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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  ٢٢ﺑﮭﻣن
ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻣﺻﺎدره ی اﻧﻘﻼب ﻣردم اﯾران ﺗوﺳط
آﺧوﻧدھﺎ ﺳﭘری ﺷده اﺳت .از ھﻣﯾن رو  ٢٢ﺑﮭﻣن در ﺣﺎﻓظﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾراﻧﯾﺎن در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﺎدآور ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﻣردم
در ﺑزﯾر ﮐﺷﺎﻧدن ﺳﻠطﻧت ﺑوده ،روز از ﮐف رﻓﺗن دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﺷﺎن ﻧﯾز ھﺳت .ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧرداد  ٨٨و ﺟﻧﺑش اﺧﯾر ﻣردم ،ﺑﺎ دو
ﻧوع ﺟرﯾﺎن ﻓﮑری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﯾم؛ ﮔروھﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺑﺎرزات ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ﻣردم در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب را
ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﯾت ﻣﺻﺎدره دﺳﺗﺎوردھﺎی آن ﻣﺑﺎرزات
ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ ﺑدﺳت ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐرده و ﯾﺎ از ﯾﺎد
ﺑرده ﺑودﻧد و ھﻣواره اﻧﻘﻼﺑﯾون واﻗﻌﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر آن اﻗداﻣﺎت
ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐردﻧد.
دوﻣﯾن ﮔروه ،آن دﺳﺗﮫ از اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از
اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ای ﭘﯾﮕﯾر در ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﺟﺎع ﺣﺎﮐم دﺳت زده و
اﮔر از ﻗﺗﻠﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٦٠رژﯾم ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑرده ﺑﺎﺷﻧد،
در طول اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر از ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧود دﺳت ﻧﮑﺷﯾدﻧد و در ﺟﮭت اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و اﻓﺷﺎی ظﻠم
و ﺳﺗم ﻣوﺟود ﮐوﺷﯾده اﻧد.
ﭘس از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻓراوان رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم و ﺳﺎﻟﮭﺎ
ظﻠم و ﺑﯾداد و ﺳﺗم ﻋﻠﯾﮫ اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳر اﻧﺟﺎم در ﺧرداد
 ،٨٨اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻓوران ﺧﺷم ﻣردم ﮔردﯾد و آﺗش ﭘﻧﮭﺎن
ﺷده زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻓوران ﻧﻣود و اﮐﺛر ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن را ﺑرای اﺑراز
ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺷﺎﻧﯾد .اﯾﻧﺑﺎر ھر دو ﮔروه دوﺷﺎدوش
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرای اﺑراز ﺧﺷم ﺧود ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .ﺣﺿور آﻧﺎن در
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم ﮐرد ﺗﺎ ﭼﮭره ﻓرﯾﺑﮑﺎر و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن آﺷﮑﺎر
ﮔردد.
ﭘس از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ،اﻣروز ﺷﺎھد ّ
ﺿدﯾت ﻋﻣﯾق ﻣردم ﺑﺎ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎھد "ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﻣرگ ﺑر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" ﺑر در و دﯾوارھﺎ ،ﺷﺎھد ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﭘس از ﺣرﮐت ھﺎی اﺧﯾر و ﺷﺎھد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﻓراوان در ﺣرﮐت
ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ و زﻧدان ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ اﯾن رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ھﺳﺗﯾم .از
ﺳوی دﯾﮕر ﺷﺎھد ﺷﮑل ﮔﯾری ﺣرﮐت ھﺎی رادﯾﮑﺎل ﻣردم در
روزھﺎﯾﯽ ﭼون  ١٣آﺑﺎن ١٦ ،آذر و ﺑوﯾژه روز ﻋﺎﺷورا ﺑودﯾم ﮐﮫ
ﺑر ﺧﻼف اھداف رژﯾم و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در آن روز ﭘﯾش رﻓت و
ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﮐﻠﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑل داد.
