﻣروز از دﯾﮕر ﻧﻘﺎط
و ﺑﯾرون داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده اﻧد ،در ﻣﺣل ﺣﺎﺿرﻧد.
ﺑﺎ ﺷروع ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون
روزھﺎی ﻗﺑل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻌدادی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﻋﺗراض دارﻧد ﮐﮫ ﺣرﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً داﻧﺷﺟو ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣورد
اھﺎﻧت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای ورود ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﺑدون ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد و از آﻧﮭﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎی ﺧواﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود؟
اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق زﯾﺎد داﻧﺷﺟوﯾﺎن روﺑرو ﺷد .در اداﻣﮫ ﻧﯾز
ﺗﻌدادی از اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ و ﺣﻘوق داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺧود را ﺗﻌطﯾل ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
آﻣدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺑﺎ اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾش از ﭘﯾش داﻧﺷﺟوﯾﺎن
روﺑرو ﺷد .در اﯾن ﻣﯾﺎن از ﺑﯾرون داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗﻌداد
زﯾﺎدی ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮔﺎرد ﺿدﺷورش داﻧﺷﮕﺎه و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
اطراف داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود درآورده و ﻗﺻد ورود ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه را دارﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺎ واﮐﻧش ﺳرﯾﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣواﺟﮫ ﻣ ﯽ
ﺷود و داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ وارد
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺷود ﮐل داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد.
اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺎ
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود دﺳت از اﻋﺗراض و ﺗﺣﺻن ﺑرﻧﻣﯽ
دارﻧد .ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن :ﻟﻐو ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی
اﻧﺿﺑﺎطﯽ؛ آزادی ﺗﻣﺎم داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و اﺳﺗﻌﻔﺎی ﻓرھﺎد
رھﺑر رﯾﺋس داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اﺳت.
ﺗﺎ زﻣﺎن ارﺳﺎل اﯾن ﮔزارش ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷده
اﻧد اﻣﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ درﮔﯾری ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده و داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻧﯾﻣﮫ
ﺗﻌطﯾل درآﻣده ھﻣﭼﻧﯾن ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗری در ﺑﺎﻻی داﻧﺷﮕﺎه در ﺣﺎل
ﻣﺎﻧور اﺳت■.
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ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺟﻧﺎﯾت،
اﺑزار اﯾن وﻻﯾت
ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از  16آذر
اﻣروز ﺣدود ﺳﺎﻋت  11ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ
طرف داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ﺣرﮐت ﮐردﯾم .ازﭼﻧد روز ﻗﺑل ﺧود را ﺑرای
اﻣروز ﺣﺎﺿر ﮐرده ﺑودﯾم و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم اﮔﮫ ﺑﺷﮫ وارد داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﺷﯾم ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی و اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ﮐﮫ
رﺳﯾدﯾم ،ﺟو ﮐﺎﻣﻼً اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑود .در ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﮐوﭼﮫ ھﺎی
اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾروی ﮔﺎرد و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑودن
و ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ اﺟﺎزه اﯾﺳﺗﺎدن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ داده ﻧﻣﯽ ﺷد در ﻣواردی ھم ﮐﮫ
ﻣردم ﻗﺻد ﺗوﻗف داﺷﺗﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷدﯾداً ﺑرﺧورد ﻣﯾﺷد .ﺑﮫ در اﺻﻠﯽ
در ورودی ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺟﻣﻊ
داﻧﺷﮕﺎه رﺳﯾدﯾم در ﺟﻠوی ِ
ﺷده ﺑودن ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷون ﺣدود  900ﺗﺎ  1000ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود و ﺧﯾﻠﯽ
زود ﻣراﺳم رو ﺷروع ﮐرده ﺑودن
ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل دادن ﺷﻌﺎر ﺑودن )ﻣرگ
ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور! ،ﻣرگ ﺑر ﮐودﺗﺎ! ،ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﺗﺟﺎوز دﯾﮕر اﺛر ﻧدارد!(ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌدادی
ﭘﻼﮐﺎرد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧرده ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه
آوﯾزون ﮐرده ﺑودن ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن
)اﯾران ﺷده ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ،اوﯾن ﺷده
داﻧﺷﮕﺎه! ،داﻧﺷﮕﺎه آﺧرﯾن ﺳﻧﮕر آزادی!،
داﻧﺷﺟو ﮐﺎرﮔر ،اﺗﺣﺎد اﺗﺣﺎد!( در ﺿﻣن
ﭘﺎرﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑزرﮔﯽ در ﺟﻠوی ﺻف
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺎ اﯾن
ﺷﻌﺎر "ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎ ﮐﻔر ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﺗم ﻧﮫ" دراﯾن ھﻧﮕﺎم و ﺑﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣردم
در ﺑﯾرون در ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﻗدام ﺑﮫ
ﯾورش ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم ﮐرد و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم رو ﻣﺗﻔرق ﮐرد .ﻣﺎ ھم
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﺑرﯾم در راه ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه در ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب و ﺧﯾﺎﺑﺎن  12ﻓرودﯾن و ﮐﺎرﮔر
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی ﮔﺎرد و ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن و از ﺗوﻗف ﻣردم ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐردن .در
ﮐوﭼﮫ ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾز ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾرو ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن
اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎ رو ﻣﯽ ﺗوﻧﺳﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ،از ﻧﯾروھﺎی ﭘﺎﺳﮕﺎه و
ﮔﺎرد ﺿدﺷورش ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎ ﻟﺑﺎس
ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯾﺎه ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﭘﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎر و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘداد
ﺑودن ﺗﺎ ﻧﯾروی اطﻼﻋﺎت .اﻧﮕﺎر رژﯾم ﺗﻣﺎم ﻧﯾروش رو ﺟﻣﻊ ﮐرده
ﺑود ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه رو ﺳرﮐوب ﮐﻧﮫ ،ﺗﻣﺎم اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﻧرده ﮐﺷﯾده
ﺷده ﺑود و در ﺟﻠوی درب اﺻﻠﯽ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز
در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺷﺧص ﻧﺑﺎﺷﮫ اﻣﺎ
ﺑﻧری رو ﺳرﺗﺎﺳر درﮐﺷﯾده ﺑودن ﮐﮫ ِ
در داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﺷراﯾط ﮐﺎﻣﻼً ﻓرق ﻣﯽ ﮐرد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟﻠوی
داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن وﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر ﮐردن "ﻣرگ ﺑر
دﯾﮑﺗﺎﺗور!"" ،ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!"" ،ﻣرگ ﺑر ﮐودﺗﺎ!" ،
"ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺟﻧﺎﯾت ،اﺑزار اﯾن وﻻﯾت!"" ،ﻣرگ ﺑر اﯾن
وﻻﯾت!" .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﺳرود ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳردر
داﻧﺷﮕﺎه و درب اﺻﻠﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدن در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻌدادی از
ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭼپ ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧوردن .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻌدادی
ﭘﻼﮐﺎرد ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﻧد ﮐﮫ روی آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود )"ﻧﮫ
ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ! ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ!"" ،داﻧﺷﮕﺎه ﻓرﯾﺎد آزادی
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و داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻧﮕر رھﺎﯾﯽ!"" ،ﺻﻠﺢ و دﻣﮑراﺳﯽ ﺑرای ھﻣﮫ
ﺟﮭﺎن"( .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺗﻌدادﺷون اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر "داﻧﺷﺟوی ﺑﺎ ﻏﯾرت ،ﺣﻣﺎﯾت! ﺣﻣﺎﯾت!" از دﯾﮕر داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺑﭘﯾوﻧدن .داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑل درب اﺻﻠﯽ
ﺗﺟﻣﻊ ﮐردن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺣﮑوﻣت زور ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم! ﭘﻠﯾس ﻣزدور
ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم!" ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﯾروی ﺳرﮐوﺑﮕر رﻓﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﭘﻠﯾس ﺑرای ﻣﺗﻔرق ﮐردن داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻗدام ﺑﮫ ﭘرﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏ آو ر
در ﭘزﺷﮑﯽ
در دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ و ِ
ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﮐرد و ازطرف ِ
ﺗﻌدادی ﺑﺳﯾﺟﯽ ﭘﺳر و دﺧﺗر ﺑﺎ ﺗﻌدادزﯾﺎدی ﭘﻼﮐﺎرد و ﻋﮑس ھﺎی
ﺣﺳن ﻧﺻر و ﻋﻣﺎد ﻣﻘﻧﯾﮫ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﮐرد و ﺑﮫ طرف ﺳردر
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺣرﮐت در آورد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن راه ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرﺧورد
ﮐردن! زد و ُﺧرد ﺷدﯾدی ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺑود
اﺻﻼً داﻧﺷﺟو ﻧﯾﺳﺗن ﺣرﯾف داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﺷدن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر "ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑرو ﮔم ﺷو!" و "ﺗوپ ﺗﺎﻧﮏ و ﺑﺳﯾﺟﯽ دﯾﮕر اﺛر
ﻧدارد!" ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ و درب  16آذر ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدن.
ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳردر داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ رﺳﯾدن
ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺳردر ﺑﻧر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوی درب داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ﺑرﭼﯾده
ﺷد .از اطراف و از ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی
اطراف ﺳرﯾﻌﺎً دورﺑﯾن ھﺎ ﺷروع ﺑﮫ
ﮔرﻓﺗن ﻓﯾﻠم ﮐردن و از ﺳردر داﻧﺷﮕﺎه
ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺑز ﺑزرﮔﯽ آوﯾزان ﺷد ﮐﮫ
روی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود "ﻟﺑﯾﮏ ﯾﺎ
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!" ﺗﻌدادی ﭘﻼﮐﺎرد ﺑﺎ ﻋﮑس
ﻧﺻر و آرم ﺣزب آوﯾزان ﺷد .در
ﺑﯾرون در ﻣردم ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده اﯾن
ﻣوﺿوع ﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر "ﻣرگ
ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" و "ﻣرگ ﺑر ﮐودﺗﺎ!"
ﮐردن .در اﺗوﺑوس ھﺎی ﺷرﮐت واﺣد
ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ ھو ﮐﺷﯾدن و دادن
ﺷﻌﺎر ﮐردن و ﭘﻠﯾس ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﮐﺎر در اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﻧﯾز
ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧد و در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻧﯾز
اﻗدام ﺑﮫ ﺿرب و ﺷﺗم ﻣردم در
اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺗوﺑوس ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑرﺧورد ﺷدﯾد ﻣردم روﺑرو ﺷد .در
ﺗﻣﺎم ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی درﮔﯾری در داﻧﺷﮕﺎه
و ﺑﯾرون داﻧﺷﮕﺎه ﺣﺿور دﺧﺗران و زﻧﺎن واﻗﻌﺎ ً ﺳﺗودﻧﯽ ﺑود .در
ﻣﻘﺎطﻌﯽ از درﮔﯾری زﻧﺎن ﺑﺎ ھﺟوم ﺧود ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر،
آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردن در اطراف ﭼﮭﺎر راه
وﻟﯾﻌﺻر ھﺟوم ﻣردم ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﯾرھواﯾﯽ و ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﻣردم را ﻣﺗﻔرق ﮐﻧﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن از داﻧﺷﮕﺎه اﻣﯾرﮐﺑﯾر ﻧﯾز ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺑﯾرون از داﻧﺷﮕﺎه و ﺟﻠوی درب وﻟﯾﻌﺻر
درﮔﯾر ﺷده اﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب
ﺳﻧﮓ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر را ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧدن .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾز
ﺗﻌدادی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﻣراﮐز اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﯽ از ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ در دﺳت ﻧﯾﺳت .ﺗﺎ
زﻣﺎن ارﺳﺎل اﯾن ﺧﺑر ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه و ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﮐﺎرﮔر ﺗﺎ ﭼﮭﺎرراه اﻣﯾر آﺑﺎد ﺷﻠوغ و ﻣﻠﺗﮭب اﺳت و ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣردم
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﺗرس ﺷﻠوﻏﯽ در اﻣﯾرآﺑﺎد ،ﮐوی
داﻧﺷﮕﺎه و ﮐوﭼﮫ ھﺎی اطراف آن را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود دراورده اﻧد و
ﺗﻣﺎم رﻓت و آﻣدھﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد■.

زﻧد ﺑﺎد  16آذر ﺳرخ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 16آذر از ﻧﮕﺎه ﻣردم!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر – ﺷﻣﺎره دو
از ﺳﺎﻋت ده و ﻧﯾم ﺻﺑﺢ روز  16آذر ﺗﺟﻣﻌﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ در
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺷروع ﺷده ﺑود .در داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی و
داﻧﺷﻛده داﻣﭘزﺷﻛﯽ در ﺑﮭﺑودی و داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺻدھﺎ
ﻧﻔر ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد و در ﺑﯾرون ده ھﺎ
ﻧﻔر از ﯾوﻧﯾﻔورم ﭘوش ھﺎی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش
اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده و ﻧﯾم ﺑﺎ اﺗوﺑوس از ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی ﺑﻌد از
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻗرﯾب ﺑﮫ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻧزدﯾك ﻛﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ،دو طرف
ﺧﯾﺎﺑﺎن ده ھﺎ ﻧﻔر از ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﭘر و ﻛﻼھﺧود آﻣﺎده ﺑﺎش
اﯾﺳﺗﺎده اﻧد .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ھم در ﭘﯾﺎده روھﺎ در ﺣرﻛﺗﻧد و اﻛﺛراً
ﺗﯾپ داﻧﺷﺟو ھﺳﺗﻧد .ھر ﻛس ﻛﮫ ﺷﻌﺎری ﻣﯽ داد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ھﺎی درون ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺷوﻛر )ﺑﺎﺗوم ﺑرﻗﯽ( ﺑﮫ او ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﻛردﻧد .ﻛﻠﯾﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺗوﺳط ﮔﻠﮫ ھﺎی
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗداﺑﯾر ﺟﻣﻌﯾت رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ
در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﭼﮭﺎر راه وﻟﯾﻌﺻر ﺟﻣﻊ ﺷده و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻛرده
ﺑود .ﺗﮭران در اﯾن روز ﭼﮭره ﯾك ﺷﮭر
آﺷوب زده را داﺷت.
در ﻣﻘﺎﺑل درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﮭران ﭼﻧدﯾن ﺑﻧر ﻛﮫ روی آن
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ روز ﻏدﯾر ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺎل روز  15آذر ﺑود را طوری ﻗرار
داده ﺑودﻧد ﻛﮫ درون داﻧﺷﮕﺎه دﯾده
ﻧﺷود .ھر ﺑﻧر ﺣدود ﺑﯾﺳت ﻣﺗر در ﺳﮫ
ﻣﺗر ﺑود و ﺑدون ﺷك ﭼﻧد ﺻد ھزار
ﺗوﻣﺎن ﺧرج ﭼﺎپ و ﻧﺎﯾﻠوﻧش ﺷده ﺑود.
در ﺟﻠوی ﺳردر ﭘﺷت درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺣدود ﺳﯽ ﻧﻔر ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻛﻼه ﻛﺎﺳﻛت ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ﺑطور ﻣﻧظم اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺗﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﺧروج داﻧﺷﺟوﯾﺎن از داﻧﺷﮕﺎه ﺷوﻧد .ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی
ﻣوﺗورھﺎی ﺿد ﺷورش ﻛﮫ ھر ﯾك دو ﺳرﻧﺷﯾن داﺷﺗﻧد و در ﻛوﻟﮫ
ﭘﺷﺗﯽ ھﺎﯾﺷﺎن اﻧواع ﺳﻼح ھﺎ را داﺷﺗﻧد و ﭼراغ ھﺎﯾﺷﺎن را روﺷن
ﻛرده ﺑودﻧد ،ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ طرف ﺗﺟﻣﻌﺎت ﭘراﻛﻧده ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ
ﻛرده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛرﻧد ﻛﮫ ﻣردم را ﭘراﻛﻧده ﻛﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد.
ﺟﻣﻌﯾت آرام و ﺑدون ﺗرس ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧد .ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎی
ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻣوﺗورھﺎی روﺑوﻛﺎپ ﺑود .ﭘﯾرﻣردی ﻛﮫ اﯾن ﺻﺣﻧﮫ را
دﯾده ﺑود ،ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺗوﻣﺎن ﺧرج اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب
ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﻌد ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧزﯾن ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺣرﯾم ﻧﺻف ﻛرده اﻧد.
در اﺗوﺑوس در ﻗﺳﻣت زﻧﺎن ﺑﺣث داﻏﯽ در ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود دﺧﺗر
ﺟواﻧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛرد ﻛﮫ ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس اﺳت و ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻛﮫ
در ﺗظﺎھرات ﺷرﻛت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻋده ای ﺑﯾﻛﺎر ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑرای ﻋﻛس
ﮔرﻓﺗن و ﻓرﺳﺗﺎدن آن ﺑرای ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻدای آﻣرﯾﻛﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد
ﺑﯾرون و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﻛﮫ ﻣردم ﻣﺷﻛﻠﯽ ﻧدارﻧد
و آﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﻛﮫ ﻣﺷﻛل دارﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺗﻼش ﺑﮫ ﺣد ﻛﺎﻓﯽ
ﻧﻣﯽ ﻛﻧﻧد! اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔﻔت و ﺑﻧظر ﺑﺧش ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺑﺳﯾﺞ ﺑود .زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﻛﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﺑﺎ ﺧوﻧﺳردی ﺑﮭش
ﮔﻔت ﻛﮫ ﺻدات از ﺟﺎی ﮔرم در ﻣﯽ آﯾد ﻣن ﻛﺎری ﺑﮫ ﺗظﺎھرات
ﻧدارم ،اﻣﺎ ﺑﮭت ﺑﮕم ﻛﮫ ﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺳﺗم و ﺑﻌد از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧدﻣت
ﺳﯾﺻد ﺗوﻣﺎن در ﻣﺎه ﺣﻘوق ﻣﯽ ﮔﯾرم ،ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﻧﺟوری ﺑﺎﺷد؟
ﻣن ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﭼﮫ دارم و ﻛﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺟﺎره ﺑدھم .زن دﯾﮕری ﺑﮭش
ﮔﻔت ﻛﮫ ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﭼﮫ دارد ،ھﻣﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧس دارﻧد اﻣﺎ ﺑﯾﻛﺎرﻧد و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ازدواج ﻛﻧﻧد .دﺧﺗر ﮔﻔت ﻛﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺷورﺷﯾﺎن را

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم

ﺳرﻛوب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و دﺧﺗری ﺑﮭش ﺟواب داد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛﺟﺎ ﻣردم را
ﺑﺧﺎطر اﻋﺗراض ﺷﻛﻧﺟﮫ و اﻋدام ﻧﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ در ﻗﺳﻣت ﻣردھﺎ ھم ﺑﺣث در ﮔرﻓت ﯾك ﻧﻔر ﺑﮫ
ﺧوار و ﭘﯾرﻣردی ﻣﯽ ﮔﻔت" :اﻟﺑﺗﮫ ﺗظﺎھرات ﻓﺎﯾده
دﺧﺗر ﮔﻔت ﺟﯾره
ِ
ای ﻧدارد ،ﭼون ﺑﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و رھﺑران ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﭘﺎﯾﯾن ﺑروﻧد
ﺑﺎﻻ ﻧﮫ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن" ،ﻣرد دﯾﮕری ﻧﯾز ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣن طرﻓدار
دوﻟت ﻧﯾﺳﺗم ،اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺷﺎن ﻣﺛل ھﻣﻧد ھﻣﯾن ﻛروﺑﯽ ﺧودش ﻗﺑﻼً
زﻧدان داﺷت ﻛﮫ ﯾﮑﯽ ﺟواب داد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻛﻼً اﯾن ﺣﻛوﻣت را ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم و ﺧواھﺎن ﺟﻣﮭوری دﻣﻛراﺗﯾك ھﺳﺗﯾم.
در اﺗوﺑوس دﯾﮕری ھم ﺑﺎز دو دﺧﺗر ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺷروع ﺑﮫ دﻓﺎع از
ﺣﻛوﻣت ﮐردﻧد ﻛﮫ ﻓوری ﺑﺎ اﻋﺗراض ﭼﻧد زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل روﺑرو ﺷدﻧد
زﻧﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣن زﻣﺎن ﺷﺎه ھم ﺳرﻛوب را دﯾدم اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺳرﻛوب
ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ ھم ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ در روز ﺳﯾزده آﺑﺎن
دوﺑﺎر ﺑﺎﺗوم ﺧورده و در ﺗظﺎھرات ھم ﻧﺑوده و ﻓﻘط از ﺷرﻛت
ﺑﯾرون آﻣده ﺑرای ﺧرﯾد ﺳﯾﮕﺎر ﻛﮫ ﻣوﺗوری ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم او را زده
ﺑودﻧد .او ﺑﮫ ﯾك ﺟوان رﯾز ﻧﻘش رﯾﺷو ﻛﮫ ﭘﯾراھن ﺳﯾﺎه داﺷت رو
ﻛرد و ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﯾرون رﻓﺗن ﻧﻛﻧد ﮔرﻓﺗﺎر ﺗك ﺗﯾر اﻧداز ﺑﺷوﯾم
ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺎﺳﻧت! ﭘﺳرك ﺑﺎ ﺧﺟﺎﻟت ﮔﻔت ﻧﮫ!
ﺣدود ﺳﺎﻋت ﯾك ﺑرﮔﺷﺗم ﺑﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی دﯾدم ﻛﮫ ﻧرﺳﯾده ﺑﮫ
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺑﮭﺑودی ﺳﻣت ﭼپ در ﺟﻠوی
داﻧﺷﮕﺎھﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
آﻣده اﻧد و دﺳت ﺟﻣﻌﯽ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر
دﯾﻛﺗﺎﺗور!" و ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ داﻧد.
در داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ھم ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی
از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺷت در داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻊ
ﺑودﻧد و ﺑﻧر ﺑزرﮔﯽ در دﺳﺗﺷﺎن ﺑود ﻛﮫ
روﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ "ﺣﻛوﻣت ﺑﮫ ﻛﻔر
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ظﻠم ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد" و
ﺑﯾرون ﺟﻠوی در ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯾرون آﻣدن آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد.
ﺑﻌد از ظﮭر ﺣدود ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ دوﺑﺎره از ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه رد ﻣﯽ
ﺷدم دﯾدم در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺷده
و ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺧروج از ﻣﺗروی ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب
ﺑودﻧد .ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻓرا رﺳﯾده ﺑود و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﭘراﻛﻧده در
اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺧﯾﻠﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﭼﻛﺎر ﻛﻧﻧد
ﭼون ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻧﻣﯽ دادﻧد و ﻓﻘط راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد اﻣﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗورﺳوار ھﺎر ﺑودﻧد و ھر از ﮔﺎھﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ
ﺟﻣﻌﯾت را ﭘراﻛﻧده ﻛﻧﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺟواﻧﯽ را ﻣﯽ زدﻧد،
ﻣردم دﯾﮕر ھو ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺑوق ﻣﯽ زدﻧد .ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل
زﺣﻣﺗﻛﺷﯽ در اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ ﺑوده و
اﻓﺳری داﺷﺗﮫ ﺟواﻧﯽ را ﻛﺗك ﻣﯽ زده ﻛﮫ او اﻋﺗراض ﻣﯽ ﻛﻧد ،اﻣﺎ
اﻓﺳر ﺿرﺑﮫ ای ھم ﺑﮫ او ﻣﯽ زﻧد .او ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻛﺎرﺷﺎن
ﺗﻣﺎم اﺳت و ﻣردم ﺣﻘوق ﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺗرﺳﺷﺎن رﯾﺧﺗﮫ
و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﻧﻣﯽ ﮔردﻧد .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺟوان ھﺎ ﭘرﺷور
ﺣﻛوﻣت را ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﻛردﻧد ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﻗرار ﺑود ﮔل ﺑدھﻧد
ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻣﺎ دور از ﺟوﻧﺗﺎن ُﮔﮫ دادﻧد .ھﻣﺷﺎن ﺟﯾره ﺧوار
ھﺳﺗﻧد ".و ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،ﻣرگ ﺑر ﻣوﺗوری
ﺟﯾره ﺧوار ،ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ اﮔر ﯾﻛﯽ ﺑﮫ ﻋﺑﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
اﯾراد ﺑﮕﯾرد ،ﻣﯽ ﺑرﻧدش زﻧدان و اﯾﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ و
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ -ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوﺑﮕر ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳﭘر اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد-
ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن را ﺑرﺳﯾم! ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ھﺎ ھم از ﻣﺎ ﺑدﺑﺧت ﺗر ھﺳﺗﻧد ﻣﺎ ﻻاﻗل اﺗﺎﻗﯽ دارﯾم اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﯾن را
ھم ﻧدارﻧد و ﺑﮭر ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ھم اﻧﺳﺎﻧﻧد اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺣﯾواﻧﻧد و ﭘول ﻣردم
را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ دھﻧد .ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت ﻛﮫ اﻻن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﻘﯾم
اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد ،ﭼون ﺣﻛوﻣت اﯾران
ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻌﯽ را ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﺎس ﺗﻘوﯾت ﻛرده و ﺑﺎﻋث ﺳراﻓﻛﻧدﮔﯽ