از ھﻣﯾن رو اﻣﺳﺎل ﺑﺎ وﺟود اﯾن ّ
ﺿدﯾت ﻋﻣﯾق ٢٢ ،ﺑﮭﻣن ﺑرای
ﻣردم آﺧرﯾن روز از دھﮫ ﻓﺟر آﺧوﻧدھﺎ ﻧﯾﺳت ،آﻏﺎزی دوﺑﺎره
اﺳت :ﺑرای ﺷورش ،ﻓرﯾﺎد ﻋﻠﯾﮫ ظﻠم و از رﯾﺷﮫ ﺑرﮐﻧدن اﺳﺎس ﺳﺗم
و اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﺛﻣﺎر .از اﯾﻧرو اﻣﺳﺎل ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر
ﺿروری اﺳت ،ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو و
ﺧﺷم ﺧود ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم و روز  ٢٢ﺑﮭﻣن را از دزداﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش دﺳﺗرﻧﺞ ﻣﺎدران و ﭘدراﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ﻏﺎرت
ﺑردﻧد ﺑﺎز ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روز و ﺳﺎﯾر روزھﺎی
ﻣﺑﺎرزه در ﺗﻼش ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ ﺧﯾزش را اداﻣﮫ داده و رھﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺣﻘق ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺑرای ﮐﺳب ﭘﯾروزی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻘﺎط ﻗوت ﮔذﺷﺗﮕﺎن را
ﺳرﻣﺷق راھﻣﺎن ﻗرار دھﯾم و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف را ﻧﻘد و اﺻﻼح ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻠم اﻧﻘﻼب ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾم و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ داﻧش اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺻﺎدره اﻧﻘﻼب ھﻣواره ﺗﻼش داﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧﺗﮫ و  ٢٢ﺑﮭﻣن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد .در
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ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
اﻧﻘﻼب  ٥٧اﯾﻔﺎ ﮐرده ﺑودﻧد ﻧﺎم آﻧﺎن
را از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎﯾش ﺣذف ﮐرده و ﻧﯾروھﺎی
ﻣذھﺑﯽ و آﺧوﻧد ھﺎ را ﻧﯾروی
اﺻﻠﯽ آن اﻧﻘﻼب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و
در ﻧﮭﺎﯾت آن روز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺣت
ﻋﻧوان ﯾوم ﷲ ﺑﮫ ﻋﻧوان روزی
ﻣذھﺑﯽ از ھوﯾت اﺻﻠﯽ اش ﺗﮭﯽ
ﮐرده اﺳت .در اﻗداﻣﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ
اھداف ﻣﺑﺎرزات ﭘس از ﺑﮭﻣن ٥٧
و ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺳب ﺷده در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٥٧ – ٦٠را واروﻧﮫ ﺟﻠوه
ﻣﯽ دھد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ آﻧﺎن ﺧﺑری از ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر روﺳﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت؛ اﺷﺎره
ای ﺑﮫ  ٥روز ﻣﻘﺎوﻣت ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ زﻧﺎن در ھﺷت ﻣﺎرس  ٥٧در
ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت؛ ﺻﺣﺑﺗﯽ از ﻣﻘﺎوﻣت رزﻣﻧده
ﻣردم ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ،ﻋرﺑﮭﺎی ﺧوزﺳﺗﺎن و ده ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن و ﻗﯾﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺳﺎل  ٦٠در آﻣل
ﻧﯾﺳت .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑزارھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون؛ روزﻧﺎﻣﮫ،
ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺗﻼش دارﻧد اﯾن ﺣﻘﺎﯾق
را واروﻧﮫ ﺟﻠوه دھﻧد .وﺣﺷت ﻓراوان ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﮑرار دوﺑﺎره آن ﺣرﮐت ھﺎ و در ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﺳﺎس ﻧظﺎم
اﺳت.