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺷده اﺳت.
ﭘﯾرﻣردی ﻣﯽ ﮔﻔت ﺧوﺑﺳت ﻛﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده اﻧد اﻣﺎ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟوان ھﺎ آﮔﺎھﯽ ﻛﻣﯽ دارﻧد ﻣﺛﻼً از ﯾك ﺟﻧﺎح دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﺛل ھم ھﺳﺗﻧد .او ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ دوﻟت
ﺣﺗﯽ ﺗﺣﻣل زﻧﺎن داﻏدار در ﭘﺎرك ﻻﻟﮫ را ﻛﮫ ﺧواھﺎن روﺷن ﺷدن
ﻋﻠت ﻣرگ ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن در روز ﺷﻧﺑﮫ ﺑودﻧد را ﻧداﺷﺗﮫ و ﺗﻌدادی از
آﻧﮭﺎ را دﺳﺗﮕﯾر ﻛرده اﺳت.
ھر ﺑﺎر ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻛﺳﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻣردم
داﺧل اﺗوﺑوس ﯾﻛﺻدا ھو ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﻓﺣش ﻣﯽ دادﻧد ﯾﻛﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔت" :اﻻن ﻣﺛل ﺳﺎل ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب اﺳت ،ﺑزودی ﺣﻛوﻣت
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود!"
ﺣدود ﺳﺎﻋت ھﻔت ﺷب ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﺷﺑﯾﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺷده و دود ﮔﺎز اﺷك آور ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی ﻣﯽ روﻧد ﻛﮫ دﺳﺗﮫ ای از
ﻣوﺗوری ھﺎ ﺑﻧﺎﮔﮭﺎن از ﭘﺷت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﯾﻛﯽ دو ﻧﻔر
را ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗﯾر ﻣﺷﻘﯽ ﺳرو ﺻدا اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﭘراﻛﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﻣﻌﯾت ﭘراﻛﻧده دور از ﭼﺷم ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور!" ﺳر ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺳت و ﺳﯽ ﺳﯾﻣﺎ و اﺧﺑﺎر  9ﺷب ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗظﺎھرات ﻋده
ای طرﻓداران دوﻟت درون داﻧﺷﮕﺎه را ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﻛﺟﺎ
ﺑود و در ﺿﻣن ﺑﺧﺷﯽ از ﺗظﺎھرات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت را
ھم ﻧﺷﺎن دادﻧد ﻛﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد" :اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی ،ﺟﻣﮭوری
اﯾراﻧﯽ!" و ﻋﻛس ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﭘﺎره ﻛرده ﺑودﻧد و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر
ﺳطل ھﺎی آﺷﻐﺎل را آﺗش زده ﺑودﻧد.
ﻛل ﺣرف اﺧﺑﺎر دوﻟﺗﯽ اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ  16آذر
ﺿدآﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑودن آن ﺑوده و ﺑﺧﺷﯽ از ﺗظﺎھرات ﻛﮫ "ﻣرگ ﺑر
روﺳﯾﮫ!" ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد را ﻧﺷﺎن داد و ﺑﺧﺷﯽ از ﺣرف ھﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺳﯽ
ﺳﺎل ﭘﯾش را ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑرﺧﯽ ﻣرگ ﺑر ﺷوروی ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﻣرگ ﺑر آﻣرﯾﻛﺎ ﻧدھﻧد .ﺧﻼﺻﮫ ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزﯾﺷﺎن ﺣد و
ﻣرزی ﻧدارد.
ﺑطور ﻛﻠﯽ روز ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑود ﻋﻠﯾرﻏم ﻛﻣﺗر ﺷدن ﺗﻌداد
ﺗظﺎھرﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر و ﺳﺧﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ از ﻟﺣﺎظ
ﻛﯾﻔﯽ ﺷﻌﺎرھﺎ رﺷد ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﻣﺛﻼً ﯾك ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻛﮫ از
ﺗﮭران ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﻛرد ،ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺷرﻛت زﻧﺎن و
ﻣﻠﯾت ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧودﺷﺎن ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑوده ﻛﮫ ﻧﺷﺎن از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻗوﻣﯽ دارد.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر ﺗﺎ ﻛﻧوﻧﯽ درﮔﯾرھﺎی ﺷدﯾدی در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی
اطراف داﻧﺷﮕﺎه رخ داده و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣردم ﺑﺎ آﺟر ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ﺣﻣﻠﮫ ﻛرده و در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﯽ
داده اﻧد .در ﻣﯾدان وﻧك و ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر ﻧﯾز ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﺑوده اﺳت.
در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺷﮭد ،ﺷﯾراز ،اراك ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﺷﮭرﻛرد ،ﺗﺑرﯾز ،
ﻗزوﯾن و ھﻣدان در ﭼﻧد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺿدﺣﻛوﻣﺗﯽ رخ داده
اﺳت■.
ھﺷت ﺷب  16آذر 1388
■ ﻧﺷرﯾﮫ "ﭘرﺳﮫ" در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
www.parsehmag.blogfa.com
■

ﺷﻣﺎره اول "ﺟﮭﺎن

ﻧوﯾن" ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.

www.jahanenovin.blogspot.com
■ ﺷﺑﻧﺎﻣﮫ "اﻋﺗراض" در داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾراز ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
www.shabname-eteraz.blogspot.com
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ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از  16آذر
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر – ﺷﻣﺎره ﺳﮫ
دوﻟت روزھﺎی ﻗﺑل از روز داﻧﺷﺟو را ﺗﻌطﯾل ﮐرده اﺳت .ھﻣﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗرﺳﯾده اﺳت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ
ﺷﮭرﺷﺎن ﺗﺎ روز داﻧﺷﺟو را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد .ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺧواﺑﮕﺎھﮭﺎ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ اﺟﺑﺎراً .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر
داﺷﺗﻧد و ﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎن داﺷﺗﻧد و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد در ﺧواﺑﮕﺎه ﺑﻣﺎﻧﻧد اﺟﺑﺎراً
ﺑﺎﯾد ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﻧﯽ – ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﮐﮫ ﭘروژه داﺷﺗﻧد
اﺟﺑﺎراً ﺑﮫ ﻋﺳﻠوﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد ﺗﺎ در اﯾن ﻣدت ﺗﮭران ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ﺳوار اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﺷوم .ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ اﺳت ھﻣﮫ ﺳر و ﮐول ھم
ﺳوار ﺷده اﻧد .داﺧل اﺗوﺑوس ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم اﺳت .ﺑﺎ ھر ﺗرﻣز ھﻣﮫ
روی ھم ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﺻدای اﻋﺗراض ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷود .زﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺣﻘﯾر ﺷوﯾم؟! ﻋﯾن ﮔوﺳﻔﻧد ﺳوار ﺷده اﯾم .
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻟﺑﺎس ﺑﺎﯾد ﺑﭘوﺷﯾم ،روﺳری ﺳر ﮐﻧﯾم .ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب دروغ و
ﺣرف زور ﺑﺷﻧوﯾم .ﮐﯽ ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟!" دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :ﺑﮫ زودی!  16آذر ﻧﺷﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم ".ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"اﯾﻧﺎ ﮐﮫ ﺗﻌطﯾل ﮐردﻧد ھﻣﮫ ﺑرن ﻣﺳﺎﻓرت ".دﺧﺗر ﺟوان دﯾﮕری ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗظﺎھرات ﮐﻧﻧد ،ھﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ روﻧد".
زن ﻣﻌﺗرض ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺧدا ﮐﻣﮑﻣون ﮐﻧﮫ!" ﻣﯽ ﮔوﯾم" :ﮐدام ﺧدا؟
ھر ﮐﺎری ﺑﺧواھﯾم ﺑﮑﻧﯾم ،ﺧودﻣون ھﺳﺗﯾم .ﺧدا ﮐﺟﺎ ﺑود؟!" ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :ﻧﮫ دﺧﺗرم! ﺧواﺳت ﺧدا ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﮫ .ﺧدا ﺧواﺳت ﻣﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﺳﺎل زﺟر ﺑﮑﺷﯾم و ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾم و ﺑﻌد ﺧودش ھم راه رو ﺑراﻣون ﺑﺎز

ﮐرد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾم ﺗو ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ".ﻣﯽ ﮔم" :ﻣﮕﮫ ﺧدا ﻣرﯾﺿﮫ ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﮫ
ھﻣﮫ زﺟر داد؟! ﻣردم ﺧودﺷون ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺣﻘﺷون اوﻣدن ﺗو
ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ .ﭼرا اﯾن ﺧدا اﯾن ﻣدت از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟوون ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﮑرد؟ !
ﭼرا اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮐﺷﺗﮫ و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن؟!" ﺟواﺑﯽ ﻧﻣﯾده و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر دﯾﮕﮫ
وارد ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷﮫ ﮐﮫ "ﻣن دﯾن رو ﻗﺑول ﻧدارم .ﻣﺣﻣد ھر ﮐس
ﮐﮫ ﺑود ،اﺻﻼً ﻣﯽ ﮔﯾم آدم ﺧوب و ﺑﺎھوﺷﯽ ﺑود .اون ﻣﺎل زﻣﺎن
ﺧودش ﺑود .ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺣرﻓﮭﺎی اوﻧو اﻻن ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷﯾم ﻗﺑول
ﮐﻧﯾم و اﺟرا ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ اﺻﻼً ﭼﮫ ﻣﯽ دوﻧﯾم اون از طرف ﺧدا اﯾن
ﺣرف رو زده؟! اون آدم ﺑﺎھوﺷﯽ ﺑوده و دﯾده ﻣردم اون ﻣوﻗﻊ
ﺟﺎھل ھﺳﺗﻧد و ﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑﮭﺷون ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﮫ .ﻣﺎ اﻻن ﻧﻣﯽ
ﺧواﯾم دﯾن رو ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾم .ﺣﺳﯾن ﻣﮕﮫ آدم ﺧوﺑﯽ ﺑود ،ﻣﻠﺗش رو ﺟﻣﻊ
ﮐرد و ﺑرد ﺗوی ﯾﮫ ﺻﺣرای ﺑﯽ آب و ﻋﻠف و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﮐﺷﺗن داد
و ﭼرا ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾم ﺑزﻧﯾم ﺗو ﺳرﻣون ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺳﯾن؟!" زﻧﯽ دﯾﮕر
وارد ﺑﺣث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ "ﺧﺎﻧم اﯾن ﭼﮫ ﺣرﻓﺎﯾﯾﮫ ﻣﯽ زﻧﯾن؟ ﻣﮕﮫ ﻣﯾﺷﮫ
آدم ﺑدون دﺳﺗوراﻟﻌﻣل زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﮫ .ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟوری ﺑﭼﮫ ھﺎﺗوﻧو ﺗرﺑﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟" ﺑﺣث ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯾره و ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷم .اﻣﺎ ھﻣﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ 16
آذر دارﻧد و ﻣﻧﺗظرن از راه ﺑرﺳﮫ.

دو روز ﻗﺑل از  16آذر
اﻣروز روز ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻌطﯾل اﺳت .دوﻟت اﻣروز را ﺗﻌطﯾل ﮐرده
اﺳت .ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ روم .ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ اﺳت .ﺑرﺧﻼف ﺗﻌطﯾﻼت
دﯾﮕر اﻧﮕﺎر ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓرت ﻧرﻓﺗﮫ .ﺷﺎﯾد ھم ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظرﻧد؟!
ﻣﻧﺗظر  16آذر!

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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و اﯾﻧﮏ  16آذر

 16آذر ﻣردﻣﯽ
از ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،در ھر
ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر .ﻣردم ھﻣﮫ ﺗوﺟﮭﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳت و ﺑﺎ ھم ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺣﺿور ﺟﺎﺳوس ھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد اﺳت و ﻣردم
اﯾن را ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﮫ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﺣواس ﺟﻣﻌﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .زن ﻣﺳﻧﯽ ﮐﮫ درﺣﺎل ﺻﺣﺑت ﺑﺎ دﺧﺗر ﺟواﻧﯾﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﭼرا ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﮔﮫ ﻣوﺳوی ﺑﯾﺎد ﻣﺷﮑﻼﺗﻣون ﺣل ﻣﯾﺷﮫ؟ ﺣﺎﻻ
ﮐﮫ ﻣردم رﯾﺧﺗن ﺑﯾرون و ﻣﯽ ﺧوان ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎرن ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ
ﭼﯾز را زﯾر ﺳؤال ﺑﺑرﻧد و ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﻧد .ﻣوﺳوی ھم از ﺧودﺷوﻧﮫ و
ﯾﮑﯽ ﻣﺛل ھﻣﯾﻧﺎﺳت و ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺑود،
ﻣن ﺟوون ﺑودم و ﮔﺷت ھﺎی ﺛﺎرﷲ ﮐﮫ ﻣﺎل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑود رو ﺧود ﻣوﺳوی درﺳت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ زﻧﮭﺎ رو ﻣﯽ
زدﻧد و ﻣﯽ ﺑردﻧد .ﯾﮏ ﺧﻔﻘﺎﻧﯽ اون ﻣوﻗﻊ ﺣﺎﮐم ﺑود ﮐﮫ ﺣد ﻧداره.
اﺷﺗﺑﺎه ﺳﺎل  57ﻣﺎ رو ﺗﮑرار ﻧﮑﻧﯾد! ﺑﮫ اﯾﻧﺎ اﻣﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!"
دﺧﺗر ﺟوان ﮔﻔت" :ﺗوی داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس طرﻓدار ﻣوﺳوی
ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺷون ﺷﮑل ﻣﺷروﻋﯽ ﺑدن اﺳﻣﺷو
ﻣﯾﺎرن .اﻣﺎ ﻧﻣﯾﺧوان اون ﺑﯾﺎد ﺳر ﮐﺎر ".دﺧﺗر دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﭘﺳر ﺟواﻧﯾﺳت و داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اﺳت ،ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  9ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺳر ﮐﻼﺳﮭﺎی 9
ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧرﻓﺗﮫ اﻧد .ھﻣﮫ درھﺎ رو ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
دارﻧد و ﻧﻣﯾذارن ﺑدون ﮐﺎرت ﺑرﯾن ﺗو".
ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رﺳﯾم .ﻧﯾروھﺎی زﯾﺎدی ھﻣﮫ
ﺟﺎ رو ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل دارن .ھﻣﮫ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺗﻌطﯾﻠﮫ.
اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی در ﺧﯾﺎﺑون و ﭘﯾﺎده روھﺎ در
ﺣﺎل ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد .ﭘﯾﺎده روی ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه را
از ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن  16آذر ﺗﺎ ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﺗﮭﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﺧﯾﺎﺑﺎن  16آذر و ﻗدس
ھم ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و اﺟﺎزه ورود ﻧﻣﯽ دھﻧد.
ﯾﮏ دارﺑﺳت ﺑﮫ طول ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه و
ﻋرﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻧدﺗر از ﺳر در داﻧﺷﮕﺎه اﺳت در
ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﻗرار داده اﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﻧﺑﯾﻧﻧد
داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت .ﻣردم از دﯾدن
ﭼﻧﯾن دارﺑﺳﺗﯽ ﺧﻧده ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘﺷت
دارﺑﺳت ﭘر از ﻣﺄﻣور اﺳت .ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﮫ ﺻورﺗش را ﮐﺎﻣﻼً ﭘوﺷﺎﻧده ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﯾوﺳﮏ
ﺗﻠﻔن رﻓﺗﮫ و در ﺣﺎل ﻓﯾﻠﻣﺑرداری اﺳت .ﻣردم را
ﻣدام ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﭘﯾﺎده
روھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطراف ﺑروﻧد .ﺑﮫ وﺻﺎل ﻣﯽ روم .ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣﻣﻠو از ﻧﯾروﺳت و ﺷﮭر ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻣﻠﺗﮭب و ﻏﯾرﻋﺎدی و در ﺣﺎﻟت
ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻗرار دارد .از دﯾدن اﯾن ھﻣﮫ
ﺑﯾﺳﯾﺟﯽ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﻣﯽ ﮔﯾرم .وﻗﺗﯽ ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﻟﻣﭘﻧﯾﺳم را ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ .دوﺑﺎره دور ﻣﯽ زﻧم و ﺑﮫ ﺳﻣت اﻧﻘﻼب ﺑرﻣﯽ
ﮔردم .از ﺳﻣت ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز وارد ﺧﯾﺎﺑﺎن  16آذر ﻣﯽ ﺷوم .
ﺳﯾﺳﺗم ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻌﺎل اﺳت .ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﮐﺎرت دارﻧد ،آﻧﮭم ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﮐﺎرت ﮐﮫ ﻣﺎل ﺧود ﻓرد
ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ وارد ﺷود.
ﺳﺎﻋت  11:30دﻗﯾﻘﮫ اﺳت .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺻدای ﺷﻌﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن را
از درون داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻧوم" .ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" از ﺑﯾرون ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد .از ﻧﻣﺎدھﺎی ﺳﺑزﺷﺎن ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺧﯾﺎﺑﺎن زﯾر ﭘﺎھﺎﯾم ﻣﯽ ﻟرزد .دﻟم ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﺛل
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش اﻻن داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﺑودم .ﻣﺄﻣورھﺎ ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم .وﻗﺗﯽ اﻋﺗراﺿﮭﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،آﻧﮭﺎ ھم وﺣﺷﯽ ﺗر ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ھﻣﮫ را ﺑﮫ آن ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن رواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﯾرزﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :ﭘﺷت ﭼراغ ﻗرﻣز ﻋﺎﺑر ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد! ﺧودش ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود".
ھﻣﮫ دﺳت ھم را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ آن دﺳت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ روﯾم.
اﻣﺎ آﻧﺟﺎ را ھم ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد رد ﺷوﯾم و ﺑﺎﯾد از ﺧﯾﺎﺑﺎن 12
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ﻓروردﯾن ﺑروﯾم ﺗوی ﻓرﻋﯽ ھﺎ .ﺑﺎ ﭼﻧد دﺧﺗر ﺟوان ھﻣراه ﻣﯽ ﺷوم .
ﯾﮑﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳوی رأی داده ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﭘﺷﯾﻣﺎﻧم و اﻟﺑﺗﮫ
ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﻧﺷد .ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ".ﻣﯽ
ﮔﮫ" :ﭼﮭره واﻗﻌﯽ ﻣوﺳوی ﺑﻌد از اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺷﺧص ﺷد .ھﻣش
ﻣﯾﮕﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر !
ﻣردم ھﯽ ﻣﯽ ﮔن دﯾن از ﺳﯾﺎﺳت ﺟدا ﺑﺎﺷﮫ .اون ھﯽ ﻣﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﮫ ﻧﮫ
دﯾن ﻣﺎ ﺧوﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓرق داره .ھﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﻣن راه ﺧﻣﯾﻧﯽ
رو ﻣﯾرم .ﻣﮕﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﯽ ﺑود؟! ﻣﮕﮫ ھﻣوﻧﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ دﺳﺗور
اﻋداﻣﮭﺎی ﺳﺎل  67رو داد و ﻣﮕﮫ  3ﺳﺎل داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎرو ﺗﻌطﯾل
ﻧﮑرد؟! ﻣﮕﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟواﻧﮭﺎ و داﻧﺷﺟو ھﺎ رو ﻧﮑﺷت؟!" ﺧوﺷﺣﺎل
ﻣﯾﺷم ﮐﮫ اﯾﻧﺎ رو ﻣﯾﮕﮫ .از اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم اﯾﻧﮭﻣﮫ آﮔﺎه ﺷدن ﺧوﺷﺣﺎﻟم .
اوﻧم ﻣﯾﮕﮫ" :ﻣن ﺑﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم ،دﯾﮕﮫ دﻏدﻏﮫ ﺷون
ﻣوﺳوی ﻧﯾﺳت .دﯾﮕﮫ  3-2ﻣﺎه ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﺷون
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ".درﺳت ﻣﯾﮕﮫ اﻣﺎ ﮐﺎش در ﻋﻣل و ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻧﻣﺎدھﺎ ھم
اﯾن ﻣوﺿوع رو ﻧﺷون ﻣﯽ دادﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻗوی
ﺟﻠوﺷون ﺑﺎﺷﮫ ﻗطﻌﺎ ً اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﮫ .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾن
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ راھﮭﺎی اراﺋﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی درﺳت رو ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗوﻧﯾم
ھرﭼﮫ وﺳﯾﻌﺗر اوﻧو ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم.
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رﺳﯾم .ﻣﯾﮕن ﺗوی وﻟﯾﻌﺻر
درﮔﯾرﯾﮫ .ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺷﯾم .ﺗوی راه ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﮔﺎزاﺷﮏ آور
ﻣﯽ زﻧﻧد .از ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ رد ﻣﯽ ﺷﯾم،
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی زن و ﻣرد ﺑﺳﺎط
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﭘﮭن ﮐردﻧد .واﻗﻌﺎ ً ﻣﺳﺧره
اﺳت .ﻣرﮐز ﻋﻠم ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧراﻓﮫ
و ﺟﮭل و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ .اﻣروز ﺣﺿور
درﺟﮫ دارھﺎی زن ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎده .ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ:
"اﯾﻧﺎ رو آوردن ﺗﺎ دﺧﺗرھﺎ رو راﺣت ﺗر
ﺑﮕﯾرن ".ﯾﮑﯽ از ﺑرادرھﺎ داره دود
ﺳﯾﮕﺎرﺷو ﺗوی ﭼﺷم ﺧﺎﻧم اﺳﺗوار ﮐﮫ در اﺛر
ﮔﺎزاﺷﮏ آور ﺳوﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﮫ!!! اﻣروز
زﻧﮭﺎی ﻣﺳن رو ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎ ﮐﻔﺷﮭﺎی
ﻣﺣﮑم ،ﻣﺎﺳﮏ ،ﻋﯾﻧﮏ و ﺷﯾﺷﮫ آب اوﻣدن.
ھﻣﮫ ﺑﮫ ھم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ ﻣردم ﯾﮏ ﺟﺎ
ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷن ،ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳر ﯾﮑﯽ از
ﺧﯾﺎﺑوﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧد،
درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﺗﮑش
ﻣﯽ زﻧﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن دو ﻧﻔر ﮐﮫ ﮐﺎور ﭘﻠﯾس
ﭘوﺷﯾده اﻧد ،از اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻣوﺗورھﺎ و ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ و ﭼﮭره ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣردم و از
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ داﺧل ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .ﭼﮭﺎرراه وﻟﯾﻌﺻر ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷوم و
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان ﻣﯽ روم .در ﺟﻠوی در داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ از ﺳﻣت
وﻟﯾﻌﺻر ﺷﻠوغ اﺳت .داﻧﺷﺟوھﺎ ﺗﺎ دم در آﻣده اﻧد اﻣﺎ ﻣﺄﻣوران
ﺟﻠوﯾﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و اﺟﺎزه ﺧروج ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  4ﻋﺻر ﺑﮫ ھﯾﭻ داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺟﺎزه ﺧروج از ھﯾﭻ
داﻧﺷﮕﺎھﯽ را ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظرﻧد ﺗﺎ  4ﺷود و
داﻧﺷﺟوھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﻧد ".ﺟﻠوی در ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻣﯽ اﯾﺳﺗم .ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ داﺧل آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درش را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﯽ روﯾم.
ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﯾم .ﺗﺎ ﻣﯾدان ﻣﯽ روم و دوﺑﺎره ﺑرﻣﯽ
ﮔردم .ﺗﻘﺎطﻊ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﻋﺎﺑران ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﯾروی
زﯾﺎدی اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻣﯽ روم .ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﯾم .داﺧل طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷوﯾم .اﯾﺳﺗﺎده اﯾم ﮐﮫ دوﺑﺎره از ﭘﺷت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻣﻌﯾت
آﻧﻘدر زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻋت ﻓرار و دوﯾدن را ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون آن
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘر از اداره و ﺷرﮐت اﺳت ھﻣﮫ ﻣوﺗورھﺎﯾﺷﺎن را در ﮐﻧﺎر
ﭘﯾﺎده رو ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑﺎرﯾﮏ اﺳت ﭘﺎرک ﮐرده اﻧد .ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﮫ
زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .از زﻣﯾن و ھوا ﺑﺎﺗوم ﻣﯽ ﺑﺎرد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرار ﮐﻧم ،دﺳﺗﯽ راﺑر روی آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ام اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم .
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ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوم .ﺷﮏ ﻧدارم ﮐﮫ از اﯾن ﻣزدورھﺎی ﮐﺛﯾف ﺑود .از
ﺧﺷم رﻋﺷﮫ ﺑﮫ ﺗﻧم اﻓﺗﺎده اﺳت .ﻣردم ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﻓرار ﺑﮫ اﯾن
ﭼﯾزھﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺎزه در اﯾن ﻣدت اﯾن ﻓﮑرھﺎی ﻏﻠط در
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوﺗورھﺎی
ﭘﺎرک ﺷده در ﭘﯾﺎده رو ﻣﯽ ﺧورم و ﭘرت ﻣﯾﺷم ﺗوی ﺟوی آب ﮐﮫ
ﭘﮭﻧﮫ اﻣﺎ ﻋﻣﻘﺷم زﯾﺎده و ﯾﮑﯽ از ﻣوﺗورھﺎ ﻣﯽ اﻓﺗﮫ رو ﭘﺎم.از ﺟﻠو
ھم ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣردم وﺳط ﻧﯾروھﺎ و ﺑﺎﺗوﻣﮭﺎ ﭘرس
ﻣﯾﺷن .ﺑﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﭘﺎﻣو ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷم و درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻔﺷم از ﭘﺎم
دراوﻣده ،ﺧودﻣو از ﺗوی ﺟوی آب ﻣﯽ ﮐﺷم ﺑﺎﻻ .ھﻣﯾﻧطور ﯾﮏ
ﻧﻔس ﻣردم رو ﻣﯽ زﻧﻧد .ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺟﻠوم واﯾﺳﺗﺎده ﮐﮫ ﭘر از
ﻣﺳﺎﻓره .در ﺟﻠو رو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ ﻣردی ﮐﮫ در ﺟﻠو ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﻣﯾﮕم ﮐﮫ ﺑﮑﺷﮫ ﮐﻧﺎر ﺗﺎ ﺑﺷﯾﻧم و ﺑﺗوﻧم ﮐﻔﺷﻣو ﭘﺎم ﮐﻧم .ﻣرد ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷﮫ
ﺗﺎ ﻣن ﺑﺷﯾﻧم .وﻗﺗﯽ اوﻣد ﭘﺎﯾﯾن دﯾدم ﺑﯾﺳﯾم دﺳﺗﺷﮫ!!! ﻣﻧم ﺳوار ﻧﺷدم.
اﮔرﭼﮫ ﺑرﺧوردش ﺧوب ﺑود اﻣﺎ ﺧوب ...ﮔﻔت" :ﺳوار ﺷو ﺗﺎ ﮐﻣﯽ
ﺟﻠوﺗر ﭘﯾﺎده ﺷﯽ از اﯾﻧﺟﺎ ﺑری ﺑﯾرون ".ﮔﻔﺗم" :ﻧﮫ! اﻻن ﮐﻔﺷﻣو ﻣﯽ
ﭘوﺷم و ﻣﯾرم ".ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺗرﺳﯾدم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧو
آروم ﮐﻧﮫ ،اﻣﺎ از ﺑﺎﺗوم و ﮐﺗﮏ ﺧوردن ﻧﺗرﺳﯾده ﺑودم .ﺑﯾﺷﺗر از اون
ﺣرﮐت ﮐﺛﯾف ﺿد زن ﻧﺎراﺣت ﺷده ﺑودم .اﮔرﭼﮫ ﻣﯽ دوﻧم اﯾن
ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت و ﺑﻼھﺎﯾﯽ ﺑدﺗر از اﯾن ﺑﮫ ﺳر زﻧﮭﺎ ﻣﯾﺎرن و ﺗوی اﯾن
ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن ﭼﯾزا ﺑﯾﺷﺗر ﺧودﺷو ﻧﺷون ﻣﯾده ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺣﺿورزﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻗوﯾﮫ و اوﻧﺎ ﻣﯾﺧوان ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧﻧد .ﮐﻔﺷﻣو ﭘوﺷﯾدم و
رﻓﺗم.
ﺑﺎﻻﺧره از اوﻧﺟﺎ ﻣﯾﺎم ﺑﯾرون .ﻣﯾﺎم ﺗوی ﯾﮑﯽ از ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب .ﺑﮫ ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ رﺳﯾم .ﭼﻧد ﺗﺎ دﺧﺗر ﺟوان
اﯾﺳﺗﺎدﻧد .ﻣﺎ ھم ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾم .ھﻣﯾﻧطوری ﻣردم ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷن و ﻣﯾﮕن:
"ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷﯾم ﺗﺎ ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺑﯾﺎن!" ﺑﺎﻻﺧره ﺗﺟﻣﻊ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾره
ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم" .ﯾﺎردﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣن ،ﺑﺎ ﻣﻧو
ھﻣراه ﻣﻧﯽ ،ﭼوب اﻟف ﺑر ﺳر ﻣﺎ ،ﺑﻐض ﻣﻧو آه ﻣﻧﯽ .... ،دﺳت
ﻣن و ﺗو ﺑﺎﯾد اﯾن ،ﭘرده ھﺎ رو ﭘﺎره ﮐﻧﮫ!" ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻓرار ﮐﻧﯾن!
اوﻣدن! ﭼﺷﻣم ﻣﯽ اﻓﺗﮫ ﺑﮫ آن دﺳت ﺧﯾﺎﺑﺎن .ﮔﻠﮫ ای از ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش دارن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻣﺗﻣون .ﭼﯾزی رو ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم،
ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .زﻧﺟﯾرھﺎی آھﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﻔﺗﯽ ﮐﺎﺑل دﺳﺗﺷوﻧﮫ .ﯾﮑﯾﺷوﻧو
ﺑﮫ دﻟﯾل ھﯾﮑل و ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻋﺟﯾب ﻏرﯾﺑش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم .ﺗوی  13آﺑﺎن
ﻟﺑﺎس ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺗﻧش ﺑود .رﯾش ﺑﻠﻧدی داره و ﻣوھﺎش رﯾﺧﺗﮫ و
ھﯾﮑﻠش آﻧﻘدر ﮔﻧده اﺳت ﮐﮫ  4ﺗﺎ آدم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﭘﺷﺗش ﻗﺎﯾم
ﺑﺷﮫ .ﺑﺎﻻﺧره ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﯾﮏ ﻧﻔر دﺳﺗﻣو ﻣﯽ ﮐﺷﮫ ﺗوی ﯾﮑﯽ از
ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﮐﮫ درﺷو ﺑﮫ روی ﻣردم ﺑﺎز ﮐرده .ﺻدای زﻧﺟﯾر ﻣﯾﺎد و
ﻓرﯾﺎد و ﺟﯾﻎ! ﭘﺷت ﺳرش ﺻدای ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﮐﮫ داد ﻣﯽ زﻧن :
"ﻣﺎﺷﺎﷲ! ﺣزب ﷲ!" ﯾﮑﯾﺷون ﮐﮫ ﭘﺎش ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺗرک ﻣوﺗور
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﭼوب دﺳﺗﺷﯾش ﻣردم رو ﻣﯾزﻧﮫ .زن ﺟواﻧﯽ در داﺧل
ﻣﻐﺎزه ای ﮐﮫ ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﯾم ﻣﯾﮕﮫ" :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣون ﻧﯾﺳﺗم.
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم .ﻣﺗﺄﺳﻔم از اﯾن دﯾﻧﯽ ﮐﮫ دارﯾن ".ﭘﺳر ﺟوان ﺻﺎﺣب
ﻣﻐﺎزه ﻣﯾﮕﮫ" :ﮐﺎر اﯾﻧﺎ رﺑطﯽ ﺑﮫ دﯾن ﻧداره .اﻧﺳﺎﻧﯾت داﺷﺗن رﺑطﯽ
ﺑﮫ دﯾن ﻧداره".
ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯾﺎم ﺑﯾرون .ﻣﯾرم ﺳﻣت اﻧﻘﻼب .ﻣردم ﮐﻣﯽ ﷲ
اﮐﺑر ﻣﯾﮕن .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظرن ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  4ﺑﺷﮫ .ﺟواﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:
"ﻋﺎﺷورا ﺗﺎﺳوﻋﺎ ﻣﯽ ﺗرﮐوﻧﯾﻣﺷون!" ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﻣﯾﮕﮫ" :اﻣﺳﺎل ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم ﻧﻣﺎد ﺳﺑز ﺑﯾﺎرﯾم ﺗوی ﻋﺎﺷورا .ﻗرﻣز و ﻣﺷﮑﯽ ﻣﯾﺎرﯾم ".از
ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﮫ ﺳﺑز دو آﺗﯾﺷﮫ اﺳت ،ﻣﯽ ﭘرﺳم" :ﭼرا ﻣﯽ ﮔن ﻧﻣﯽ
ﺧواﯾم ﺳﺑز ﺑﯾﺎرﯾم؟" ﻣﯾﮕﮫ" :ﭼون ﻧﻣﯽ ﺧوان ﺣﮑوﻣﺗو ﺗﺣرﯾﮏ
ﮐﻧن ".ﻧﻣﯽ دوﻧم ﺷﺎﯾد ھرﮐس ﺑرداﺷت ﺧودﺷو از اﯾن ﻣوﺿوع
داره .اﻣﺎ ﻣردم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن و در ﻋﻣل ھم ﻧﺷون دادن
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت رو ﺗﺣرﯾﮏ ﮐردﻧد و ﺗرﺳﯽ ھم ﻧدارﻧد .از آﻣﺎر
دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی اﻣروز ھﻧوز ﺧﺑری ﻧدارﯾم .ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﺳﺎﻋت  4ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ ...اﮔرﭼﮫ اﻣروز ﻣردم ﻧﺗوﻧﺳﺗن ﺗﺟﻣﻊ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﺧﯾﻠﯽ ﭘراﮐﻧده ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن  16آذر ﺧﯾﻠﯽ ﻣردﻣﯽ ﺑود.
اﯾﻧﺗرﻧت ﻗطﻌﮫ ،اﻣﺎ ﺗﻠﻔﻧﮭﺎ ﻗطﻊ ﻧﺷده .آﺧﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﺧﺎﺑرات دﺳت ﺳﭘﺎه
اﻓﺗﺎده و ﻣﯽ ﺧواد ﺑﺷﻧوه ﮐﮫ ﻣردم ﭼﯽ ﻣﯾﮕن■ .
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ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔﺷﺎده ﺧﺎﻧواده
ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ

...اﺣﺗراﻣﺎ ً اﯾﻧﺟﺎﻧﺑﺎن ﻓﺎطﻣﮫ ﻓﻼح ،ﻣﺎدر و ﮐﺎﻣران آﺳﺎ ﺑرادر
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ،ﮔوﺷﮫای ﮐوﭼﮏ ،از ظﻠم ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ
ﺑر ﻧﺧﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ،ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران وارد
ﺷده را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم...
...ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ در روز  ٢٣ﺧرداد ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﺧود از ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه )زادﮔﺎھش( ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت اﯾران ﺑرﻣﯽ ﮔردد و در روز  ٢۵ﺧرداد
ﯾﻌﻧﯽ  ٣روز ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ آزادی ﺣﺿور ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑﻌد از آن ﻣﺎ ﺧﺑری از او ﻧداﺷﺗﯾم ﭘس از ﻣطﻣﺋن ﺷدن
از ﮔم ﺷدن ﻋزﯾزﻣﺎن ،در ﭘﯽ  ٩روز ﺟﺳﺗﺟوی ﻣداوم ﮔروھﯽ و
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺧﺑرھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﯾد ... ،ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ
روز ﺳوم ﺗﯾر ﺟﺳد او را در ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﮭران ﺑﺎ دھﺎﻧﯽ ﭘر از
ﺧون ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﯾم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ
از طرﯾق ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﯾﺎﻧوش در اوﯾن
زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ...
...طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ،در آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت ﺣﺎدﺛﮫ،
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ﮐﯾﺎﻧوش اﺻﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﺑﻌد از آن دﯾﮕر ﮐﺳﯽ از او اطﻼﻋﯽ ﻧدارد و ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش
ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺟﺳد در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﺧرداد ﯾﻌﻧﯽ  ۴روز ﺑﻌد از
اﺻﺎﺑت آن ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﮭران ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔردد
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟﺳد را روز ﺳوم ﺗﯾر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﯾم دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﻋﻼوه ﺑر آن ﮔﻠوﻟﮫ ،ﮔﻠوﻟﮫ دﯾﮕری ھم ﺑﮫ ﮔردﻧش اﺻﺎﺑت ﮐرده و
ﺑدﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ھوﻟﻧﺎک ﺟﺎن داﻧﺷﺟوی ُﮐرد ﺟوان از ﺧطﮫ
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه را از او و ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔرﻓﺗﻧد...
...ﺳﺎﻟﮭﺎ در رﻧﺞ و ﻣرارت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﯾم اﻣﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺗﺻور
ﻧﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ از ھﻣﮫ آن دوراﻧﮭﺎی ظﻠم و ﺗﺟﺎوز ﺻدام ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر و
آوارﮔﯽ ھﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ ﻋﺑور ﮐرده وﻟﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ،ﺑﻌد از ﺑﮫ ﺛﻣر
ﻧﺷﺳﺗن زﺣﻣﺗﮭﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ و ﺧﺎﻧواده اش در
رﺳﯾدن او ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﺧﺑﮕﯽ و داﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ
آﻣﺎج ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﺧود را اﯾراﻧﯽ
ﺧواﻧده اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯽ ﭘروا از اﺳﻠﺣﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ و
رﯾﺧﺗن ﺧون آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺎز داﻧﺳﺗﮫ ،اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺑزرگ را ﻣرﺗﮑب
ﺷده و اﯾن ﭼﻧﯾن آﺗش ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ زده و ﻏم و ﻣﺎﺗم و اﻧدوه را ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده و ﻣﺎھﮭﺎ ﮔرﯾﮫ ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روز را ﺑر ﻣﺎدرش ﺗﺣﻣﯾل
ﮐﻧﻧد و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ طﻔره رﻓﺗن از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻋظﯾم و وﯾراﻧﮕر
ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﺷﺧص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﺑوده اﺳت.
ﺣﺎل ﻣﺻراﻧﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧواده ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ
ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ظﻠم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺑر ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ،در اﺑﺗدا،
ﻣﺷﺧص ﺷدن زواﯾﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﮐﯾﺎﻧوش
ﻋزﯾزﻣﺎن ،ﮐﮫ ﻣظﮭر اﺧﻼق ،ﺻﻠﺢ ،دوﺳﺗﯽ ،ﭘﺎﮐﯽ ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و
ﺗﻼﺷﮕری در راه ﻋﻠم ،ھﻧر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑود ﻗﺑل از ﻣرگ
ﯾﻌﻧﯽ در روزھﺎی  ٢۵ﺗﺎ  ٢٩ﺧرداد در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑوده؟ ﮐدام
روز ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داده؟ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری اش ﮐﺟﺎ ﺑوده؟ ﺑﻌد
از زﺧﻣﯽ ﺷدن از ﮔﻠوﻟﮫ اول آﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده؟ و
در آن ﺻورت در ﮐدام ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑوده؟ و آﯾﺎ ﺑدن زﺧﻣﯽ اش ﺗﺣت
درﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ و ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ ،ﻋﯾﻧﮏ ،ﺳﺎﻋت و ﺗﻠﻔن
ھﻣراھش در ﮐﺟﺎ ﻧﮕﮭداری ﺷده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود؟ و ﭼرا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺗﺣوﯾل ﻧداده اﻧد؟ و رﺳﯾدﮔﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺻرﯾﺢ ،روﺷن و دﻗﯾق را ﺑﮫ
اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺑزرگ و ﺿد ﺑﺷری ﮐﮫ ﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎم اﺻول اوﻟﯾﮫ
ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ھر آﺋﯾن و ﻣﮑﺗب و ﻋﻘﯾدهای اﺳت وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
و اﯾراﻧﯽ آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن اﻣر
ﻗرار دارﻧد .اﻣﯾد آن را دارﯾم ﺑﻌد از ﭘﯾﮕﯾری دﻗﯾق ،ﻧﺗﯾﺟﮫ را در
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧواده داﻏدار ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ﻗرار داده و ﻣﮭﻣﺗر
از ھﻣﮫ ﺑﻌد از ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﺎﻣﻼن و آﻣران اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھوﻟﻧﺎک،
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ روﺷن و ﺷﻔﺎف و ﻣﺟﺎزات ﻗﺎﺗل ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻠﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور
ﺧﺎﻧواده ﮐﯾﺎﻧوش ﺑﺎ ھر ﻟﺑﺎس و در ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺧواﺳﺗﺎرﯾم...
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺑﮫ رواﯾت ﺣزبﷲ
اﺳد ﺳﯾف  -ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺎﯾت ﺷﮭرزادﻧﯾوز
ﺣﮑوﻣت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺗوده ﻣردم ﺑﺑﺎوراﻧد،
رواﯾت ﺧوﯾش از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻌل ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ِ
روﯾدادھﺎ ،ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺑﺧﺷد .ﺣﺎدﺛﮫھﺎ را
دﺳﺗﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دﯾﮕر از واﻗﻌﯾت
ﺟﻠوه دھد .و
ﺑﺳﺎزد و ھﺳﺗﯽ ﺿدﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧوﯾش ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم در ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﯾﮏﺑﺎره ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش از آن ﻧدﯾده ،ﻧﺷﻧﯾده و
ﻧﺧواﻧده ﺑودﯾم .ﺣﺎﮐﻣﯾت روﯾدادھﺎ را ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﭘﻧﺎه آن
ﺻف
"اﻣّت" ﺻﺎﺣب ھوﯾت ﮔردد ،ھﻣﯾﺷﮫ در "ﺻﺣﻧﮫ" ﺑﻣﺎﻧد و در
ِ
ﻟﺷﮕر ﺣزبﷲ ﭘﯾش ﺗﺎزد.
"ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ،از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" از ﺟﻣﻠﮫ
ﭼﻧﯾن ﺗوﻟﯾدھﺎﯾﯽﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﺎداﻟدﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻓراھم آورده ،ﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎ
ﮐﮫ ،اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺧواھد ﺑر "ﻓﻘر ﺗﺎرﯾﺦ ﭘژوھﯽ در اﯾران" ﻏﺎﻟب آﯾد
و در ﺑراﺑر "ﺑﯾراھﮫھﺎﯾﯽ" ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ در "ﺗدوﯾن و ﺗﺄﻟﯾف
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﯾﻣﺎﯾﻧد ".او دﻣﮑراتﻣﺄﺑﺎﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ "ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﺎﯾد ﺧود ﺑﮫ ﺗﻘرﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﭼپ و ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﭘردازﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧوﺷﺗﮫاﻧد ﺑدون آﻧﮑﮫ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑدھﻧد) ".ص(17
ادﻋﺎھﺎی ﺑزرگ ﻋﻣﺎداﻟدﯾن ﺑﺎﻗﯽ را در ﭘژوھش  350ﺻﻔﺣﮫای
او دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم؛
ﻧوﯾﺳﻧده ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه در ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﻧدارد .در ﻣﻘطﻊ
اﻧﻘﻼب ﺗﺎزه ﻣدرﺳﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده ،وارد ﺳﭘﺎه ﻣﯽﺷود ،ﭘﻠﮫھﺎی
ﺗرﻗﯽ را دردﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣت ﻧوﺑﻧﯾﺎد طﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎم راه
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،در دﻓﺗر ﻧﺧﺳتوزﯾری ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﻣدت
ده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﺎون ﭘژوھﺷﯽ ﺗﻧطﯾم و ﻧﺷر آﺛﺎر آﯾتﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺷود و در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎﺳت ﮐﮫ در ﺟﻣﻊآوری
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﯾران ،ﺳﺧﻧﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺎﺑق را ﮐﻧﺎر ھم ردﯾف
ﮐرده و از آﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ "ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ" را ﺗدوﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﺷوﻧدﮔﺎن ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ھﻣﮕﯽ ﺣزبﷲ ھﺳﺗﻧد .ﻟطفﷲ
ﻣﯾﺛﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ از آن ﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن در زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﮔﺎم
ﻧﺧﺳت ﺗﺎرﯾﺦﻧوﯾﺳﯽ ھﻣﯾنﺟﺎ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﮔردد .ﻣﺣﻘق از ﻣﯾﺎن
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑرﻣﯽﮔزﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﯾر ﻓﮑری او ھمﺧوان اﺳت .
ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﺷوﻧدﮔﺎن از "ﻣن" ﺧوﯾش ﻣﯽﮔوﯾﻧد،
ﺗوھﻣﺎت ﺧود را اﺻل ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،از ﺳﮑوی ﭘﯾروزی ﮐﮫ
اﻣروز ﺑر آن ﺗﮑﯾﮫ زدهاﻧد ،در ﻏﯾﺎب ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺳﺎن ،زﺑﺎنھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺧﻔﺗﮫ ،ﭼﻧﺎن ﺣوادﺛﯽ از ﺧود ﻣﯽﺑﺎﻓﻧد و آﻧﻘدر ﺗﮑرار ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﯽﺷود؛ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رژﯾم ﺷﺎه
"رﺳﺗم دﺳﺗﺎن" ﺑودهاﻧد .ﻣﺣﻘق در ﻣﯾﺎن ﺗﻠﯽ از راﺳت و دروغ
ﻣﯽﮐوﺷد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷف ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﯾن رژﯾم ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺧﻧﺎن ﮐﺗﺎب ،ﻣذھﺑﯽھﺎ در ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب آدمھﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﺳﺎده ﮐﮫ ﺑﺎ ذھﻧﯽ ﺗﮭﯽ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽﺷوﻧد .در آﻏﺎز
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺎلھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺗرﺻد ﻓرﺻتاﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧد،
ﺻﯾﺎد اﮔر از ﻣذھﺑﯽھﺎ ﺑود ،ﺻﯾد را ﺑﮫ ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ،ﮐﺗﺎﺑﯽ
از ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣطﮭری و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ دﺳﺗش ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔردد.
ﻣذھﺑﯽھﺎی داﻧﺷﮕﺎه دﺷﻣن ﭼپھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﻋدهﺷﺎن در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ
زﯾﺎد ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﮐمﮐم از ﺳﺎل  1355ﺑر ﺷﻣﺎرﺷﺎن اﻓزوده ﻣﯽﺷود .