 ٢٢ﺑﮭﻣن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم .اﮐﻧون وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼب  ٥٧در
ﺣرﮐت ﭘﯾش رو اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﯾﮑﯽ از ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﻣﮭم ﺟﻧﺑش
اﺧﯾر و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب  ،٥٧ﺣﺿور ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗﺷﺎر و ﮔروه
ھﺎ در ﺻف ﻣﺑﺎرزه اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻧﻘطﮫ ﻗوﺗﯽ ﺑرای ھر دو
ﺣرﮐت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ﻋدم ﺣﺿور رھﺑری
رادﯾﮑﺎل ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺟﻧﺑش و ﺣرﮐت
اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن و در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺳوق دھد .در ھر دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد.
ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺷد ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای ﻣﺻﺎدره اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺿرر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم و
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت ،ﺑﮫ ظﺎھر رھﺑر اﻧﻘﻼب ﮔردد .ﺑدﯾن
ﺳﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺑرﭼﯾدن ھر ﮔوﻧﮫ ظﻠم و ﺳﺗم ،اﺳﺗﺑداد و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ارﺗﺟﺎع ﺗوﺳط ﺷﮑﻠﯽ
دﯾﮕر از آن اﻧﺟﺎﻣﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ در ﺧﯾزش ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ھﻣﮕﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص ﺟواﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗرار
ﮔﯾرد ،از ﻣﯾﺎن ﺑردن اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف اﺳت ﭼرا ﮐﮫ در ﺻورت
ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘﯾﺻﮫ ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﺎھد ﻣﺻﺎدره ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﺗوﺳط ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕری ﺧواھﯾم ﺑود .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
در ﺟﮭت ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن و ﺗﺷﮑﯾل ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی دﻗﯾق ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداف و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم و
ﺟﻠوﮔﯾری از اداﻣﮫ ﺗﻼش ھﺎی رژﯾم در ﺟﮭت ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﺗﻼش
ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ وﺟود دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺣراف از اھداف اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر اﻓرادی ﭼون

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ،رھﺑری
اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ را در دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد.
از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﯾﮏ رھﺑری رادﯾﮑﺎل " ّ
ﺿدﯾت ﺑﺎ
ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﭘس از
ﮔذﺷت ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻣﺑﺎرزه در ﺧﯾﺎﺑﺎن در ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﻓرادی ﭼون
ﻣوﺳوی ،ﮐروﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓرﯾﺑﻧده ﻗﺑل از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﭘس از آن ،در واﻗﻊ ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺣرﮐت
ﮐرده و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﻋواھﺎی ﺟﻧﺎﺣﯽ و ﺗﺿﺎد ﺑر ﺳر ﻗدرت در
ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ھم اﮐﻧون ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧظﺎم را در
ﺧطر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑراﺑر ﻣردم ﺻف آراﯾﯽ ﮐرده
اﻧد .ﻣردم ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﮑﺎن اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن وﺟود ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ راه
رھﺎﯾﯽ ،ﺑرھم زدن ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺗن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن اﺳت.
ﻣﺎ ﻋﻠم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻋﻠم رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺑرای ﺗﺣﻘق
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ھدف در ﺷراﯾط
ﮐﻧوﻧﯽ در درﺟﮫ اول ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را واﺟد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در روزھﺎی
اﺧﯾر ﻣردم ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد و ﺑﮫ طور وﺳﯾﻊ ّ
ﺿدﯾت ﺧود
ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ را در ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن داده اﻧد.
ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ھﺳﺗﯾم .ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺻﺣﯾﺢ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾش ﺳود ﻧﺑﺎﺷد،
ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷدن طﺑﻘﺎت
زﯾر ﻓﺷﺎر ﺳود آوری ﻋده ای ﻗﻠﯾل ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﻓرو دﺳت ِ
ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده در ﺟﮭت ﺗﻌدﯾل ﻧﺎﺑراﺑری و رﻓﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎر از ﻣﯾﺎن ﺑرود .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾﻧش ﺑر اﺳﺎس ﺷﺄن و
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎری از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯾﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯾﮫ
اﻣور ﺑدﺳت ﻣردم ﺳﭘرده ﺷود و ﺗوﺳط ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣردﻣﯽ اداره ﺷود .