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم

اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐﻠﯾت ﺧوﯾش ﺿد ﺷﺎه ﮐﮫ ھﯾﭻ رﻓﺗﺎر رژﯾم را
ﺑر ﻧﻣﯽﺗﺎﺑﻧد .ﻣﯽ ﺧواھﻧد داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ آﺷوب ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد و اﻧﻘﻼب راه
ﺑﯾﻧدازﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﺄﻣوران ﮔﺎرد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ﮐﺗﮏﺷﺎن
ﻣﯽزﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺳﺎکھﺎی ﭘُر از ﺳﻧﮓ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽآﯾﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫﭼﯾز را
ﺑﺷﮑﻧﻧد و درھم رﯾزﻧد .ﺳﺎواک ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم آﻧﺎن ھﻣﮫﺟﺎ ﺣﺿور
دارد ،آﻧﺎن را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ،ﺣﺗﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺧﻔﯽ ﭘﻧﺟﺎه ﻧﻔره آﻧﺎن را ﺑرای راهاﻧدازی
اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺷف ﮐﻧد .ﻣذھﺑﯽھﺎ اﻣﺎ دوﺳت دارﻧد ﺑﺎزداﺷت ﺷوﻧد .در
زﻧدانھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗر از ﭼﭘﯽھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  55ﻣﺣﺟﺑﮫ در
داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻣﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷد ،دﺧﺗران ﺑﯽ ﺣﺟﺎب را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﻓﺗﻧد.
"ﮔروه ﺿرﺑت" ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾورش ﺑﮫ ھر دﺧﺗر و
ﭘﺳری ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﮐﺗﮏ زدن آﻧﺎن ،ﻣﺣﯾط داﻧﺷﮕﺎه را
اﺳﻼﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد .از ھرﭼﮫ ﮐراوات و ﻟﺑﺎس ﺷﯾﮏ ﻣﺗﻧﻔرﻧد،
ﺑﯽﺣﺟﺎﺑﯽ را ﺑﯽﺑﻧدوﺑﺎری ﻣﯽ داﻧﻧد ،از ﮐﺎه ﮐوه ﻣﯽﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﺷﺎه را
دﺷﻣن ﺑﺎﺷﻧد .ھر ﺣرﮐت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫایﺳت ﺟﮭت
ﺧواﺳت ﺻﻧﻔﯽ ﻧدارﻧد .اوج ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﺷﺎن ﺑرﭘﺎﯾﯽ
اﻏﺗﺷﺎش .ھﯾﭻ
ِ
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ،ﮐوھﻧوردی و ﺧواﻧدن ﺟﻣﻌﯽ ﻗرآن اﺳت.
در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ،در ﺳراﺳر ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾش از
اﻧﻘﻼب داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﻣﺳﺟد داﺷﺗﮫاﻧد ،در ھر
داﻧﺷﮑده ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﺷﺗﮫاﻧد ،ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺣث و
ﺑررﺳﯽ داﺷﺗﮫاﻧد ،ﺳﺧﻧران دﻋوت ﻣﯽﮐردهاﻧد ،ﺷرﯾﻌﺗﯽ ،ﻣطﮭری،
ﺟﮭت
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺟﻼلاﻟدﯾن ﻓﺎرﺳﯽ و دﯾﮕران ﺑﮫ دﻋوت آﻧﺎن
ِ
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽآﻣدﻧد ،ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻔﺳﯾر ﻗرآن داﺷﺗﮫاﻧد و در
واﻗﻊ آزادﯾﮭﺎی آﻧﺎن ﺑﮫ آن اﻧدازه ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘق ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧود
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺻﻔﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ آن اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت و در
ﺑراﺑر اﯾنھﻣﮫ آزادی ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺣروم ﺑودهاﻧد.
ﻣﺣﻘق ﻣﯽﺧواھد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧرداد ﺳﺎل  1342آﻏﺎز اﻧﻘﻼب
ﺑوده اﺳت و آﯾتﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎز رھﺑر ﻣورد ﭘذﯾرش
ﻣردم .در اﯾن راه آﻧﻘدر دروغ ﻣﯽﺑﺎﻓد و ﺳﻧد ﺟﻌل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ،ده ﺑراﺑر ﺣﺟم ﮐﺗﺎب او ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎﻗﯽ ﭼﮭل ﺳﺎل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣذھﺑﯽھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﭼپھﺎ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد در اﮐﺛرﯾت ﺑودهاﻧد ،ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ
زﻋم او ﺳﮫ ﻧوع داﻧﺷﺟو دارﯾم؛ ﻣذھﺑﯽ ،ﭼپ ،و ﺑﯽ ﺑﻧدوﺑﺎر ﮐﮫ اﯾن
آﺧری در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ ﭼپھﺎ ھﻣراه ﺑوده اﺳت.
ﺑﺎﻗﯽ ﭼون ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه در ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﻧدارد و از
ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ،ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﯾن اﺛر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳد و ﺗﺎرﯾﺦﻧوﯾﺳﯽ
ﻧﻣﯽداﻧد ،ﻻزم ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد در ﺗدﻗﯾق ادﻋﺎھﺎی ﺧوﯾش ﺳﻧد و ﻣدرک
اراﯾﮫ دارد .ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﭼپ ﻻزم ﺑداﻧد ،اﺧﺗراع
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺧورد "اﻣت" ﺑدھد.
ﭼپھﺎ در اﯾن ﮐﺗﺎب آدمھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻧوﮐر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﺗوطﺋﮫﮔر و
ﺿدﻣذھب ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد و ﺑرای ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﭼپھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1355در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ اﮐﺛرﯾت داﺷﺗﻧد اﻣﺎ از
اﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺑﺎ رﺷد ﻣذھب و اﻓزوﻧﯽ ﻋده داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ در
اﻗﻠﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﮔواھﺎن ﺑﺎﻗﯽ در اﯾن ﮐﺗﺎب ھﻣﭼون ﺧود او دروغ ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ در زﻧدانھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدهاﻧد ،زﻧدهﻣﺎﻧدﮔﺎن ،آﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻗﻔﻠﯽ ﺑر
دھﺎن دارﻧد ،ﭘس ﺑﺎ ﺧﯾﺎل آﺳوده ھرﭼﮫ ﺧوش دارﻧد ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐردهاﻧد.
ﺑﮫ ﻗول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﮭﻘﯽ ،اﺧﺑﺎر ﮔذﺷﺗﮫ را "ﯾﺎ از ﮐﺳﯽ ﺑﺑﺎﯾد ﺷﻧﯾد ﯾﺎ
از ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺑﺎﯾد ﺧواﻧد و ﺷرط آن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﻧده ﺛﻘﮫ ﺑﺎﺷد و راﺳﺗﮕو
و ﻧﯾز ﺧود ﮔواھﯽ دھد ﮐﮫ آن ﺧﺑر درﺳت اﺳت".
آﻗﺎی ﺑﺎﻗﯽ و ﮔواھﺎن او در اﯾن اﺛر ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ راﺳﺗﮕو ﻧﺑودهاﻧد و
ﻧوﯾﺳﻧده ﻻزم ﻧدﯾده ﺑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رﺟوع ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣداﻗل
اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود را ،ﮐﮫ ﻣن ﺑﯾش از ﺻد ﻣورد آن را
ﯾﺎدداﺷت ﮐردهام ،اﺻﻼح ﮐﻧد.
اﯾن ﮐﺗﺎب را ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷده ،اﻧﺗﺷﺎرات
"ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران" ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت■ .
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»دﻓﺎع از زﻧﺎﻧﮕﯽ«
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ!
روﯾﺎ ﺳرﮐش
ﻣﺟﯾد ﺗوﮐﻠﯽ ﭘس از ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش در
ﻣراﺳم  16آذر اﻣﺳﺎل در داﻧﺷﮕﺎه اﻣﯾرﮐﺑﯾر
ﺑﺎزداﺷت ﺷد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ ﻣﺄﻣوران وی را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷت ﺑﺎ ﺣﺟﺎب و ﻟﺑﺎس زﻧﺎﻧﮫ
از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷود ،ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺧود ﺑرای
ﺗﺣﻘﯾرش ،ﺗﺻوﯾر وی را ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﻣﻧﺗﺷر ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﺎﺟرا روﺷن اﺳت .اﯾن ﻋﻣل و رﻓﺗﺎر ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯾت زن ﺳﺗﯾز ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣردﺳﺎﻻر در اﯾران ﺑوده و ھﺳت.
طﺑق ﻓرھﻧﮓ و ارزﺷﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن ،ﻣرد ﻧﺑودن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺿﻌف
اﺳت .ھر ﻣردی ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ رﻓﺗﺎری زﻧﺎﻧﮫ از ﺧود ﻧﺷﺎن دھد
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾر و ﺳرزﻧش اﺳت .اﯾن ﺗﻔﮑر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑوق اﺳت .
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرھﺎ از اﯾن ﺷﯾوه ﺑرای ﺑﺎﺻطﻼح ﺿرﺑﮫ زدن
ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود ﺳود ﺟﺳﺗﮫ اﺳت .اﮔر زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت اﻓﮑﺎر ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ اﻗﺷﺎری ﻋﻘب ﻣﺎﻧده در ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد ،اﻣروزه آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺿد ﺧود ﺑدل ﺷده اﺳت .درﺳت
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐرور ﮐرور زن و دﺧﺗر ﺟوان در ﺳﻧﮕرھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻣﺄﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼﻧﯾن
ﭘر ﮐﺎه در ﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ از ﺳوی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھوا ﮐردن ِ
ﺗوﻓﺎن اﺳت.
ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﯾد ﺗوﮐﻠﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔردد او ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺟوان
ﻣﺑﺎرزی ﺣق داﺷﺗﮫ و دارد از ھر اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای ﺣﻔظ
ﺧود از ﮔزﻧد ﻣﺄﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺳود ﺟوﯾد.
اﻣﺎ ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣردان طرﻓدار ﻣوج ﺳﺑز
در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ ظﺎھر ﭼﮭره ای ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و
ھر ﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﮑس ﺧود ﭘوﺷﯾده در ﺣﺟﺎب ﯾﺎ روﺳری )اﻟﺑﺗﮫ
ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺑز( ظﺎھراً ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﺟﯾد ﺗوﮐﻠﯽ و ﻣﺣﮑوم
ﮐردن رﻓﺗﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻗدام ﮐرده اﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﻣرداﻧﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾدا ﺷوﻧد ﮐﮫ زن ﺑودن راﻋﯾب ﻧداﻧﻧد اﻣر ﻣﺛﺑﺗﯽ اﺳت ،اﻣﺎ
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ رﻓﺗﺎر اﯾن ﻣردان رﺑطﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﻧدارد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ﺳﻣﺑل اﺳﺎرات زن و ﯾﮑﯽ از
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم ﻣﺑﺎرزه در اﯾران اﺳت ،ﺣﺟﺎب ﺑر ﺳر ﮐردن ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﺳرﻓرود آوردن در ﺑراﺑر اﺧﻼﻗﯾﺎت و ارزﺷﮭﺎی
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.
اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ دﻓﺎع از »زن ﺑودن« ﺑﺎﺷد ،دﻓﺎع
از ﭼﺎدر و روﺳری اﺳت .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی در
ﺗﺟﻠﯾل از اﯾن ﻣردان اﺑراز ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐرده و ﺧطﺎب ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ
ﮐﮫ »ﭼﺎدر ﻣﺎدر و روﺳری ﺧواھرﺗﺎن را ﻧﻧﮓ ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر
آن را ﺳر ﮐردﯾد (1)«.اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﭼﺎدر ﻣﺎدر و روﺳری
ﺧواھر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻔرط زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳت .
ﺣﺟﺎب ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ و ﺳرﮐوب زﻧﺎن
ﺗﺣت اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳت .ﺑﮫ ﺟرأت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑدون ﺣﺟﺎب زﻧﺎن دﯾﮕر ﺟﻣﮭوری از ﻧوع اﺳﻼﻣﯾش ﻧﯾﺳت.
ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن دﻓﺎﻋﯾﮫ ﻗﻼﺑﯽ از ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ رھﺑران و ﺻﺎﺣب ﻧظران ﻣوج ﺳﺑز از اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش از ھﻣﺎن ﻓردای ﺧﯾزش
ﺧرداد ﻣﺎه اﻣﺳﺎل اﻋﻼن ﮐرده اﻧد ﮐﮫ طرح ھرﮔوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن
در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﺷﺗﺑﺎه اﺳت و ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف ﻣوج ﺳﺑز و ﺷﮑﺎف
در ﺑﯾن آﻧﺎن ﺧواھد ﺷد (2).اﯾن ﭼﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻧﯾﻣﯽ از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار دارد .ﺑﮫ
رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ﺣﺗﯽ اﺻﻼح طﻠب ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ،آﻧﺎن
ﻗﺻدﺷﺎن ﺗرﻣﯾم اﯾن ﻧظﺎم ﺿدزن اﺳت.
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ﺗﺑﻠﯾﻎ و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻧﻣﺎد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﺳرﮐوﺑﮕران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک داﺷﺗن ﺑﺎ ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻗﺎﺑت رھﺑران ﺳﺑز در ﺣﻔظ و
اﺣﯾﺎی اﺧﻼﻗﯾﺎت و ارزﺷﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر اﺳت .ﻣردم
– ﺑوﯾژه زﻧﺎن اﯾران – ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری را ﺑراﻧدازﻧد و ﺑﺎﺻطﻼح آﻧرا از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﮐﻧﻧد ،ﺣﺎل
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد دوﺑﺎره آﻧرا از ﭘﻧﺟره وارد ﮐﻧﻧد
و زﯾر ﺟﻠﮑﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ارزﺷﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺟﺎ ﺑﯾﻧدازﻧد.
ﻧﮫ ھدف رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز دﻓﺎع از ﺣﻘوق و ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن اﺳت
ﻧﮫ روﺷﮭﺎی آﻧﺎن .اﯾن روﺷﮭﺎ و ﻧﻣﺎدھﺎی ﺑﺎﺻطﻼح ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻣﯽ آﯾد■.
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
 – 1رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﭘﯾﺎم ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑرای ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ
زن ﺑودن را ﻧﻧﮓ ﻧﻣﯽداﻧﻧد« درج ﺷده در ﺳﺎﯾت ﻋﺻر ﻧو
 – 2رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﺎظﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر )درج
ﺷده در ﺳﺎﯾت ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ( و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺣت ﻋﻧوان »ده روزی ﮐﮫ اﯾران را ﻟرزاﻧد«
êêêêê

ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن ﺑﺎ رادﯾو ﻧدا

آراﯾش ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ در  16آذر اﻣﺳﺎل
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت
...اﻧﺗﺳﺎب ھﻣﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﺷﺧص و ﺑﯽ ﭼﮭره
ای – ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ – ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣوج ﺳﺑز ﯾﮏ ﻣﻘداری از ﻟﺣﺎظ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت وﻟﯽ از ﺗﺣﻠﯾل
ﺳﯾﺎﺳﯽ دور اﺳت...ﻣن اﻣﯾدوارم ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرﻧﺧورد .ﻣن ﺗوی اﯾن
ﻣوج ﺳﺑز ﻓﮑر و ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم...
"...ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد آھﻧﮓ ﺗﺣوﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻻن وﻗﺗش اﺳت ﮐﮫ ﺗوی
ھﯾﺟﺎﻧﺎت و ﺗب و ﺗب ﺷﻌﺎرھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﻧد و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻧد ﯾﮏ
ﻣﻘداری ھم ﻓﮑر ﺑﮑﻧﯾم .ﻋﻧﺻر ﺗﻔﮑر ﺟﺎﯾش اﻻن ﺧﺎﻟﯽ اﺳت .ﯾﮏ
ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺎﺋل ﺑﭘردازﯾم ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﺳرﮐوب ،اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺗﺷدﯾد ﺳرﮐوب ﺟﺎی ﺧودش
را دارد"...
"...ﻣﮕر در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ،ﻣردم اﯾران ،در ﺧﻼء و
در ﺑﯾرون ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ آن ﺳﯽ ﺳﺎل و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی
ھول اﻧﮕﯾز و ﺳرﮐوب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص
در دھﮫ ﺷﺻت ﺻورت ﮔرﻓت و واﮐﻧش ﻧﺗﺎﯾﺞ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ،ﻧدﯾده
ﺑﮕﯾرﯾم و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر و اﻋﺗراﺿﺎت
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮕذارﯾم؟ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﮫ ﻓرﺻت
طﻠﺑﯽ در آن ھﺳت .آﯾﺎ در ﯾﺎزده اردﯾﺑﮭﺷت ھﻣﯾن اﻣﺳﺎل در ﺟرﯾﺎن
ﺗظﺎھرات روز اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،آن ﺳرﮐوب ﺷدﯾد و
دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎی ﮔﺳﺗرده ﮐﮫ در ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﺑﺧﺎطر
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑود؟ آﯾﺎ آن ﺳرﮐوب ﺷدﯾد و دﺳﺗﮕﯾری
ﮔﺳﺗرده داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ در  16آذر دو ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾن
ﻣﺣﮑوﻣﯾﺗﺷﺎن ھﻧوز ھر روز ﺻﺎدر و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻣﺳﺎل رﺑطﯽ داﺷت؟ آﯾﺎ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد و
ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﺷﮑر ھﻔت ﺗﭘﮫ ) ﻛﮫ اﻣﺛﺎل اﯾﻧﮭﺎ ﻓراواﻧﻧد و از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش
اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ( اﯾﻧﮭﺎ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷروع ﺷده ﺑود و ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و
ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺑطﯽ داﺷت؟ اﯾن ﻓﮭرﺳت را ﻣﯾﺷود ﺑﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  67و اﻋداﻣﮭﺎی ﻗﺑل از آن در ﺗﻣﺎم دھﮫ
ﺷﺻت ﺗﺎ آﻧﺟﺎھﺎ ﭘﯾش ﺑرد...
ﻣﻧﺑﻊ:وﺑﻼگ رادﯾو ﻧدا
http://www.radioneda.de/2009/12/13/Zarafshan.ram
http://www.radioneda.de/2009/12/13/Zarafshan.mp3

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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درﺑﺎره ﺳﺧﻧراﻧﯽ

ﻣﺣﺳن ﮐدﯾور در ﺷﯾﮑﺎﮔو
رھﺎ ﮐﯾﺎ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  14ﻣوﺳوی و ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﻣﺣﺳن ﮐدﯾور در ﺷﯾﮑﺎﮔو ،ﺑرای
ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﺎﻋث ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻘد و
اﻓﺷﺎی ﻣواﺿﻊ ﺳران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز
ﺑﭘردازﯾم.
ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻧﮑﺎت اﯾن دو ﻣﺗن ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
در ﻣﯾﺎن ﺳرﮐردﮔﺎن اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﺻﻼً ﻋﺟﯾب
ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺑزھﺎ ھﻧوز ﻧﯾروی ﺧود در ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣت و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و رﺳﺎﻧﮫ و ﺗرﯾﺑون را در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧد .ﻣﮭﻣﺗر از ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،دﯾﮑﺗﮫ ﮐردن و ﺣﻘﻧﮫ ﮐردن ﻣواﺿﻊ و
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣردم و ﻧﻘد ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﯾﮑﺳری ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻧوان ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺣﺳن ﮐدﯾور در ﻗﺳﻣت اول ﺳﺧﻧﺎﻧش از ﺷﺟﺎﻋت ﻣﺣﻣود
وﺣﯾدی ﻧﯾﺎ ،داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠوی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﭘردازد
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﻣش در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد
ﻣﺎﻧد .ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع و ﺣرﮐت ﻣﺣﻣود وﺣﯾدی ﻧﯾﺎ ﮐﺎری ﻧدارم .
اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ،ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم و
اﺳﺗﺑداد و ﺑﯾدادﮔری اﻋﺗراض و اﻧﺗﻘﺎد ﮐردﻧد ﮐم ﻧﺑودﻧد .ﭼرا آﻗﺎی
ﮐدﯾور ﺗﺎ ﮐﻧون و اﮐﻧون ﺳﺧﻧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد؟ ﻣﮕر ﮐم ﺑودﻧد
ﺟواﻧﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در رژﯾم ﺷﺎه و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ
در ﻓﺿﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ظﺎھر ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﯾدادﮔﺎھﺎی رژﯾم و در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ را ﭼﺷﯾده ﺑودﻧد ،ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ از
ﺳﺗﻣﮕری و اﺳﺗﺑداد ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد و از آرﻣﺎﻧﺷﺎن دﻓﺎع ﻧﻣودﻧد؟
ﻣﻧﺎﻓﻌﺗﺎن ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﺧن ﻧﮕوﯾﯾد آﻗﺎی ﮐدﯾور .ﺳﺧﻧﺎن آﻧﮭﺎ در
ﺟﮭت ﻣواﺿﻊ و اھداف ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑرﻋﮑس در ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﺎن
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺷﻣﺎ و ﺗﻔﮑر اﺻﻼح طﻠﺑﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت
ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑر ﺳر راه اداﻣﮫ ﻗدرت ﺑﺎ ھم اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا ﮐرده
اﯾد .اﺧﺗﻼف ﺷﻣﺎ رﯾﺷﮫ ھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ از ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ آﻗﺎی ﮐدﯾور! اﮐﺛر ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣده اﻧد رﯾﺷﮫ ھﺎ را ھدف ﻗرار داده اﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در اﺑﺗدا ھدف رأﯾﻣﺎن ﺑود و
ﻣوﺳوی را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﭼﻧد ﻣﺎه ،اﮐﻧون دﯾﮕر
ﻣوﺳوی ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺳت .دﯾﮕر ﻣوﺳوی را ھم ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم .ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظﺎم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم .اﮔر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺻوﺻﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
ﻣردم ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ در روز ﭼﻧد ﺑﺎر ﮐﻠﻣﮫ
ﺑراﻧدازی ﻧظﺎم را از دھﺎن ﻣردم ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﺟﺑﮭﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﯽ ھم ﺟزﺋﯽ از ﻧظﺎم اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻧظر را ھم ﻗﺑول ﻧدارﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻧﺑﺎﯾد
ﻣوﺳوی را ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﻗرار داد .ﺑﺎﯾد ﺧﺷم را
ﺑﮫ ﻗﮭر ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود .ﺧﺷم ﻣردم اﮔر ﺷﮑل آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﮭر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه دﯾﮕر دوﻟت ﮐودﺗﺎ و ﻣوﺳوی و
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ھﻣﮫ در ﯾﮏ ﺳﻣت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑرای ﻣردم
ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد.
آﻗﺎی ﮐدﯾور در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش ﻣﯽ ﮔوﯾد "اﻣروز اﮔر
ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﮭﺿت ﺳﺑز ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود و اﯾران آﺑﺎد ﺷود ﺑﺎﯾد
اﻧﺗﻘﺎدھﺎﯾش را ﺑﮫ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ادب و در
ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﻧﺗﻘﺎدھﺎی ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد" .اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺧواھد
ﺟﻧﺑش ﺳﺑز را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ﭼﮫ آﻗﺎی ﮐدﯾور؟ آﯾﺎ ﺑﺎز ھم ﺑﮫ او اﺟﺎزه
اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ دھﯾد؟ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻣﻧﺗﻘد ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺑﺎﺷﯾم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
اﯾﻧطور ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎ و اداﻣﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻣﻧﺗﻘدان
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ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺣق اﺑراز ﻋﻘﯾده ﻧدارﻧد .ﭼون ﺷﻣﺎ ﻣﺣدودﯾت "ﭼﺎرﭼوب
ﻗﺎﻧون" را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ھم ھﻣﺎﻧطوری رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم ﺟزﺋﯽ
در  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻣﮭوری
ِ
از آن ﺑودﯾد ﺑﺎ ﻣﻧﺗﻘداﻧش ﮐرد و اﮐﻧون ﻧﯾز ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ھﻣﯾن ﮐﺎر را
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ھم ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﻣﺎ
اﯾﻧﮑﮫ در دوره اﺻﻼﺣﺎت ﮐم ﻧدﯾدﯾم آﻗﺎی ﮐدﯾور .وﻗﺎﯾﻊ  18ﺗﯾر 78
و ﺧرداد  82در زﻣﺎن ﻗدرت اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .ﭼرا
آن ﻣوﻗﻊ از ﺷﺟﺎﻋت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﯾد .ﭼرا آن ﻣوﻗﻊ ﻣدﻋﯽ
ﺧوﻧﺧواھﯽ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﻧﺷدﯾد؟ ﭼرا آن زﻣﺎن از ﮔﺷوده ﺷدن
ﻓﺻل ﺗﺎزه ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﯾد؟ ﺑﺎز ھم
ﻓﻊ ﺗﻔﮑرﺗﺎن در ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐرد و اﮐﻧون ﻧﯾز ﮐﮫ
ﭼون ﻣﻧﺎ ِ
رژﯾم ﺣﺎﮐم ﭼﻧد ﺷﻘﮫ ﺷده و ﻗﺳﻣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻣﺎن ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻣردم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺧود ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردم و ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و
دﮔراﻧدﯾش ﻣﯽ ﮐردﯾد .اﻣﺎ اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘد ﺷده اﯾد .ﻧﮫ آﻗﺎی ﮐدﯾور
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ،ھﻣﮫ ﺳﺑز ﻧﯾﺳﺗﻧد و در ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد
ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﺣﻣود وﺣﯾدی ﻧﯾﺎ ھم ﻟزوﻣﺎ ً ﺳﺑز ﻧﯾﺳت .او ھم
ﺷﺎﯾد ﺟواﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آزادی و رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد .ﺷﺎﯾد ﻓﮑر و
ھدف او ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد ﺳرخ ﺳرخ
ﺑﺎﺷد.
از "اﻧﺗﻘﺎد در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون" ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد .از ﮐدام ﻗﺎﻧون ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد آﻗﺎی ﮐدﯾور؟ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و آﻗﺎی ﻣوﺳوی داﺋم از آن
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد و ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﻣوﺳوی ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ اﺻل ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ روی ﮐﺎر
آﻣدن ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وﺿﻊ ﺷده اﺳت .ھم ﺷﻣﺎ و ھم رھﺑر
و اﺣﻣدی ﻧژاد ،ھر دو از ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ھر دو
ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺳرﭘﯾﭼﯽ و ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭘس
اﺧﺗﻼف در ﮐﺟﺎﺳت؟ ھم ﺷﻣﺎ از ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد و ھم آﻧﮭﺎ .ھم ﺷﻣﺎ از ﺣﻔظ دﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد و ھم
آﻧﮭﺎ .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﺑر ﺳر ﻗدرت و ﺷﯾوه
اﻋﻣﺎل آن اﺳت .اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﮑر اﺻوﻟﮕراﯾﯽ
ﻧظﺎم را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺧﻼف اﯾن را .ھر دو از
ﯾﮏ ﭼﯾز ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد اﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود.
از ﺑرﺧﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﺳران
اﺻﻼح طﻠب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻌرﯾف ﺷﻣﺎ از زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ھم ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎر و ھﻣﮑﺎر دﯾرﯾﻧﮫ ﺗﺎن ،اﮐﺑر ﮔﻧﺟﯽ ،ﻣﻌﺗﻘدﯾد
ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ زﻧدان رﻓت .
ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐل اﯾن ﻧظﺎم را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش طﻠﺑﯾده اﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی ﭼوﺑﮫ دار رﻓﺗﮫ اﻧد .ھﻧوز ﻣدت
زﯾﺎدی از اﻋدام اﺣﺳﺎن ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮔذرد .ﭼرا ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺷﻣﺎ
ﺣﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﺑرد؟ ﭼرااز ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﮐﺎرﮔران و داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺟدا از ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ،ﺑﻌﻠت اﻋﺗراض و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ وﺿﻌﯾت
ﻣوﺟود ،ﻣﺎھﮭﺎﺳت ﮐﮫ در زﻧداﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾد؟ ﭼرا ﺣﺗﯽ
ﯾﮑﺑﺎر از ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ﯾﺎدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ اﺣﺳﺎس وظﯾﻔﮫ ﭼﻧﯾن
اﻓرادی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از 30
ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻣﺎھﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت .ﭼون
ھدف ،راه و دﺷﻣن ﻣﺷﺧص ﺑوده اﺳت .طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑرای ﻣﺎ طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐم اﺳت .اﺻوﻟﮕرا و اﺻﻼح طﻠب و ﻣﯾﺎﻧﮫ رو ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ھم
ﻧدارﻧد.
ﭼطور ﺑﻌد از ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﮑوﻣت را ھﻣراھﯽ
ﻣﯽ ﮐردﯾد و ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﮐﻧون ﺑﮫ دﻓﺎع از اﺻل دﯾن ﻣﯽ ﭘردازﯾد؟ ﭼرا
اﮐﻧون ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ ﻓﺳﺎد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ
اﺳت ،ﻧﮫ اﺻل دﯾن .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب ﺑوده و
در اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣده؟ و اﺻل دﯾن ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال
رﻓﺗﮫ اﺳت؟ اﺻل دﯾن ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟ اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن ﮐﺷﺗزار
ﻣردان ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮑﮫ زن ﺑﺎﯾد از ﻣرد ﺗﻣﮑﯾن ﮐﻧد وﮔرﻧﮫ ﮐﺗﮏ ﻣﯽ
ﺧورد .اﯾﻧﮑﮫ ﻣردان ﻣﺟﺎزﻧد  4ﺗﺎ زن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ھزار ﻣورد
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ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر .اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗدرﯾس ﻋﻠم در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﺧراﻓﮫ
ﺑﮫ ﺧورد ﻣﺎ ﺑدھﻧد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد و
از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑر ﭘﺎﯾﮫ دﯾن و اﺻول اﺳﻼﻣﯽ وﺿﻊ ﺷده
اﺳت .دﻋوای دﯾن و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ دﻋوای ھﻣﯾﺷﮫ و ھﻣﮫ ﻣراﺣل در
اﯾران ﺑوده و ھﺳت .ﻣﺎ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم .دﯾن ﺑﺎﯾد از
زﻧدﮔﯽ ﻣردم و از ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم
ﺑﯾرون ﺑرود و ﺟﺎی آﻧرا ﻋﻠم ﺑﮕﯾرد .ﻓﺳﺎد اﯾن ﻧظﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن
ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ ﻧﯾﺳت .از روزی ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﮐﺎر آﻣد ﻓﺎﺳد و ﻣرﺗﺟﻊ ﺑود.
ﭼون دﯾن در رأس آن ﺑود .ﭼون اﻗﻠﯾت ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد اﯾﻧطور
ﺑﺎﺷد .ﭼون ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻣدﻧظر ﻧﺑود .دﯾن در ﺗﻣﺎم زواﯾﺎی
زﻧدﮔﯽ ﻣردم رﺧﻧﮫ ﮐرد و آﻧﮭﺎ را ھر روز ﻋﻘب ﺗر ﺑرد .ﺣﻘﻧﮫ
ﮐردن دﯾن در زﻧدﮔﯽ ﻣردم ،اﺳﺗﺑداد اﺳت .ﭼرا آﻧﻘدر اﺻرار دارﯾد
ﮐﮫ دﯾن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻓرق دارد؟ آﻗﺎی
ﮐدﯾور ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن دھﮫ ﺷﺻت و ﺑﻌد از آن ﺑﺎ ﻋﻧوان ھﺎی ﻣرﺗد،
ﻣﻠﺣد و  ...و آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ؟ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .ﯾﺎدﺗﺎن
ھﺳت آﻗﺎی ﮐدﯾور؟! ﭼرا ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﺎری ﮐﮫ در زﻧداﻧﮭﺎ ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد رﺑطﯽ ﺑﮫ دﯾن ﻧدارد و رھﺎﯾﯽ از اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷﺗن دﯾن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺧوب ﺑﮫ ﺧﺎطر دارم ﮐﮫ در ﺳﺎل  78در
دوﻟت اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﷲ اﮐﺑر و ﯾﺎ ﺣﺳﯾن و ﯾﺎ زھرا رﻓﻘﺎﯾﻣﺎن
از طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷدﻧد و
اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺧرداد اﻣﺳﺎل ﺗوﺳط دوﻟت اﺻوﻟﮕرا ﺗﮑرار ﺷد .دﯾن
اﯾن اﺟﺎزه را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯾد .ﻧﺗرﺳﯾد
آﻗﺎی ﮐدﯾور! ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺟﻧﺑش ﺑﯽ دﯾﻧﺎن ﻧﯾﺳت .
ﺑﯽ دﯾﻧﺎن ھم از ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداﻓﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣﺑﺎرزه آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺑل ﺗر از اﯾن ﺣرﮐت ﺑرﻣﯽ
ﮔردد و آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣرﮐت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺟدا از ﻣردﻣش ،ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن
را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣرزﺑﻧدی دارد .اﯾن ﺟﻧﺑش از رﻧﮕش ﺗﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﯾش ھﻣﮫ رﻧﮓ و ﺑوی دﯾن دارد .ﺗرس ﺷﻣﺎ و
ﺑﻘﯾﮫ ھم از ﺣﺿور ﮐﺳﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﯾن و رﯾﺷﮫ ھﺎ را در اﯾن ﻧظﺎم
ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ اﻧد.
از دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ اﯾراﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد .ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد
ﻣرادﺗﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾراﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻣﻧظورﺗﺎن
ﭼﯾﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ از ﺷﻌﺎر ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ ،ﺟﻣﮭوری اﯾراﻧﯽ
ﻣردم دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دادﯾد ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر و
ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﭼﻧد ﺑﺎر ھم ﺑﻌد از آن ﺑر آن ﺗﺄﮐﯾد ﺷد و در
اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھم ﺷﻣﺎ ﻣدام از دﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد .ﭘس دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟ ﻣﮕر دﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزش زور و اﺟﺑﺎر و
ﺗﺣﮑم اﺳت ﺑﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷود؟ ھر ﭼﮫ در
ﻣﯾﺎن ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔردم ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺎزه ای ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم .ھﻣﮫ ﭼﯾز
ھﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑوده اﺳت .ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر و ﻧﮫ ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر.
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻌﺗرﺿﯾﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾران ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﻣراﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯾدﻧد و ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن و ﻣﻌﺗرض ﺗرﯾن ﻣﻧﺗﻘد ،آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری اﺳت .
ﻋﺟب ﺟﻣﻼت ﻗﺻﺎری! ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد و ﮐﺗﮏ ﻣﯽ
ﺧورﻧد و دﺳﺗﮕﯾر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﺑردھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺣﺎﻻ ﻣﻧﺗظری ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺗﻘد ﺷده اﺳت .اﮔر
ﺣﺿور ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺗظری ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧودش ﻣﺷﻐول ﺑود .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﮐﻧون ﻧﯾز ھﺳت.
او راﺣت ﺗرﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ھر
از ﮔﺎھﯽ ﻧظری ﻣﯽ دھد و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﮭم ﺣﺿور
در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﻣردم و ﻣﮭﻣﺗر از آن اﻓق و دور ﻧﻣﺎی ﻣﺑﺎرزه
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد آن را از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺣذف ﮐﻧﯾد و آن
را ﻣﻘطﻌﯽ و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻧﯾد .در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗﺎن از
ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و از او ﻓﺎﮐت ﻣﯽ آورﯾد .ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺧود
ﺷﻣﺎ و ﺳروش از ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﺑزرگ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑودﯾد و ﺣﺗﯽ در دوره
ای ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظﺎم روﺣﺎﻧﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ
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ﺑرود  ...ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ھم ﻧظﺎم و ھم دﯾن را ﻣﯽ ﺷود
ﺣﻔظ ﮐرد .اﻣﺎ ﺧوب ﻋﻠت اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت و ﺗﻔﺎوت ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧم
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوم .اﯾن ﭼرﺧش ﻧظرات ﺷﻣﺎ در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻔظ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗم
اﺧﺗﻼف ﺷﻣﺎ ﺑر ﺳر رﯾﺷﮫ ھﺎ ﻧﯾﺳت .اﺧﺗﻼف دو ﺟﻧﺎح ﺣﮑوﻣت ﺑر
ﺳر ﺷﯾوه ﺣﮑوﻣت و اداﻣﮫ راه اﺳت وﮔرﻧﮫ از زاوﯾﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ھﻣﮫ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ )طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم( ھﺳﺗﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ھﺳت ﮐﮫ
ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧﺻوص آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
رادﯾﮑﺎل ھﺳﺗﻧد را ﻧدارﯾد ،ﻧﮫ ﺷﻣﺎ و ﻧﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم .ﺷﻣﺎھﺎ ھرﭼﮫ
ﮐﮫ در ﺗوان داﺷﺗﯾد در ﺳﺎﻟﮭﺎی  60در ﻗﺗل ﻋﺎم ﺑﮭﺗرﯾن ﺟواﻧﺎن اﯾن
ﮐﺷور ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردﯾد و اﮐﻧون ھم .ھم ﺷﻣﺎ و ھم ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم آﻧﮭﺎ را
ھدف ﻗرار داده اﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم داﺋم و ﭘﺷت ﺳر ھم از دﯾن و
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد و ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﺄﮐﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﭼون ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ،ھر ﺳﮫ اﯾن ﻣوارد را زﯾر ﺳؤال ﻣﯽ
ﺑرﻧد و رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﭼپ روی ھﺎی ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد .ﻣﯽ
ﮔوﯾﯾد در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺟﺎ ﺑودﯾد؟ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻧدارﯾد ،ﺑﮕذارﯾد آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارﻧد ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮑﻧﻧد .ﺗرس ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺗﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺑﻌد از
آﻧﮭﻣﮫ ﮐﺷﺗﺎرھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﺟواﻧﮫ ھﺎ رﺷد ﮐرده
و ﺛﻣر داده اﺳت .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺗرﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗوده ﻣردم و اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﻗدرت
ھﻣراه ﮐردن ﻣردم را ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن دارﻧد .اﮔر ﭼﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن ﮐم اﺳت
اﻣﺎ راھﺷﺎن درﺳت ،اﺻوﻟﯽ و ﻣﻧطﺑق ﺑر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم اﺳت.
ﺑرای ھﻣﯾن ھم ھﺳت ﮐﮫ از ﺣرﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ،ﻣرﺣﻠﮫ ﺑودن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ
ﮔوﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت و در اﺻل اﻓق
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺗﺎن
در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﮐﻧﺎر ھم و در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم
ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .اﮔر ﺧطر ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﺟدی ﺷود ،ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺻﻼً ﺑﻌﯾد
ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓق
ﻣﺑﺎرزات و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم روﺷن ﻧﺑﺎﺷد ،وﺿﻊ ھﻣﯾن طور
ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد و ﺗﻐﯾﯾری ﻧﺧواھد ﮐرد و دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﻧﯾز
ﻓرﺻت ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣرﺣﻠﮫ ای ،ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﻧﺑش ﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را از ﺣﺎﻟت رادﯾﮑﺎل ﺧﺎرج ﮐرده و ﺷﮑل
رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ،ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑدھﯾد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺣرﻓﮭﺎی
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر .آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ رأی دادﻧد ھم دﯾﮕر ﺣرﻓﯽ
از رأﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ زﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ھﻧوز در ﭘﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ رأی ھﺎ ھﺳﺗﯾد.
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ رأی ﻧداده اﻧد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺟﺎت ﻣردم و ﺧود را ﺧﺎرج از
ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم ﻣﯽ دﯾدﻧد .اﺻﻼح طﻠﺑﯽ راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ
ﺑرد .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ رأی ﻧداده اﻧد ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣردم
ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﻧد ﮐﮫ دوﺑﺎره دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﺑر ﻣوج ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم ﺳوار ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ رأی ﻧدادﻧد ،ﭼون ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن ﻣوﺟود ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد ﭼون ﺧﻼف ﻣوج ﺳﺑز ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣردم را ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن اﻣر آﮔﺎه ﮐﻧﻧد.
ھﻣﯾن اﻓرد ﻣﻌدود از ﻧظر ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺧواب را ﺑر ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر
دﺷﻣﻧﺎن ﺣرام ﻧﻣوده اﺳت .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت دارد آﻗﺎی ﮐدﯾور .ﭼپ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺿور دارد و ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزات را در ﺟﮭت
ﺳرخ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ ھداﯾت ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﺎن ﺑرﺳﯾد .اﻣﺎ ﻣردم و ﺟواﻧﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾن راه ﻣﺑﺎرزه
را ﺑﺎز ﮐرده اﻧد .ﻣﺎ ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻧظﺎم را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﻌﯾﯾن و
ﯾﮑﺳره ﺧواھﯾم ﮐرد■ .
■ ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺷﻣﺎره آﯾﻧده ،ﺑذر وﯾژه ﺗﺎﺳوﻋﺎ،
ﻋﺎﺷورا -ﺑﺎ ھدف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺧراﻓﺎت راﯾﺞ -را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد .ﻋﻼﻗﻣﻧدان
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣطﺎﻟب ﺧود را ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل ﻧﺷرﯾﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
■ در ﺷﻣﺎره آﯾﻧده ﺑذر داﻧش آﻣوزی ﻣطﺎﻟب ﺟﺎﻟﺑﯽ در ﻣورد ﺗﮑﺎﻣل
ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .در اداﻣﮫ ﮐﺎری ﺑذر داﻧش آﻣوزی ﻣﺎ را ﯾﺎری
bazr1384@gmail.com
رﺳﺎﻧﯾد.
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اﻧﮕﯾزه ھﺎی واردات
وﻋوارض ﻣﺻرف
ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده
م .آﯾﻧده
اﮔرﭼﮫ ﮐﺷت وﻣﺻرف ﺑرﻧﺞ دراﯾران ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای طوﻻﻧﯽ دارد،
اﻣﺎ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ در ﮐﺷور ،ﺗﮑﺎﻓوی ﻧﯾﺎز
ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ را ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ازھﻣﯾن رو ،ﻣﻘداری ﺑرﻧﺞ ﮐﮫ
ﺟﺑران ﮐﺳری را ﺑﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد ازﺧﺎرج ﮐﺷورﺗﺄﻣﯾن ﺷود.
ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دﻻور ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﺷﺎورزی ﻣﺟﻠس ﺷورای
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻣﺎر وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی اﺳﺗﻧﺎد ﮐرده اﺳت،
ﻋﻘﯾده دارد ﺳﺎﻻﻧﮫ  2/200/000ﺗن ﺑرﻧﺞ در داﺧل ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟواﺑﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺻرف داﺧل ﮐﺷور ﻧﯾﺳت و
 300اﻟﯽ  400ھزار ﺗن ﮐﺳری ﺑﺎﯾد از ﻣﺣل واردات ﺗﺄﻣﯾن
ﺷود (1).درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدارﮐﺳری ﺑرﻧﺞ ﺑﻧﺎﺑر ﻣﺳﺗﻧدات وزارﺗﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺳﺋول ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ ﺣداﮐﺛر  400ھزار ﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣﻼً ھرﺳﺎل
ﻣﻘداری ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺳری ﺑرآورده ﺷده ،ﺑرﻧﺞ وارد ﮐﺷور
ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﺳﻧﺎ در ﺷش ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ]،[1388
 803/21ھزار ﺗن ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ ارزش  665ﻣﯾﻠﯾون دﻻر وارد ﮐﺷور
ﺷده اﺳت ﮐﮫ 2/81درﺻد از ارزش ﮐل واردات را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ
ﺷود .اﯾن ﻣﯾزان در ﻣدت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ  530ھزار ﺗن ﺑﮫ
ارزش  310ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑود ﮐﮫ  %70از ارزش ﮐل واردات را
ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑراﺳﺎس اﻋﻼم ﮔﻣرگ ،در اﯾن ﻣدت
ﻣﯾزان واردات ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ ﮐﺷور از ﻧظر وزن  54/40و از ﻧظر
ارزش  215/72درﺻد اﻓزاﯾش داﺷﺗﮫ اﺷت .ﺳﮫ ﮐﺷور اﻣﺎرات
ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎھﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ درﺻد
ﮐﺷورھﺎی ﻋﻣده ﻣﺑداء واردات ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ اﯾران ،در  6ﻣﺎه ﻧﺧﺳت
)(2
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑوده اﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﮐﺷور اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،ﺧود
ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ﺑرﻧﺞ ﻧﯾﺳت و در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺳطﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و
در آﻧﺟﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎﻻھﺎی ﻓﻠﮫ ای و ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
ﻣﺟدد ﮐﺎﻻ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑراﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻣرک ﮐﺷور
در  5ﻣﺎھﮫ ﻧﺧﺳت ﺳﺎل ﺟﺎری ] [1388ﻣﻘدار  653ھزار و
 410ﺗن ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ ارزش  541ﻣﯾﻠﯾون دﻻر وارد ﮐﺷور ﺷده
ﺑود (3).ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دو آﻣﺎر  5و  6ﻣﺎھﮫ ﻧﺧﺳت ﺳﺎل  1388درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط در ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه  ،1388ﻣﻘدار  150ھزار ﺗن ﺑرﻧﺞ
وارد ﮐﺷورﺷده ﮐﮫ آﻣﺎر  6ﻣﺎھﮫ را ﺑﮫ ﺑﯾش از  803ھزار ﺗن
رﺳﺎﻧده اﺳت.
واردات ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑرﻧﺞ ،آﻗﺎی ﻋﻠﯾزاده ﺷﺎﯾق رﯾﯾس اﻧﺟﻣن
ﺑرﻧﺞ اﯾران را ﻧﯾز ﺑﮫ واﮐﻧش واداﺷﺗﮫ ﺑود .او ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔﺷﺎده ای ﺑﮫ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺳﺋوﻻن ﻧوﺷت و طﯽ آن از وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر ﺗوﻟﯾد و
ﺗﺟﺎرت ﺑرﻧﺞ ﺳﺧن ﮔﻔت .وی ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺟدﯾدﻧظر در واردات
ﺑرﻧﺞ ﺷد و اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ طﯽ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )ﺳﺎل ھﺎی
1385و1386و (1387و ﭘﻧﺞ ﻣﺎھﮫ اول  ،1388ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون
ﺗن ﺑرﻧﺞ رﺳﻣﺎً وارد ﮐﺷور ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب  9ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑرﻧﺞ
ﺗوﻟﯾد داﺧﻠﯽ ،ﺑﯾش از  13ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑرﻧﺞ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر وارد
)(4
ﺑﺎزار ﻣﺻرف ﺷده و ﯾﺎ در اﻧﺑﺎرھﺎ ذﺧﯾره ﮔردﯾده اﺳت.
درﻣورد اﻧﮕﯾزه اﯾن ﺣﺟم ﻋظﯾم واردات ،در ھﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ
ﺳرﮔﺷﺎده آﻗﺎی ﻋﻠﯾزاده ﺷﺎﯾق ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ وﻣطﺑوﻋﺎت ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾن
ﺳؤال ﻧﯾزآﻣده ﮐﮫ ،ﺑرﻧﺞ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ھر ﮐﯾﻠوﮔرم 500
ﺗوﻣﺎن وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ھر ﮐﯾﻠوﮔرم
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 2000ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد) (5).اﯾﺷﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻗﯾﻣت
ھﺎی ﺧرﯾد و ﻓروش را ذﮐر ﻧﻣوده اﺳت (.از اﯾن رو ،ﮔروھﮭﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ درون ﺣﺎﮐﻣﯾت ،روﻧد واردات ﺑرﻧﺞ را ﺷﺗﺎب ﺑﺧﺷﯾدﻧد و
در ﻣدت ﭼﻧد ﺳﺎل ،ﺑﺎزار ﻣﺻرف از اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﻧﺞ ھﺎی
وارداﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ
ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ و ﻣﻣﻠو ﺷد.
ﺷراﯾط ﻧﯾز ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﻋﻣده ﺑرای ورود اﯾن ﺑرﻧﺞ ھﺎ آﻣﺎده
ﺑود .ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ از ﺳﺎﻟﯾﺎن ﭘﯾش ،ﻣطﺎﻟب ﻣﺗﻌددی در ﻣورد
ﻣﺻرف ﺑﯽ روﯾﮫ ﮐودھﺎ و ﺳﻣوم ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ ھﺎی
داﺧﻠﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺳﻼﻣت ﺑرﻧﺞ ھﺎی ﺗوﻟﯾد داﺧل را
زﯾر ﺳؤال ﺑرده ﺑود.
دوم اﻓزاﯾش ﺑﯽ روﯾﮫ ﻗﯾﻣت ﺑرﻧﺞ ھﺎی داﺧﻠﯽ )ﺑﮫ وﯾژه اﻧواع
ﻣرﻏوب( در دھﮫ اﺧﯾر و ﺑﮫ ﺧﺻوص در 4ـ 3ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﺑوده
اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺑرﻧﺞ ھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐرد .ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺞ ھﺎی
ﻣﻧﺎﺳب و ﻣرﻏوب داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوان ﺧرﯾد ﺑرﻧﺞ ھﺎی داﺧﻠﯽ را از
دﺳت داده ﺑودﻧد ،ھرﮐدام ﻧوﻋﯽ از ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ را ﻣطﺎﺑق
ذاﺋﻘﮫ و ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﯾﺎﻓﺗﻧد و درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
ﻋﻠﯾرﻏم اطﻼع رژﯾم از اﯾن ﮐﮫ ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ ،ﺟواﺑﮕوی
ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺻرف ﮐﺷور ﻧﯾﺳت ،ھرﮔز در طول  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
اﻗداﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش در راﺳﺗﺎی ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑرﻧﺞ ﺻورت
ﻧﮕرﻓت .اﮔر ھم ﮔﺎه ﺣرﮐﺗﯽ آﻏﺎز ﮔﺷت ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﺳﺎد ﺣﺎﮐم ﺑر
ﺳﯾﺳﺗم و ﻧﯾز ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ھﺎ ،ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻧرﺳﯾد و
درﻋﻣل ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ واردات ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﻔظ ﺷد! در اﯾن ﻣﯾﺎن آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم
ﺷد :ﺗدوﯾن طرح ھﺎی ﻣﺗﻌدد ،ﺑرﭘﺎﯾﯽ و ﺑرﮔزاری ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و
ﺿﯾﺎﻓت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺗرﺗﯾب دادن ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎ و ﺑﺎزدﯾدھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻋطﺎی ﺑورس ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،اﺧﺗﺻﺎص ﭘﺎداش
ھﺎی آن ﭼﻧﺎﻧﯽ و  ...ﺑود .از دھﮫ ای ﺑﮫ دھﮫ ای ،ھر از ﮔﺎھﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﺑوطﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ در دﺳت اﺟرا
دارﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ...ﺳﺎل آﯾﻧده ،ﮐﺷور در ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ ﺧودﮐﻔﺎ ﺧواھد ﺷد .
وﻋده ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ھﻣت و ﺻداﻗت و
داﻧش ﻓﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ی آﻧﺎن ،آن ھم در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺎﺳد ،ﻗﺎﺑل
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ھرﭼﮫ ﺑود ﺑرای ﺟذب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎرات
از دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ،ﻣؤﺛر ﺑود .اﻋﺗﺑﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای
از آن ﺑﮫ ﺟﺎی ھزﯾﻧﮫ ﺷدن در ﻣﺣل ﺧود ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾن
و ﺑرﺧﯽ دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻣﯽ رﻓت.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺑران ﮐﺳری ﻣوﺟود در
ﻣﻘدار ﺑرﻧﺞ ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﺷور ﻧﺷد و از ﺳوﯾﯽ ،دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟﺗﯽ و ﻣﺣﺎﻓل درون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧﯾز ،ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺳودھﺎی ﺳرﺷﺎر ،ﭘورﺳﺎﻧت ھﺎ و رﺷوه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣل
واردات ﻋﺎﯾدﺷﺎن ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾدی ﺑﮫ واردات ﺑرﻧﺞ داﺷﺗﻧد.
آن ھم وارداﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾش ﺗر از ﻣﻘدار ﮐﺳری ﮐﮫ ﺗوﺳط
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺳﺋول در ﺧود ﺣﮑوﻣت ﺑرآورد و ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود.
ﮐﺎر ﺳودﺟوﯾﯽ ﺑﮫ آن ﺟﺎ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻧدھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ـ ﮐﮫ ﺻد اﻟﺑﺗﮫ
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﻘوق و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻧداﺷﺗﻧد و ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﮐردن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود ﻣﯽ
اﻧدﯾﺷﯾدﻧد ـ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرﯾداری ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ]ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از ﻧرخ ھﺎی راﯾﺞ[ و ﻋرﺿﮫ آن در ﺑﺎزار ﻣﺻرف
داﺧﻠﯽ ﻧﯾز ،اﻗدام ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﺳودی ﺑﺳﯽ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ دﺳت
آورﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،دﯾدﮔﺎھﯽ در درون ﺣﮑوﻣت ،واردات ﺑرﻧﺞ
ھﺎی آﻟوده را اﻗداﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺳوی دوﻟت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای
ﺗﻘوﯾت رواﺑط ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﺷرﻗﯽ ]ﺷرق آﺳﯾﺎ[ ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود:
"ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ھﻧدی را ﺑﮫ ﮐﺷور وارد ﮐرد،
ﺑﺳﯾﺎری ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ھﺎی ﺗﺎزه ﺳﺑب ﺷده
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺷرق ﺗﻘوﯾت ﺷود .ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی اﯾن ﮔروه
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم
ﻧﯾز ،دﻗﯾﻘﺎ ً درﺳت از آب درآﻣد ،ﭼرا ﮐﮫ دوﻟت اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود را ﺑرﺗﻘوﯾت رواﺑط ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﺷرﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت...
واردات ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ،ﺟرﻣﯽ ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ از ﻧﮕﺎه ﺳﺧﻧﮕوی
ﻓراﮐﺳﯾون ﺧط اﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﺳت و ﺑﺎﯾد وزرای ﮐﺷﺎورزی و
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ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟت ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد "...
ﺑﮫ ھر روی ،آﻟودﮔﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﮫ از ﻣدت ھﺎ ﭘﯾﺷﺗر
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣطرح ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣدﯾرﮐل اداره اﺳﺗﺎﻧدارد و
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ از
ﺳوی ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و اﻋﻼم ﺷد .وی اﻋﻼم ﻧﻣود
ﻣﯾزان ﺳرب ،ﮐﺎدﻣﯾوم و آرﺳﻧﯾﮏ در ﺳﯾزده ﻧوع ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ
ﺑررﺳﯽ ﺷده ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑوده اﺳت .اﺳﺎﻣﯽ اﯾن
ﺳﯾزده ﻧوع ﺑرﻧﺞ" :آرﯾﺎ"" ،ﺧﺎطره"" ،"181" ،ﻣﯾﻧو" ،"1-ﭘﺎﻧدا"،
"ﻣﺣﺳن"" ،ﻣﮫ ﮐﻼﺳﯾﮏ"" ،آﻓرﯾن"" ،ﻣژده"" ،ﮐرﯾﺳﺗﺎل" ،
"ﺟﺎدوﮔر"" ،ﮐﻣﺎل ﻣﻠﮑﯽ" و "طوﺑﺎ طﻼﯾﯽ" اﻋﻼم ﺷد .ﻏﻠظت
ﺳرب در ﺑرﻧﺞ "ﻣژده" ﺣدود  35ﺑراﺑر ﺣد ﻣﺟﺎز ،در ﺑرﻧﺞ ھﺎی
" "181و "ﭘﺎﻧدا" ﺣدود  24ﺑراﺑر ﺣد ﻣﺟﺎز و در ﺑرﻧﺞ "ﻣﺣﺳن "
ﻧﯾز  15ﺑراﺑر ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑود .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑرﻧﺞ ھﺎ
آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﻓﻠزات ﺳرب و آرﺳﻧﯾﮏ ﺗﺄﯾﯾد ﺷد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن
ﻣﯾزان ﻏﻠظت آرﺳﻧﯾﮏ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در ﺑرﻧﺞ ھﺎی
"" ،"181ﻣﯾﻧو ،"1-و"ﭘﺎﻧدا" ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻻﺗرﯾن
ﻏﻠظت ﮐﺎدﻣﯾوم ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در ﺑرﻧﺞ ھﺎی "ﭘﺎﻧدا"" ،آﻓرﯾن" ،
"ﺧﺎطره"" ،ﻣﯾﻧو "1-و "ﮐرﯾﺳﺗﺎل" ﺑوده اﺳت .ﻣدﯾر ﮐل
اداره اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﮭران ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ
ﺧطرﻧﺎک ﺧواﻧدن ﺳﻣوم ﻣوﺟود در ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده،
اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ آﻟوده ﺑﮫ ﺳرب و
آرﺳﻧﯾﮏ در دﻓﻌﺎت ﮐم و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺳﺎﻟﯽ دو ﺑﺎر
ﺷﺎﯾد ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧداﻧﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت اﻓراد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﯾن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ آﻟوده ﺑﮫ طور ﻣﮑرر ،ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺻرف ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده دﺳت ﮐم روزی دو ﺑﺎر در
ﺑﻌﺿﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺑﻌﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری
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ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧد روز ﺑﻌد از اﻋﻼم رﺳﻣﯽ آﻟودﮔﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ذﯾﺻﻼح ،رﯾﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑرﻧﺞ ﮐﺷور
ﻧﯾز ﮔﻔت" :ھر ﭼﻧد اﻋﻼم ﺑرﺧﯽ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯽ ﮔﯾری ھﺎی دﯾﮕر و اﺛﺑﺎت وﺟود ﺑرﺧﯽ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن
از ﺟﻣﻠﮫ آرﺳﻧﯾﮏ و ﺳرب ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺣﻘﻘﺎن اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ھﻣﭼﻧﺎن در
ﺗﻼش ﺑرای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺗرﮐﯾﺑﺎت اﯾن ﺑرﻧﺞ ھﺎ ھﺳﺗﻧد .وی
ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑرﻧﺞ
ﮐﺷورﺑﮫ "وﯾﺳﮑوز" ﻧﺷدن ﯾﺎ ﻟﮫ ﻧﺷدن ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ
ﻣﺷﮑوک ﺷدﻧد و ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ  13ﻧوع ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ
ﺣﺎوی ﺑرﺧﯽ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن از ﺟﻣﻠﮫ آرﺳﻧﯾﮏ و ﺳرب ﺗﺷﺧﯾص
داده ﺷد ﮐﮫ ﻣﺳؤﻻن ادﻋﺎ ﮐردﻧد اﯾن ﺑرﻧﺞ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﭼﺎق
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وارد ﮐﺷور ﺷده اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن "ﺑﮭﺎر واج" رﯾﯾس ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺷﺎورزی ﭘﻧﺟﺎب
ھﻧد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻧﺎطق زﯾﺎدی از
اراﺿﯽ ﭘﻧﺟﺎب ﻣرﮐز اﺻﻠﯽ آرﺳﻧﯾﮏ ،ﮐﺎدﻣﯾوم و ﺳﺎﯾر ﻓﻠزات
اﺳت و اﮔر در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﮐﺷت و زرع ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،ﺑﯽ ﺷﮏ
)( 9
ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾدی ﺷﺎﻣل اﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳﻣﯽ ﺧواھد ﺑود.
اﻋﻼم رﺳﻣﯽ آﻟودﮔﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ ،واﮐﻧش ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را
در ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﺑوطﮫ در رژﯾم ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﻧﺎدری ﻣﻌﺎون
اﻣور ﮔﻣرﮔﯽ ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐرد" :ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﯾﻠو ﮔرم ﺑرﻧﺞ ﺑدون
ﮔواھﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ،وزارت ﺑﮭداﺷت و
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔظ ﻧﺑﺎﺗﺎت از ﮔﻣرک ﺗرﺧﯾص ﻧﺷده اﺳت".
اﯾن واﮐﻧش طﺑﯾﻌﯽ ﺑود و وی ﺳﻌﯽ ﻧﻣود دﺳﺗﮕﺎه ﮔﻣرک را از
اﺗﮭﺎم ﻣﺑرا و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧوﯾش را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺟﻠس اﻣﺎ ،ﻣوﺿﻌﯽ
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ داﺷت .ﺷﮭﺑﺎز ﺣﺳن ﭘور ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺟﻠس،
ھرﮔوﻧﮫ اظﮭﺎرﻧظر درﺑﺎره واردات ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﺑﮫ ﮐﺷور را
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و ﺟﺎﻟب آن ﮐﮫ ﻗﺑل
ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻧظر وزارت ﺑﮭداﺷت داﻧﺳﺗﮫ ﺑود
از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻻزم ،وزﯾرﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن رژﯾم ،ﺑدون
اراﯾﮫ ﻣﺳﺗﻧدات اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی ﻣﺎرک دار وارداﺗﯽ
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 ...ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﺳﺎﻟم و ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﻧد و ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارﻧد.
ﺗﮑذﯾب و اﻧﮑﺎر آﻟودﮔﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن و
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﮐﺷور ،ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻣورﺻﻧﻔﯽ ھم رﺳﯾد .از ﺟﻣﻠﮫ
رﯾﯾس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ُﺑ َﻧﮑداران ﻣوادﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن در زﻣره ﻋﻣده
ﺗرﯾن واردﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺞ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮔﻔت" :ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ
ﻣوردی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آﻟوده ﺑودن ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ از ﻣﺑﺎدی رﺳﻣﯽ،
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از ﺳوی ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت".
ﭼﻧد روز ﺑﻌد ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﮐﮫ
ﻗﺑﻼً اداره ﮐل اﺳﺗﺎن ﺗﮭران آن ،ﺧﺑرآﻟودﮔﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ را
اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ،اطﻼﻋﯾﮫ ای ﺑدﯾن ﺷرح روی ﺳﺎﯾت ﺧود ﻗرارداد :
"اﻧواع ﺑرﻧﺞ ھﺎی وارداﺗﯽ از ﻟﺣﺎظ اﺳﺗﺎﻧدارد اﺟﺑﺎری ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
و ﻧظﺎرت ﺑوده و ﺟﺎی ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻧﯾﺳت (14)".اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ و ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده ،زﯾرا "اﺳﺗﺎﻧدارد اﺟﺑﺎری" ﮐﮫ در اطﻼﻋﯾﮫ
از آن ﺻﺣﺑت ﺷده ،ﺷﺎﻣل آزﻣﺎﯾش ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن
ﻧﻣﯽ ﺷده اﺳت .در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﮔﻔﺗﮫ
ھﺎی دﮐﺗر ﺣﺳﯾﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ اداره ﮐل اﺳﺗﺎﻧدارد
و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران را ،ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد
روز ﻗﺑل از ﺻدور اطﻼﻋﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ﺑﺎ ھم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم" :ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑرﻧﺞ
ھﺎی وارداﺗﯽ ازﻧظر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺎرچ ھﺎی ﺳﻣﯽ
ﺗﺳت ﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ اﮐﻧون آزﻣﺎﯾش ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن
ﻧﯾز ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ در ﺻورت ﺗﺄﯾﯾد
وﺟود آﻟودﮔﯽ در ﭘﯽ اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ
اطﻼع وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑرﺳد ﺗﺎ ﻣﺟوز واردات
)(7
ﺻﺎدر ﻧﺷود".
درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن ﻗﺑل
از اﺧذ ﻣﺟوز واردات ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ،اﮔرﭼﮫ اﯾن
ﻋﻣل ،اﻗدام ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از آﻏﺎز
واردات ﺑرﻧﺞ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻧﻣوﻧﮫ ای ﮐﮫ واردﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش اراﯾﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺳﺎﻟم و ﻋﺎری از ھرﮔوﻧﮫ آﻟودﮔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ھﺎی وارداﺗﯽ آﻟوده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻزم اﺳت ﺑر روی ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ھﺎی ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ﻧﯾز آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺣﺎد ﺷدن ﻣوﺿوع ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳواﯾﯽ دﯾﮕری
ﺑرای رژﯾم ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود ،رژﯾم را واداﺷت در ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺳﺗن
ﭘروﻧده ای ﮐﮫ ﻧزد اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎز و ﻋﻣﻠﮑردھﺎ در
ﻣﻌرض ﻗﺿﺎوت ﻗرار داﺷت ،ﻧﻣﺎﯾش دﯾﮕری ﺗرﺗﯾب دھد" .ﺳﺗﺎد
ﺳﻼﻣت ﺑرﻧﺞ" ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭼﮭﺎر وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭداﺷت و
درﻣﺎن ،ﺟﮭﺎدﮐﺷﺎورزی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .
اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭼﮭﺎرﺟﺎﻧﺑﮫ ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺟدﯾدی روی 25
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﺳﭘس اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣزﺑور
در ﺟﻠﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺗرﺗﯾب داده ﺷده
ﺑود ،ﺣﺎﺿر و در ﺑراﺑر ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﻋﺑﺎرت
"ﺑرﻧﺞ ھﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارﻧد" ،ﺑﮫ زﻋم ﺧود ﺑﮫ ﺑﺣران ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده
ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﻧد .در اﯾن ﻧﺷﺳت" ،ﺑرزﮔری" رﯾﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد
و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺷور طﯽ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺧﻧده آور ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دروغ ﺑﮕوﯾد]![ ﭼون
ﻧﻣﯽ ﺧواھم آﺧرﺗم را ﺧراب ﮐﻧم 25 ،ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ را از
ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده و ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗراردادﯾم
ﮐﮫ ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧورم ]![ ﺗﺎ روز ﺷﻧﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ھم از ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺷﺎت
ﮐﮫ ﭘﻠﻣب ﺷده ﺑودﻧد ﺧﺑری ﻧداﺷﺗم ...ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣردم ﺳﺋوال ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﭼرا ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ  13ﻧوع ﺑرﻧﺞ را آﻟوده
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده وﻟﯽ اﻣروز دارد ﺣرف ﺧود را ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ آن ﺑرﻧﺞ ھﺎ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ھﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻧﺑﺎﯾد رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺷد]![ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻠﺗﮭب ﻣﯽ ﮐرد]![
اﻣﺎ ﺧب ﭼون ﺑرای ﻣﺎ )ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد( ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت]![ ،ﺳﺗﺎد ﺳﻼﻣت ﺑرﻧﺞ را ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭼﮭﺎر
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ،ﺟﮭﺎدﮐﺷﺎورزی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
ﺗﺷﮑﯾل دادﯾم و اﯾن ﺑرﻧﺞ را دوﺑﺎره ﺑﮫ دو روش آزﻣﺎﯾش ﮐردﯾم و
دﯾدﯾم ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ در آن ھﺎ ﻧﯾﺳت[!].
 ...ﺑرزﮔری ﮐﮫ دﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎرھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑﺎور
ﻧدارﻧد ،ﮔﻔت" :دوﺳﺗﺎن ،ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد و
آﻗﺎی دﮐﺗرﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﺎوﻧت ﻏذا و دارو وﺟداﻧﺎ ً]![ ﺑﮫ ﻣردم
ﻋرض ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺟﺎی ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن را ﺑﺎ ﺻداﻗت]![
ﻋرض ﻣﯽ ﮐﻧم .اﺻﻼً اﮔر اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارﯾد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ را
ﺑﺑﯾﻧﯾد" .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎری ،داﺳﺗﺎن ﺗﺄﯾﯾد آﻟودﮔﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی
ھﻧدی ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﮐﺷور را ﻣطرح ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
واﮐﻧش ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ھﻣراه ﺑود .او ﮔﻔت :ﭼطور ﺣرف ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس
ھﻧدی را ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺣرف ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧودﻣﺎن
)ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن دوﻟت دھم( را ﻗﺑول ﻧدارﯾد؟ ھﻧـــد ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد
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ﺑرای ﻣﺎ ادﻋﺎ ﮐﻧد.
رژﯾم ﺑﮫ ﺑﺎور ﺧود ﺑﺎ ﺗرﺗﯾب دادن ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺳﺧره و ﻣﺿﺣﮏ
ﻣزﺑور ﺳﻌﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣوﺿوع را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ از ﻧظر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺿوع ھﻧوز ﺑررﺳﯽ و ﭘﯽ ﮔﯾری اﺻوﻟﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﺷده
اﺳت و ﺑرﻋﮑس ،رژﯾم ﺻورت ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﭘﺎک ﮐرده اﺳت .
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺿﻣن ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋواﻣل اﯾن ﺟﻧﺎﯾت،
ﺟﻣﻊ آوری ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﯽ
ﺑﺎزدارﻧده در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﮐﮫ دﯾﮕر ﺷﺎھد ﺑروز ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای
ﻧﺑﺎﺷﯾم ،ﻓراھم ﺷدن اﻣﮑﺎن ﻧظﺎرت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣردﻣﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺳﺗﻘل ﺑر روﻧد اﻣور ،ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺳﯾب دﯾده ﻧﯾز ،ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯽ
ﺷود .اﯾن ﻣوارد اﻣور ﻻزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در رژﯾم ﻓﺎﺳد
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ھﯾﭼﮑدام ﻣﺣﻘق ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﺻرف ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﭼﮫ آﺳﯾب ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن وارد آورده و ﻣﯽ آورد .دﮐﺗرﺣﺳﯾﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ
اداره ﮐل اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران درﺑﺎره
ﺗﺄﺛﯾرات ورود ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺑدن ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻓﻠزات
ﺳﻧﮕﯾن ﮐﮫ ﺧﺎﺻﯾت ﺳﻣﯽ دارﻧد ،روی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧزﯾﻣﯽ ﺑدن
ﺗﺄﺛﯾرﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮔذارﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﻓﻠزات وارد ﺳﻠول ھﺎی ﺑدن ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،از ھﻣﺎن اﺑﺗدا زﻧﺟﯾره ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ را ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ دو ﺷﮑل اﺳت :ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی آﻧﯽ
و ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی درازﻣدت ...وﻗﺗﯽ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن و ﺳﻣﯽ وارد
ﻣوادﻏذاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧوع دوم ﻣﺳﻣوﻣﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮐﻠﯾوی ،ﮐﺑدی،
ﺧوﻧﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﺷود .اﮔر اﯾن ﻣوارد ﻣوﺟب ﺑروزﻣﺷﮑﻼت
ﺧوﻧﯽ در ﻓرد ﺷود ،ﮔﻠﺑول ھﺎی ﻗرﻣز ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﻣﯽ دھﻧد و
ﭘروﺗﺋﯾن آﻧﮭﺎ از ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﺧﺎرج و درﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑروز
ﺳرطﺎن ﻣﯽ ﺷود ...ﺣرارت در از ﺑﯾن ﺑردن آﻟودﮔﯽ ﺗﺄﺛﯾری ﻧدارد
و اﯾن ﺳﻣوم ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺳوزاﻧدن ھم از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ روﻧد .ﺑرای از ﺑﯾن
ﺑردن اﯾن ﺳﻣوم در ﻣﺣﺻول ﺑرﻧﺞ ،ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در ﮐﺷوری ﻣﺛل ھﻧد ،اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎ ﺟﺎﯾﯽ
)(7
ﻧدارد "...
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺳم ﺷﻧﺎﺳﯽ ،آرﺳﻧﯾﮏ و ﺳرب و ﺟﯾوه
ﺟزء ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود در ﻣوادﻏذاﯾﯽ،
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی ﺣﺎد و ﻣزﻣن ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
دﮐﺗرﺷﺎھﯾن ﺷﺎدﻧﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺳم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺳرﭘرﺳت ﺑﺧش
ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻟﻘﻣﺎن ،درﻣورد ﻋوارض
وﺟود آرﺳﯾﻧﯾﮏ و ﺳرب در ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد" :در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ]وﺟود آرﺳﯾﻧﯾﮏ در[ ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ،ﻋوارض ﻣزﻣن
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اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ]ﻣطرح[ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋوارض در طول
زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓرد از ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھﻧد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻼﯾم ھم دردھﺎی ﺷﮑﻣﯽ ﻣطرح ھﺳﺗﻧد.
اﺳﮭﺎل ،درﮔﯾری ھﺎی ﺣﺳﯽ ـ ﻋﺻﺑﯽ ،ﺿﻌف ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص
در اﻧدام ھﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ،ﻋوارض ﭘوﺳﺗﯽ و اﻓزاﯾش رﻧﮕداﻧﮫ ھﺎی
ﭘوﺳت ﻧﯾز ﻣطرح ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺑﯾﻣﺎر دﭼﺎر ﻋوارض ﮐﺑدی
ﻧﯾز ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت زردی و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺳﯾروز
ﮐﺑدی را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد .ﻋوارض ﻋروﻗﯽ ﻣﺛل ﺳﯾﺎه ﺷدن اﻧﺗﮭﺎی اﻧدام
ھﺎ ﻧﯾز دراﯾن ﺑﯾﻣﺎران دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ﺧﺎﺻﯾت ﺳرطﺎن زاﯾﯽ
از ﻗﺑﯾل ﺳرطﺎن ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ،رﯾوی وﻋروﻗﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﻣﯾﺎن
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ درﻣورد آﻟودﮔﯽ ﺑﺎ ﺳرب ﻧﯾز ،ﻋﻼﯾم ﻋﺻﺑﯽ
ﻣﺛل ﮐﺎھش ﺣﺎﻓظﮫ و ﺗﻣرﮐز و ھﻣﭼﻧﯾن در ﮐودﮐﺎن ﮐﺎھش ﺿرﯾب
ھوﺷﯽ ﮔزارش ﺷده اﺳت .ﻋوارض اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﻣﺛل دردھﺎی
اﺳﺗﺧواﻧﯽ در دﺳت و ﭘﺎ ،ﮐﺎھش ﺗﻌداد اﺳﭘرم ھﺎ در آﻗﺎﯾﺎن و ﯾﺎ
ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺷدن آن ،ﻋوارض ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺛل ﻣﯾوﮐﺎردی )اﻟﺗﮭﺎب ﺑﺎﻓت
ﻗﻠﺑﯽ( و دردھﺎی ﺷﮑﻣﯽ ﻣﺑﮭم ﻧﯾز از ﺳﺎﯾر ﻋﻼﯾم ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ
)(16
ﺳرب و ﺟﯾوه اﺳت ".
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧواﻧدﯾم ،ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﯾﺎدی دراﻧﺗظﺎر
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﺑﮫ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن )ﺳرب،
آرﺳﯾﻧﯾﮏ و ﮐﺎدﻣﯾوم( را ﻣﺻرف ﮐرده اﻧد .ﺑﺎزھم ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷور ،اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﯽ طرف
درﻣورد ﻋوارض زﯾﺎﻧﺑﺎر اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ وﺟود ﻧدارد .وﻟﯽ ﻗطﻌﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر
ھﻣوطﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﻣﺻرف ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﻧد ،رﻧﺞ ﺑردﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺑرای
رھﺎﯾﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﺟﺎن ﺳﭘردﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
"ﺑﯽ.ال .ﺑﮭﺎرواج" ﻣدﯾرﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺷﺎورزی اﯾﺎﻟت ﭘﻧﺟﺎب
ھﻧد ،ﺑراﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ازﺳوی داﻧﺷﻣﻧدان ھﻧدی و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺑﯾش از 300ھزار ﻧﻔر از ﻣردم ﺑﻧﮕﺎل و ﺑﻧﮕﻼدش ،ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻣﺻرف آب و ﺑرﻧﺞ ﺣﺎوی ﺳم آرﺳﻧﯾﮏ ،ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻣﺑﺗﻼ
ﺷده اﻧد (17).آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد از ﻣردم ﺷرﯾف و ﺑﯽ
ﮔﻧﺎه ﮐﺷور ﻣﺎ در اﺛر ﻣﺻرف ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده ﺑﮫ ﺳرب و
آرﺳﯾﻧﯾﮏ و ﮐﺎدﻣﯾوم ،ﺑﮫ ﺳرطﺎن و ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد؟■
ﻣـــــﻧﺎﺑـــــــــﻊ
1ـ روزﻧﺎﻣﮫ دﻧﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎدـ1388\6\1
2ـ روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗﻣﺎد" :اﻓزاﯾش  215درﺻدی واردات ﺑرﻧﺞ"ـ ﺷﻣﺎره
2075ـ 1388\7\20
3ـ روزﻧﺎﻣﮫ دﻧﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎد ـ 1388\6\23
4ـ روزﻧﺎﻣﮫ دﻧﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎد ـ 1388\6\12
5ـ ھﻣﺎن
6ـ روزﻧﺎﻣﮫ ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن" :دوﻟت ﻓﻘط واردات" ـ دوره ﺟدﯾد ـ ﺷﻣﺎره
116ـ 1388\7\19
7ـ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﺎﺟﯾﺎن ":اﺳﺎﻣﯽ  13ﺑرﻧﺞ وارداﺗﯽ آﻟوده ﺑﮫ آرﺳﻧﯾﮏ
وﺳرب اﻋﻼم ﺷد".ـ
روزﻧﺎﻣﮫ ﺧراﺳﺎن ـ ﺷﻣﺎره 17369ـ1388\6\30
8ـ ﺳﺎﯾت وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ـ1388\7\2
9ـ ﺳﺎﯾت ﺗﺎﺑﻧﺎک
10ـ روزﻧﺎﻣﮫ ﻣردم ﺳﺎﻻری ـ 1388\6\31
11ـ ﺳﺎﯾت ﺑرﻧﺎﻧﯾوز
12ـ روزﻧﺎﻣﮫ ﺧراﺳﺎن ـ 1388\7\2
13ـﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ـ1388\7\1
14ـ ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ـ 1388\7\5
15ـ روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗﻣﺎد" :ﺧدا را ﮔواه ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺑرﻧﺞ ھﺎ ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﻧد"ـ
ﺷﻣﺎره  2075ـ 1388\7\20
16ـ ﺳﻣﯾﮫ ﺷراﻓﺗﯽ :ﺳﺎﯾت ھﻣﺷﮭری آﻧﻼﯾن ـ 1388\8\15
17ـ اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﮐﺎظﻣﯽ" :ورود دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺎﺟرای ﺑرﻧﺞ ھﺎی آﻟوده" ـ
ﺳﺎﯾت  siavashon.irـ 1388\7\25
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ  29ﻣﯾن ﺳﺎﻟﻣرگ

"ﺟﺎن ﻟﻧون"
روﯾﺎﭘردازی ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت!
اﯾن ﻣطﻠب ﻗﺑﻼً در ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺷﻣﺎره  8ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت وﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت آن در ﻣﻘطﻊ ﺣﺳﺎس ﮐﻧوﻧﯽ و ﯾﺎدآوری ﯾﮑﯽ از
ﺗراﻧﮫ ﺳراﯾﺎن ﻣﺑﺎرز و آزادی ﺧواه دﻧﯾﺎ "ﺟﺎن ﻟﻧون" ﻣﻧﺎﺳب دﯾدﯾم ﺗﺎ
آﻧرا ﻣﺟدداً ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم.
در ﺗﺎﻛﺳﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ام و راﻧﻧده ﺟوان ،ﻧوار ﺟدﯾد ﺳﯾﺎوش ﻗﻣﯾﺷﯽ
را ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧوﺑت ﺑﮫ ﺗراﻧﮫ "ﺗﺻور ﻛن" ﻣﯽ رﺳد .ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻛﮫ
ﻣﺳﺎﻓران از ﻧﺳل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾك ﺑﺎره ﺳﺎﻛت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻓﻛر
ﻓرو ﻣﯽ روﻧد و ھﻣراه ﺑﺎ ﺧواﻧﻧده ﺗﺎ ﻛﻼم و ﻧت آﺧر ،دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت
را ﺗﺻور ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ،در ﭼﻧد ﻓرﺻت دﯾﮕر ھم ﺑراﯾم
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﻗدرت و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻛﮫ در اﯾن ﺗراﻧﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ذھﻧم
را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﺎن ﻟﻧون ﺗراﻧﮫ ﺳﺎز ﺧﻼق اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در دھﮫ ھﺎی
ﺷﺻت و ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻼدی ﻣﯽ ﺑرد .ﭼرا ﻛﮫ ﺗراﻧﮫ ﻗﻣﯾﺷﯽ ،ﺑرداﺷﺗﯽ
آزاد از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺗراﻧﮫ ﺟﺎن ﻟﻧون ﺑﺎ ﻋﻧوان ) Imagineﺗﺻور
ﻛن( اﺳت .اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﯽ ﻛﮫ در ﻣردم از ﺑﺎزﺧواﻧﯽ اﯾن ﺗراﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم،
اﻧﮕﯾزه ای ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ادای دﯾن ﺑﮫ ﺟﺎن ﻟﻧون ،ﺑﺎ ﻣروری ﺑر
زﻧدﮔﯽ و ھﻧر و اﻓﻛﺎرش ...
 ...اﻣﺎ در دﻧﯾﺎی ﺑﯾرون ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑزرﮔﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑود .ﺟﻧﺑش
ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻛﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره
و ﻣﺳﺗﻌﻣره در آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ و آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﻛﺎ در ﮔرداب ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﻛﺎراﻧﮫ اش در وﯾﺗﻧﺎم ﻓرو
ﻣﯽ رﻓت .ﺷوروی از ﺿرورت ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺑﺎ ﻏرب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﯽ ﮔﻔت و ﻛﺎرﮔران و ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻣﺎن دﻋوت
ﻣﯽ ﻛرد .ﭼﯾن ﺑر ﻓراﺧوان اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺷرد .ﻛوﺑﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺑﺎرزات ﭼرﯾﻛﯽ ھﻧوز ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻧﻣﺎد اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ آﻣد و در ﻏرب ھم ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺑود .ﯾك ﺟﻧﺑش رادﯾﻛﺎل ﻣﯽ رﻓت
ﻛﮫ ﭘﺎ ﺑﮕﯾرد .ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑود .ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود و ارزﺷﮭﺎ و ﺳﻧت ھﺎی
ﻛﮭﻧﮫ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوز و ﻣداﺧﻼت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ اﺣزاب رﺳﻣﯽ ﻛﮫ
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻣل اﺣزاب طرﻓدار و ھم ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺳﻛو ھم ﻣﯽ ﺷد ،ﻋﻠﯾﮫ
ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر اﺷراﻓﯽ و اﺧﺗﮫ و اﻟﻛﯽ ﺧوش و ﻋواﻣﻔرﯾب .آن
"ﺗواﻓق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" ﻛﮫ درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در ﻏرب ﺑرﻗرار
ﺷده ﺑود ،ﺷﻛﺎف ﺑرﻣﯽ داﺷت .ﺑﺧش ھﺎی زﯾرﯾن طﺑﻘﮫ ﻛﺎرﮔر ﻛﮫ
ھﻧوز ﺧﺎطره ﻣﺑﺎرزات و آرﻣﺎن ھﺎی دو دھﮫ ﻗﺑل را در ﺳر داﺷﺗﻧد،
رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ در درﺳﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺳﻧدﯾﻛﺎھﺎی رﺳﻣﯽ
ﺷك ﻣﯽ ﻛردﻧد .در اﯾن دﻧﯾﺎی ﭘرﺗﻼطم ،ﺟﺎن ﻟﻧون و "ﺑﯾﺗﻠز" ﻛﺟﺎ
اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از اﯾن اﻣواج ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ،ﻛﻧﺎر
ﺑﻣﺎﻧﻧد؟ ...
 ...دھﮫ  ،1970ﺳﺎل ھﺎی ﻧزدﯾﻛﯽ ﺟﺎن ﻟﻧون ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
رادﯾﻛﺎل ﺑود .او ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾده ﺑود ﻛﮫ ﻗدرت را ﺑدون ﻣﺑﺎرزه
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دﺳت آورد و اﻧﻘﻼب ﺑدون ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻧطﻘﯽ
ﻧﻣﯽ آﯾد .او آﺷﻛﺎرا ﻣﯽ ﮔﻔت در ﺷراﯾطﯽ رﺷد و ﻧﻣو ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻛﮫ ﭘﻠﯾس
را ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ دﺷﻣن ﺧود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد و از آن ﻣﯽ
ﺗرﺳد و ﻣﺗﻧﻔر اﺳت .و ارﺗش در ﻧظرش دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻧﻔوری اﺳت ﻛﮫ
ﺟواﻧﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﯽ ﺑرد و ﺟﻧﺎزه ﺷﺎن را در ﮔوﺷﮫ ای رھﺎ
ﻣﯽ ﻛﻧد .ﻟﻧون در ﯾﻛﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎﯾش از اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺧواﺳت ﻛﮫ
ﺑﮫ ﻛﺎرﮔران ﺟوان دﺳت ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد .ﭼون ﻛﺎرﮔران اﻣﻛﺎن دﺳت ﭘﯾدا
ﻛردن ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾون را ﻧدارﻧد .او ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻛل ﺗﺣرﯾك آﻣﯾزی اﯾن
ﻧﻛﺗﮫ را ﭘﯾش ﻛﺷﯾد ﻛﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻧوز ﺑﮫ اﻧدازه ﻛﺎﻓﯽ ﺑﯾدار ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﻛﮫ ﺑداﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﻛﺎرﮔران را ﺑﯾدار ﻛﻧﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﻟﻧون ﻣﻌﺗرف
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ﺑود ﻛﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣﺷﺧﺻﯽ در ذھن ﻧدارد و ﺣﺗﯽ در ﻣورد راه
اﺳت .
ﻧﺎروﺷن
ﻣﺗﻔﺎوت
دﻧﯾﺎی
ﯾك
ﺑﮫ
رﺳﯾدن
ﺳراﻧﺟﺎم در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر  ،1980ﭘﺎﯾﺎن دو دھﮫ ﭘر ﺗب و ﺗﺎب
اﻋﺗراض و ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺟﺎن ﻟﻧون ھﻣراه ﺷد .ﺷب
ھﻧﮕﺎم ﻟﻧون ﻛﮫ ھﻣراه ﯾوﻛو از ﻣﺣل ﻛﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷت در
"ﺳﻧﺗرال ﭘﺎرك" ﻧﯾوﯾورك ﺑﺎ ﺷﻠﯾك ﭘﻧﺞ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﻗﺎﺗل ادﻋﺎ
ﻛرد ﻛﮫ اﻧﮕﯾزه وی از اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،ﺣرف ھﺎی ﺟﺎن ﻟﻧون در ﺳﺎل
 1966درﺑﺎره ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم
آﮔﺎه و طرﻓداران ﻟﻧون ،اﯾن ﯾك ﻗﺗل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻣد ﻛﮫ ﻣﺣﺎﻓل
ﻗدرت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ و ﺿد ﻣردﻣﯽ ﭘﺷت آن ﺑودﻧد .ﻗﺗل ﻟﻧون
در اوﻟﯾن روزھﺎی اﻧﺗﺧﺎب راﻧﻠد رﯾﮕﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﻛﺎ
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ھﻣﺎن روزھﺎ وﻗﺗﯽ ﻛﮫ در ﯾك ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ از
رﯾﮕﺎن ﻧظرش را درﺑﺎره اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﭘرﺳﯾدﻧد ،زﯾر ﻟب ﭼﯾزی
ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﮔﻔت ،دﺳﺗش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت واﻗﻌﮫ ای ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ
ﺣرﻛت در آورد و ﺳراﻧﺟﺎم ﭘوزﺧﻧدی ﺑر ﻟﺑﺎﻧش ﻧﺷﺳت .ﭘوزﺧﻧدی
ﻛﮫ ﺑﯾﺎن رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﺣﺎﻛﻣﺎن و ﺗﺎرﯾك اﻧدﯾﺷﺎن ﺑود...

ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﻠب ﮐﺎﻣل و ﻧﻣوﻧﮫ ﺟﺎﻟب دﯾﮕری در اﯾﻧﺑﺎره
ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮑﮭﺎی زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:

ﺟﺎن ﻟﻧون :درﺑﺎرهی روﯾﺎ ﭘردازی ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت!
www.negah1.com/gozary/lenon2.htm

ﺟﺎن ﻟﻧون واﻗﻌﯽ
www.negah1.com/gozary/lenon1.htm

ﺗراﻧﮫ "ﺗﺻور ﮐن

"

ﺗﺻور ﮐن ھﯾﭻ ﺑﮭﺷﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت
آﺳﺎن اﺳت اﮔر ﺗﻼش ﮐﻧﯽ
و ھﯾﭻ ﺟﮭﻧﻣﯽ در زﯾر ﭘﺎﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت
ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ آﺳﻣﺎن اﺳت
ﺗﺻور ﮐن ھﻣﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ
ﺑرای اﻣروز زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد…
ﺗﺻور ﮐن ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﻧﯾﺳت
ﺗﺻورش ﺳﺧت ﻧﯾﺳت
ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑرای ﮐﺷﺗن ﯾﺎ ﻣردن در راھش ﻧﯾﺳت
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣذھﺑﯽ وﺟود ﻧدارد
ﺗﺻور ﮐن ھﻣﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ در ﺻﻠﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣﻲﮐﻧﻧد
ﺷﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯽ ﻣن رؤﯾﺎ ﻣﻲﺑﯾﻧم
اﻣﺎ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗم
ﻣن اﻣﯾددار روزی ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدی
و ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ ﺷود
ﺗﺻور ﮐن ﻣﺎﻟﮑﯾﺗﯽ وﺟود ﻧدارد
ﺗﻌﺟب ﻣﻲﮐﻧم اﮔر ﺑﺗواﻧﯽ
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣرص ﯾﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت؛
ﺑرادری ﺑﺷر
ﺗﺻور ﮐن ھﻣﮫ ﻣردم
زﻣﯾن را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗﺳﻣت ﻣﻲﮐﻧﻧد…
ﺷﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯽ ﻣن رؤﯾﺎ ﻣﻲﺑﯾﻧم
اﻣﺎ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗم
ﻣن اﻣﯾدوار روزی ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدی
و ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ ﺷود
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دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
– ﺑﺧش اول

ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﻧظرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐس
ﺟﻠد اول دوﻟت و ﺑوروﮐراﺳﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎل درﯾﭘر
ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳن ﺷﻣس آوری
ﻧﺷر ﻣرﮐز – 1382
در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رواﺑط ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﮔروه ھﺎی
ﻣردم – ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – وﺟود دارد .ﯾﮏ ﻧوع آن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت :رواﺑط ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎ در ﻓراﯾﻧد زﻧدﮔﯽ – ﻧوع
رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در ﻣورد ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی ﺧﺎﺻﯽ
در »ﺳرﻣﺎﯾﮫ« ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھد
ﻧﯾﺎزھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اش را ﺑرآورده ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
دﯾﮕری ﻧﯾز ﻧﯾﺎز دارد -ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻻزم ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﯾﺎ
ﯾﮑﺷﺎرﭼﮫ ﮐردن ﻋﻣﻠﮑرد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ.
اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ،اﻣﺎ از ھﻣﺎن ﺳرآﻏﺎز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل اﺻطﻼﺣﯽ
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم .واژه ﺳﯾﺎﺳﯽ ) (poilticalاز ﭘﻠﯾس polis
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت – ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺧذ ﺷده اﺳت؛ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺿﻣﻧﯽ
آن از اﺑﺗدا ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ی دوﻟت ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت .اﻣﺎ ﺷﮑل ھﺎی
اوﻟﯾﮫ ﺗر ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر ﭘﯾداﯾش دوﻟت
ﺑود .ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑﺎ ﺷﮑل ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود داﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺟواﻣﻊ ﺑدوی ﮐﮫ ﺑﯽ وﺟود ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺧود اداﻣﮫ
ﻣﯽ داد .در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﯽ دوﻟت ﻧﯾز ﻻزم اﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎص اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﯾﺎ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﮔردد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن در اﯾن ﺟواﻣﻊ اوﻟﯾﮫ ﻧﯾز ﮐﺎرﮐردی دﯾده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺎﺳت اﺳت.
ﺑرای درک دوﻟت درﺣﮑم ﻧﮭﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎرﮐرد
را در ﺟواﻣﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ی اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ دوﻟت ھﻧوز ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑود و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدون آن ﺳر ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﻔﮭﻣﯾم .ﺧود اﯾن ﻓﮑر ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون دوﻟت ﺳر ﮐﻧد ،ﻓﮑری ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣدرن و طﺑﻌﺎ ً ھﻧوز
ﺟدل ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت*.
ً
ﻏﯾرﻣﺎرﮐﺳﯽ داﯾرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم
ﮐﺎﻣﻼ
در ﺻﻔﺣﺎت
ِ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای از آ .ﺳﺎوﺗﺎل ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯽ دوﻟت«
آﻣده اﺳت »دوﻟت ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎر ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری و اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﻣﺂﻻً ﺑﺎ اﺟﺑﺎر را در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،در
روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎن وﺟود ﻧداﺷت« ،و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺟواﻣﻊ ﺑﯽ دوﻟت
راﺑﮫ ﺷﯾوه ای وﺻف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ آﺛﺎرﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻣﻣﮑن
ﺷده اﺳت:
ﻋﺎم ﺗرﯾن و ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﮑﺗﮫ ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت
ﺑﻧﯾﺎدی ﺑرای اﺑﻘﺎی ﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺳراﺳر ﻧﮭﺎدھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون و در ﮐل ﺟﻣﻌﯾت آن ،دﺳت ﮐم ﻣﻌﻣوﻻً در
ﻣﯾﺎن ﮐل اﻓراد ﻣذﮐرش ،وﺳﯾﻌﺎ ً ﭘراﮐﻧده اﺳت .ﭼﺷم اﻧداز
درﺧﺷﺎن ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻗطﻌﯽ در ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺑدون ﮐﺎرﺑرد اﺑزارھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﻋﻠﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ،ﺧود را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﮫ
ﻧﮕرش و ﺗوﺟﮭﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ھﻣﮫ
ﺷﮭروﻧدان ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده اﺳت ،ﻣﺳؤﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻏﺎﻟب ﻣردم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﻏﺎﻣض و ﮔﻧﮓ ﻣﺎﻧده اﺳت .در
ﺟواﻣﻊ ﺑﯽ دوﻟت ھر ﮐس ﺑﺎ ﺑرداﺷﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ و ﺷﮭودی
از ﻣﺳؤﻟﯾت اش ﭼﻧﺎن ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣراً در ﺳراﺳر
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طول ﺣﯾﺎت ﺧود آن ﺑﺧش از ﭼﺎرﭼوب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ آن ﺳروﮐﺎر دارد ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺟواﻣﻊ ﺑﯽ دوﻟت
ﭼﻧﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗواﻟﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﮭﺎدھﺎی
اﻧﺿﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾن اﻧﮕﯾزه را ﻓراھم ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ھر
ﮐس را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودش ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻧزدﯾﮏ و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻼً
ﺳروﮐﺎر دارد ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﺎرﭼوب ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺣﻔظ ﺷود .اﯾن اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ اﻟﮕوی ﮐﻼﺳﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد آزاد
در ﺣوزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺑﺎھت دارد .اﻣﺎ اﮔر ھر ﮐس
ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧود اﺳت ،ﺻرﻓﺎ ً در ﭼﺎرﭼوب ﺑﺳﯾﺎر
ﻗرص و ﻣﺣﮑﻣﯽ از ﺗﻌﮭد ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺗﻧﮑﺎف
از آن ﻧﯾﺳت ،ﭼﻧﺎن اﺳت .ﻓﻘدان ﻧﻘش ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑدﯾن
ﺑراﺑری ﻣرﮐب ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
ِ
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اھداف اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﺿرر ﺟﺎﻣﻌﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ﭼون اﯾن اھداف درھم ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﮏ
و ﺷﻌﺎﺋر ھداﯾت ﺷده و ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﮏ و ﺷﻌﺎﺋر
2
ﺑﯾﺎن ﮔر آﻧﻧد ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود.

 -1اﻗﺗدار ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘﯾش  -ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺗﺻور ﮐﺎﻣل ﺗری از اﯾن ﻣﺿﻣون ﺑﮫ وﺟود
آوردﻧد .در ﺗﺑﯾﯾن زﯾر ھﻣﮫ ی ﺟزﯾﯾﺎت اھﻣﯾت ﻣﺳﺎوی ﻧدارد؛ ﺑرﺧﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت در اﺛر ﭘژوھش اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد :اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ی
ﻣﮭم ﻓراﯾﺎﻓت ﮐﻠﯽ اﺳت.
ﻣﺎرﮐس در درﺟﮫ ی اول ﺑر اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ،و ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻل از آن
ﺑر راﺑطﮫ ی ﺧوﻧﯽ اﺳﺗوار اﺳت .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟواﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺑودﻧد؛ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ
ﮔروه را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی اﺳت .ﺑﯽ ﮔﻣﺎن اﯾن ﮔروه
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻗﻠﻣروی ﻧﯾز در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻧﯾﺎدی
آن را ﻧﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻗﻠﻣروی ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی آن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﻧﮕﻠس ﺷرح ﻣﯽ دھد:
ﻣطﺎﺑق ﻓراﯾﺎﻓت ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در
ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد زﻧدﮔﯽ
ﺑﻼﻓﺻل اﺳت .اﻣﺎ ﺧود اﯾن اﻣر ﺧﺻﻠﺗﯽ دوﮔﺎﻧﮫ دارد .
از ﯾﮏ ﺳو ،ﺗوﻟﯾد وﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾﺷت ،ﻏذا ،ﻟﺑﺎس و ﻣﺳﮑن
و اﺑزارھﺎی ﻻزم ﺑرای آن ﻗرار دارد؛ از ﺳوی دﯾﮕر
ﺗوﻟﯾد ﺧود اﻧﺳﺎن ھﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﻟﯾدﻣﺛل ﻧوع اﻧﺳﺎن.
ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺻر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﯾن ﮐﺷوری ﻣﻌﯾن در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ
ھر دو ﻧوع ﺗوﻟﯾد ﻣﺷروط ﻣﯽ ﮔردﻧد :از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎ
ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗوﺳﻌﮫ ی ﮐﺎر و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده.
ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺎر ھر ﭼﮫ ﮐم ﺗر ،و ﺣﺟم ﺗوﻟﯾد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺛروت ﺟﺎﻣﻌﮫ ھرﭼﮫ ﻣﺣدودﺗر ﺑﺎﺷد ،در آن ﺻورت
ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ی ﭘﯾوﻧدھﺎی
ﺟﻧﺳﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﻗﺎﻟب اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑﮭره وری ﮐﺎر
ِ
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ﺑﯾش از ﭘﯾش ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد...
ﺗوﻟﯾد ﺟﻧﺳﯽ» ،ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد زﻧدﮔﯽ ﺑﻼﻓﺻل« ،ﻣﻘدم ﺑر
ﺗوﻟﯾد اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣﻌﻧﯽ ﻣرﺳوم آن اﺳت و در ﺳرآﻏﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﻧﺳﺎﻧﯽ درﺗﻌﯾﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش ﻗﺎطﻊ ﺗری دارد .اﻗﺗدار
ای ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ای ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ی ﻗﺑﯾﻠﮫ ِ
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی )»ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺟﻧﺳﯽ«( ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود ،در وھﻠﮫ ی

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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اول ،اﻗﺗداری ﺣﺎﮐم ﺑر ﻗﻠﻣروی ﺧﺎص ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر ﮔروھﯽ از ﻣردم ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم
ﺣﺎﮐم اﺳت .ﺳرﮐرده ی اﯾروﮐوا در رأس ﻣردم
ﻗرار دارد؛ اﻣﭘراطور اﯾران ﺣﺎﮐم ﻗﻠﻣرو
ﻣﺷﺧﺻﯽ اﺳت.
اﯾن اﻗﺗدار ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﭘدﯾد
ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻣور ﻣﺷﺗرک ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ را در راه
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد .اﯾن اﻗﺗدار ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺷل و ول ﯾﺎ ﺳﻔت و ﺳﺧت ،ﺳﺎده ﯾﺎ ﭘﯾﭼﯾده
ﺑﺎﺷد – ﺗﻧوع ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی از اﻧواع ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در آﺛﺎر اﻧﺳﺎن
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ در ھر ﺣﺎل وﺟود
ﻧوﻋﯽ اﻗﺗدار اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت .در
زﯾر ﺳﮫ دﻟﯾل ﺑرای اﯾن ﻧﯾﺎز طرح ﺧواھد ﺷد و
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺳﮫ
دﻟﯾل در اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرد ﺧود اداﻣﮫ داده اﺳت.
 -1ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ طﺑﯾﻌت اﺳت و ﺑﺎﯾد اﻗﺗداری
راﺳﺦ و ﻣﺻﻣم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺷﮑﺎر،
ﮐﺎرھﺎی ﮐﺷﺎورزی ،ﮐﺎرھﺎی آﺑرﺳﺎﻧﯽ و ﻏﯾره ﺑرﺣﺳب
ﻧﯾﺎز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -2ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎ
ﺑﺎﺷد )ﺟﻧﮓ( ،و اﻗﺗداری راﺳﺦ و ﻣﺻﻣم ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻧﯾز ﻻزم اﺳت.
 -3ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗﺷﮑل از اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﯾﺎن ﺧود
دﺳﺗﺧوش ﺗﺿﺎد و ﺳﺗﯾز ﺷوﻧد؛ اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ را
اﻗﺗدار ﺑﺎﯾد ﻓﯾﺻﻠﮫ دھد ﺗﺎ ﭼﺎرﭼوب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ھم ﭘﺎﺷﯾده
ﻧﺷود.
اﮐﻧون ﺑﺎ ﻣﺷﮑل اﺻطﻼﺣﯽ دﯾﮕری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم :ھﯾﭻ
اﺻطﻼح ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد
اﯾن اﻗﺗدار ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺷﺗراﮐﯽ )ﮐﻣوﻧﺎل( ﺑﯽ
دوﻟت وﺟود ﻧدارد .ﺣﮑوﻣت اﺻطﻼح درﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت :ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس ﭼون ﺳﺎﯾرﯾن ،ﻣرﺗب ھم از اﺻطﻼح ﺣﮑوﻣت و ھم از واژه
ی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دوﻟت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد؛ ﺣﺗﯽ ﻣﺎرﮐس ﯾﮏ
ﺑﺎر دوﻟت را »ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ« 4ﺗﻌرﯾف
ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن ﭼﻧﯾن اﺻطﻼﺣﯽ ﺑرای اﯾن اﻗﺗدار
ﭘﯾﺷﺎدوﻟت ﻣوﺟب ﺳردرﮔﻣﯽ اﺳت **.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺟﺑورﯾم از ﺳر
اﺳﺗﯾﺻﺎل اﺻطﻼح ﺟدﯾدی ﺑرای اﯾن اﻗﺗدار ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ی ﺑﯽ ﻧﺎم
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾم :اﻗﺗدار ﭘﯾش – ﺣﮑوﻣت
) (protogovernmentﯾﺎ ﭘﯾش – ﺳﯾﺎﺳﯽ ).(protopolitical
ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن اﻗﺗدار ﭘﯾش – ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدوی در ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﮐﮫ
ھﻧوز ﺑﮫ دوﻟت ﺗﺑدﯾل ﻧﺷده و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ
دوﻟت ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ،وﺟود دارد؟ ﺗﻔﺎوت ﺑﻧﯾﺎدی در ﻧﻘش اﺟﺑﺎر و
اﻋﻣﺎل ﻗﮭر در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﻋﯽ اﺟﺑﺎر )ﺟﺑر ،اﻟزام و ﻏﯾره( وﺟود
دارد ،اﻣﺎ اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از اﺟﺑﺎر وﺟود دارد و ﺷﯾوه ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ھم ِاﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .طﺑﯾﻌت ﺑر ﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﺟﺑر ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎھﯾﮕﯾری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺗرس ﮔرﺳﻧﮫ
ﻣﯾری ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺳر ﮐﺎر ﺧود ﺑرود .اﯾن اﺟﺑﺎر
ﮐور اﺳت ﮐﮫ از ﺳوی اﻓراد آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﻧظﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧوع دﯾﮕری از اﺟﺑﺎر ﮐور را ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد –
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﯽ ﻣﺟﺑور اﺳت ﻣدرﺳﮫ را ﺗرک ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺧﺎطر وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اش و ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺻﻣﯾم آﮔﺎھﺎﻧﮫ ی
ﻣرﺟﻌﯽ ﻣﻘﺗدر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﺑدون آﯾﻧده ﺷود .اﯾن اﺟﺑﺎری
اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .ﻗدرت ﮐور دﯾﮕر اﺟﺑﺎر ،اﻟزام اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ
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ﺳﻧت و ﻋﻘﺎﯾد ﻋﻣوﻣﯽ آن را ِاﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺻورت اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ ﺷده ای درﺑﺎره
ی اﻧﺟﺎم ﮐﺎر درﺳت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .ھرﭼﻧد
ﻣﻧﺷﺄ اﯾن اﻟزام در ﺧﺎرج از ﻓرد و در
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ
آورد و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ،ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﻘﯾن دروﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد.
ﻣﺎ اﯾن ﻧوع اﺟﺑﺎرھﺎی ﮐور را ﻣﺷﺧص
ﮐردﯾم ﺗﺎ آن ﻧوع دﯾﮕر اﺟﺑﺎر را ﮐﮫ ﮐور
ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﮑم ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﻓرد ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﻋﻠﻧﯽ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗﺎﺑل
ﺗﺷﺧﯾص اﺳت ،ﻣﺟزا ﮐﻧﯾم .وﯾژﮔﯽ اﺟﺑﺎر
ﮐور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم
دھد .وﯾژﮔﯽ اﺟﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرد
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﻘرر اﺳت اﻧﺟﺎم دھد ،زﯾر ﺗﮭدﯾد
زور ،ﻋﻠﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻠوﯾﺣﯽ ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.
ﻣﺎرﮐس ﺑﺎرھﺎ اﺷﺎره ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﮑل ھﺎی اﺟﺑﺎر ھﻣراه اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر
وی ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮑل ھﺎی آﻧﭼﮫ اﺟﺑﺎرﮐور ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم در
ﭘﯾداﯾش اوﻟﯾﮫ ی ﭘول ﻣﺳﺗﺗر اﺳت .در ﻓراﯾﻧد ﮔردش ﭘول،ارزش
ھﺎی ﻣﺑﺎدﻻﺗﯽ ﺗﺣﻘق ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﻣﺣﺻول از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد؛ ﻧظﺎﻣﯽ از »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﻣوﻣﯽ« ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد .
ھرﭼﻧد َاﻋﻣﺎل ﭘراﮐﻧده در اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اھداف آﮔﺎھﺎﻧﮫ ی
اﻓراد اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﮐﻠﯽ آن ﻓراﺗر از اﻓراد اﺳت ،و
ﺗﻣﺎﻣﯾت اﯾن ﻓراﯾﻧد ﮐﮫ ھم ﭘﯾوﻧدی ﻋﯾﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ی
ﻣﺳﺗﻘﯾم از طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﻌﺎﻣل اﻓراد آﮔﺎه اﺳت اﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎرش در دﺳت آﮔﺎھﯽ
اﻓراد ﻧﯾﺳت و در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺗﻣﺎﻣﯾت ،ذﯾل اﻓراد ﻧﻣﯽ
ﮔﻧﺟد .ﺑرﺧورد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧود آﻧﮭﺎ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ای ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳرﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﺗﺄﺛﯾرات
ﻣﺗﻘﺎﺑل را در ﺣﮑم ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد اﯾﺟﺎد و ﺑﮫ ﻗدرﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل
از آﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ...رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓراد ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ھم ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی ﻗدرﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻻی ﺳر اﻓراد – ﭼﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﻧﯾروﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ ،ﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ و ﯾﺎ ھر ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﮫ در ﻧظر دارﯾد – ﺣﺎﺻل اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ
6
ی آﻏﺎز ،ﻓرد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آزاد ﻧﯾﺳت.
در ﺟواﻣﻊ ﮔوﻧﺎﮔون ،زارع ﻣﺟﺑور ﺑود ﮐﺎر ﻣﺎزاد ﺧود را ،ﮐﻼً
ً
ﺟزﺋﺎ ،در اﺧﺗﯾﺎر ارﺑﺎب ﻗرار دھد؛ اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر در ﺷﮑل ھﺎی
ﯾﺎ
ﮔوﻧﺎﮔون و ﺗﺣت اﻟزام ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎر ﮐوروی ’ ***‘Corvéeﺑرای
ﺑﮭره ی ﮐﺎر )ﺑرای ﻣﺛﺎل،
ِ
ارﺑﺎب( ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﮭره ی ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود )و ﺑﮫ ارﺑﺎب ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣﺣﺻول داده ﻣﯽ ﺷود( ،در آن ﺻورت »ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﮫ
ﺗﺣت اﺟﺑﺎر ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم و از طرﯾق ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﮫ
ﺑﮫ زور ﺷﻼق ،ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اراﯾﮫ ﮐﺎر ﻣﺎزاد ﺧود ﺑر اﺳﺎس ﻣﺳؤﻟﯾت
7
اش ﻣﯽ ﺷود«.
ﮐﺎﻧون ﺗوﺟﮫ ﻣﺎرﮐس اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎم اﺟﺑﺎر ﮐور ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ رﺳد:
ﺗﺣت ﻟوای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﻣﺷﺎرﮐت )(association
ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﻗﮭر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ،ﮐﺎر
»ﮐوروری« ،ﮐﺎر ﺑردﮔﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود؛ ﺑﻠﮑﮫ طﺑق
اﯾن واﻗﻌﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد در ﻣﺎﻟﮑﯾت
دﯾﮕری اﺳت ،آﻧﺎن ﻣوﺟودﯾت ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﺻورت
8
ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﯾﻧﯽ دارﻧد...
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎ رﻏﺑت ﺳﺧن ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎددان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﻧﻘل ﻣﯽ
ﮐﻧد:
]ﭘدر روﺣﺎﻧﯽ ﺟوزف ﺗﺎون ﺳﻧد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد[ ِاﻋﻣﺎل اﻟزام
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑر ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ،ﺗوام ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و ﺳر و
ﺻداﺳت و ﺧﺻوﻣت ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺷﺎری ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ،آرام و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ
اﺳت ﺑﻠﮑﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن اﻧﮕﯾزه ﺑرای ﺻﻧﻌت و ﮐﺎر و
9
ﺟد و ﺟﮭدی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾروﻣﻧد ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد.
ﻣﺎرﮐس در ﻣﺟﻣوع ﻋﻣدﺗﺎ ً درﺑﺎره ی ﻧﻘش اﺟﺑﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم در
ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾد وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺣث ﮐرده ﺑود؛ و ﺣﺗﯽ اﯾﻧﺟﺎ
ﺗﻔﺎوت اﺟﺑﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﮐور ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد .اﻣﺎ اﻓق ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ
ﮔﺳﺗرده ﺗر اﺳت .اﺟﺑﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر از زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣذف ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﯾش از ﭘﯾش در روﺑﻧﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮔردد ،
ﯾﻌﻧﯽ در دوﻟت – ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺻورت رﺳﺗﮫ ھﺎی ژاﻧدارم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت از ﻣزارع ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﻓراﺧواﻧده ﺷوﻧد ﺗﺎ در آﺳﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ در
ﻗﻠﻌﮫ ی ﻧزدﯾﮏ اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧد .دوﻟت اﺑزار ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده ی اﺟﺑﺎر
ﻣﺳﺗﻘﯾم و در ﺻورت ﻟزوم اﺟﺑﺎر ﻗﮭرآﻣﯾز اﺳت ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
اﻻﻣﮑﺎن از ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺟﺑﺎر ﮐﻣﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

 -2دوﻟت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ...
اداﻣﮫ دارد...
* ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻧظوری اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن زﯾر در ﯾﮑﯽ
از ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻻت داﯾرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻣده
اﺳت» :ﺗﺎ ﺣدی ،ﻋﻠم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺷﺗﮫ
ای ﻣﺟزا از ﺳﺎﯾر ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘدﯾدار ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ
ی ﺗﻔﺎوت دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣرک ﺑﺧﺷﯾده ﺑود ،اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻣﻼً
1
ﭘﯾش از زﻣﺎن وی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود«.
** ﺑرﺧﯽ ﻣﺗون ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﺻﻠﺣت دﯾده اﻧد اﻗﺗدار ﭘﯾﺷﺎدوﻟت را
ﺣﮑوﻣت ﺑﻧﺎﻣﻧد ﺗﺎ دوﻟت؛ ﺑری ﻣﺛﺎل دوﻟت اﺛر وﯾﻠﯾﺎم ﭘل؛ ھﻣﯾن ﺗدﺑﯾر
را ﻏﯾرﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﻧد ،ﻣﺛل آ .ﺟﯽ .ﻧﺎک 5.ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ اﺻطﻼح ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﯾن واژه ھﺎ ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ دوﭘﮭﻠو ھﺳﺗﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑوﯾژه از دوﻟت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ
ﻣﺗرادف ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت اﺳت ﯾﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻗدرت اﺟراﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻗدرت ﻣﻘﻧﻧﮫ دارد .ﺣﺗﯽ در اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣدودﺗر ،ﺑوﯾژه در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ،
ﻣﻧظور ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗدرت اﺳت ،ھﻣﺎﻧﻧد واژه
 administrationدر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ .ھﻣﮫ ی اﯾن ﻣوارد
اﺳﺗﻔﺎده از واژه ی ﺣﮑوﻣت را ﻣﯽ ﺗوان ھم در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس و ھم ﺟﺎی دﯾﮕر ﯾﺎﻓت.
*** اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در زﻣﯾن ھﺎی ارﺑﺎﺑﯽ ﺻرﻓﺎ ً در ازای درﯾﺎﻓت ﻏذای
روزاﻧﮫ .م
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺳوم

ﭼﻧد ﺧﺑر رﺳﯾده ﺑﮫ ﺑذر
▲ "ﻣﮭدی ﻓراﺣﯽ ﺷﺎﻧدﯾز" ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری ﺑﺎزداﺷت ﺷده در ﻣراﺳم
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھﺷت ﻣﺎه اﺳت در ﺳﻠول اﻧﻔرادی
زﻧدان اوﯾن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ...ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﺧﺎﻧواده اﯾن ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﮔری،
در طول اﯾن ﻣدت ﺗﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﻛرده اﻧد ﮐﮫ دو ﺑﺎر
آن ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری و دو ﺑﺎر آن ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺎﺑﯾﻧﯽ ﺑوده اﺳت .در ﮐل
ﻣدت اﯾن ھﺷت ﻣﺎه آﻗﺎی ﻣﮭدی ﻓراﺣﯽ ﺷﺎﻧدﯾز در اﻧﻔرادی ﻧﮕﮭداری
ﻣﯽ ﺷود و از ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﻗرار دارد .در
آﺧرﯾن ﻧﻘض ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن
ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان اوﯾن ﺑﺎ وﺟود آﻏﺎز ﻓﺻل ﺳرﻣﺎ از
ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻟﺑﺎس ﮔرم از ﺧﺎﻧوده ی وی ﺑرای اﯾن زﻧداﻧﯽ
ﺧوداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...از ﺗﻣﺎم ﻛﺎرﮔران ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻛﺎرﮔری ،ﻓﻌﺎﻻن و
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ،ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و  ...ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﺑرای آزادی آﻗﺎی ﻣﮭدی ﻓراﺣﯽ ﺷﺎﻧدﯾز از ھﯾﭻ ﻛوﺷﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻛﻧﻧد
ﭼرا ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده اﯾﺷﺎن در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری وﺿﻌﯾت اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ھر
آﻧﮑس ﺑﺎ ﺷراﯾط اﻣروز اﯾران آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد ﻣﻌﻧﯽ ھﺷت ﻣﺎه ﺣﺑس در
ﺳﻠول اﻧﻔرادی آﻧﮭم در ﺷراﯾط ﺳﮑوت و ﺑﯽ ﺧﺑری ﻣﺣض را درک
ﮐرده و در ﺑراﺑر اﯾن رﻓﺗﺎر ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری و
ﻋﺿوی از زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران ﺳﮑوت ﻧﺧواھد ﮐرد.
درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻋﺎﺑد ﺗواﻧﭼﮫ
▲ "ﻣﺻﻠﺢ زﻣﺎﻧﯽ" اﻋدام ﺷد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻘل از اﻋدام ﻣﺻﻠﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳن  ١٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺟرم
راﺑطﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑود ،ﺧﺑر دادﻧد .او ﺻﺑﺢ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ در
زﻧدان دﯾزل آﺑﺎد ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﮫ ھﻣراه ﭼﮭﺎر ﻧﻔر دﯾﮕر اﻋدام ﺷد .ﺣﮑم
اﻋدام وی را ﺑر اﺳﺎس اﺗﮭﺎم "ﺷرارت در ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ" ﺻﺎدر و
اﺟرا ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻣﺣﮑوم ﺷده
اﺳت.

ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮔراﻣﯽ ﺑذر
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و اﻧﺗﻘﺎدات ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در
ﭘﯾﺷﺑرد و اداﻣﮫ ﮐﺎری ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗراﮐم ﮐﺎری و ﺳرﻋت وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر در اﯾران ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری
ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻣﺎ دارﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم .از ﺟﻣﻠﮫ درﺧواﺳت ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﻧﺷرﯾﮫ ﺑرای "ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ وﯾژه ﭼپ
در اﯾران"" ،ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ"،
"ﻣﻌرﻓﯽ رھﺑران ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ"" ،واژه ﻧﺎﻣﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ"" ،ﻣﻌرﻓﯽ ھﻧرﻣﻧدان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺛل وﯾﮑﺗور ﺧﺎرا و ،"...
"ﻣﻌرﻓﯽ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻓﮑری ﭼپ در ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ"" ،ﺗﻠﻔﯾق ﮐﺎر
ﻣﺧﻔﯽ و ﻋﻠﻧﯽ" و ...
ﻣﻧﺗظر ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن و ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑذر
ھﺳﺗﯾم.
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