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن دﯾن از دوﻟت ﮐﺎﻣﻼ ﺟدا ﺑﺎﺷد و در آن ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑﺎﻟﻧده ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷد.
از اﯾن رو در  ٢٢ﺑﮭﻣن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم ،ﺷورﺷﮕر،
ﻗﺎطﻊ و ھوﺷﯾﺎر ،ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﯾم:
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺳرﮔوﺑﮕراﻧﮫ اش و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اش!
اﻋدام ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺗﺟﺎوز و زﻧدان را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗن ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن و ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﻗواﻧﯾن ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯾﺎت و ﺟزﺋﯾﺎﺗش ھﺳﺗﯾم.
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر و ﺳﺗﻣﮕر را در ھﯾﭻ ﻟﺑﺎس و
ُﻓرﻣﯽ ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾم .ﭘﻠﯾس ﻣزدور ،ﺑﺳﯾﺟﯽ ُ
ﻗﻠدر ،ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
ﭼﻣﺎق ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!
ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺟﻣﻊ و ﺗﺷﮑل ،ﺳرﮐوب اﻋﺗراض و ﺧﺎﻣوﺷﯽ ھر
ﻓرﯾﺎد ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ای را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
ﺑﯾش از اﯾن اﺟﺎزه ﻗﺗل و ﺳرﮐوب دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ،روﺷﻧﻔﮑران،
ﮐﺎرﮔران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻣﺎن و  ...را ﻧﻣﯽ دھﯾم!
ﺳرﮐوب و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻧﮫ در داﻧﺷﮕﺎه،
ﻧﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ را دﯾﮕر ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾم!
ﺳرﮐوب ﻣذھﺑﯽ ﻣردم ،دﺧﺎﻟت ﻣذھب در ﺗﻣﺎم ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ از
ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد و آﻣوزش و ﻓرھﻧﮓ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ و
رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﺑس اﺳت .ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!
ﺑﺎﻧدﺑﺎزی ﺑﺎ ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎﻓﯾﺳت .ﻣﺎ
ﯾوغ واﺑﺳﺗﮕﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺟﯾن ﺷده دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم!

ﺻﻔﺣﮫ ٣
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
دﯾﮕر ﭘﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎرت ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن
را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻏﺎرت ﺛروﺗﮭﺎی ﮐﺷور و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣردم ﮐﺎرﮐن
ﺗوﺳط ﺑﺎﻧدھﺎی ُ
ﻗﻠدر ﺳﭘﺎھﯽ و ﻣذھﺑﯽ را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
آﻣوزش و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ ای و داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا ،ﻣذھﺑﯽ و
ُﺧراﻓﯽ ،ﺿد زن ،ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ و ھرزه ﭘرور را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﻣﯽ
اﻓﮑﻧﯾم! ﺑﺳﺎط ﺧراﻓﺎت و دروغ از ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﻠم ﺑﺎﯾد ﺑرﭼﯾده
ﺷوﻧد!
اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ و ﺷووﻧﯾﺳم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم،
اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ،دﮔرﺑﺎﺷﺎن ﺟﻧﺳﯽ و  ...را ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم.

ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯾم:
ً
ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ آزاد ﺷوﻧد.
آﻣرﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾن رژﯾم و ﻗﺎﺗﻠﯾن
ﻣردم در ﻣﺎھﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻌرﻓﯽ و در دادﮔﺎھﮭﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ
ﻧظﺎرت ﻣردﻣﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد.
اﺳﺎﻣﯽ رﺑوده ﺷدﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﻔرادی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن طﯽ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣدﻓون
ﺷده اﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص و ﻣﺣل دﻓن آﻧﮭﺎ ،دﻟﯾل ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ ،ﻋﻘﯾده و
ﺑﺎورﺷﺎن و  ..ﺑرای ﻣردم روﺷن ﮔردد.
اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ،داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و اﻧﺟﻣن ھﺎی
ﻣردﻣﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗﺷﺎر ﺑﺎﯾد آزاد ﺑﺎﺷد و ﺣق اﻋﺗﺻﺎب و
اﻋﺗراض ﺑﺎﯾد ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل ﺣﻘوﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زن و ﻣرد ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺳر ﮔردد و
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺑراﺑری ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرﭼﯾده
ﺷوﻧد.
ﺑرآوردن اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎ وﺟود اﯾن رژﯾم ﻣﯾﺳر
ﻧﺧواھد ﺷد .ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑدﺳت آوردن آﻧﮭﺎ ،درھم ﺷﮑﺳﺗن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی
اﯾن ﻧظم ﮐﮭﻧﮫ اﺳت .ﺗﺣﻘق اﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﮔروه اﺗﺣﺎد و
ﻣﺑﺎرزه ﺧودﻣﺎن اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎن ھﻣدﯾﮕر را ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد و ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻧﯾروھﺎی ﻣزدور ﺳﻼح ﺑدﺳت
ﻣﺟﺑورﯾم از ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .دﻓﺎع از ﺧود و دﻓﺎع از آزادی ھﺎی
ﺑدﺳت آﻣده در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷروع ﺑﻠﮑﮫ ﺿروری اﺳت .ﻋده ای
ﻋﺎﻓﯾت طﻠب ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑرﺧورد ﻣﺳﯾﺢ وار دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد اﮔر ﯾﮏ ﺳﯾﻠﯽ ﺧوردﯾد طرف دﯾﮕر ﺻورت ﺧود را
ﺑرﮔرداﻧﯾد ﺗﺎ ﺳﯾﻠﯽ دﯾﮕر زده ﺷود .ﯾﺎ ﻣﺎ را ﻧﺻﺣﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎن را در ﺳﮑوت و آراﻣش و ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﭘﯾش
ﺑرﯾم .ﮐدام ﻋﻘل ﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن درﻧدﮔﺎن ﺧوﻧﺧوار ﺑﻣﺎ
رﺣم ﮐﻧﻧد؟ ﮐدام ﻋﻘل ﺳﺎﻟﻣﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮑوت ﻣﺎ ھزاران
زﻧداﻧﯽ و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ از زﻧدان و ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎھﮭﺎ رھﺎ ﺧواھﻧد ﺷد؟
ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣﯽ آﯾﯾم ،ﺑرای ﻓرﯾﺎد زدن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﯾم .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﮐﮫ در روز
 ٢٢ﺑﮭﻣن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﯽ در ﺳطﺢ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑطور ﻗطﻌﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻓراﮔﯾر و ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.
رادﯾﮑﺎل و رزﻣﻧده
و
ﻣﺳﺗﻘل
ﻧﯾروھﺎی
ﺑﺎ
و
آﯾﯾم
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ
ِ
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮭم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﯾم و ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ
ﺳﮑوت زﺷت ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و
ﮐﻧﯾم ،از طرف دﯾﮕر ﺟﻠوی
ِ
ﻣﻣﺎﺷﺎت ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ و اﺗﺣﺎد
ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ھم ﻣوج ﺟدﯾدی از اﻣﯾد در ﺻف ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم راه
ﺧواھد اﻓﺗﺎد و ھم ﺗرس وﯾژه ای ﺑر دل دﺷﻣﻧﺎن ﺧواھد ﻧﺷﺳت .آری
اﮔر ﺑﺎ ھم ﺑﺎﺷﯾم ،اﮔر ﺑر اھداف ﻣﺎن روﺷن ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮔﺎﻣﮭﺎی
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﺟﮭت ﭘﯾروزی ﺑردارﯾم■.

ﺻﻔﺣﮫ ٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻓراﺧوان ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ

دﯾوارھﺎی ﺳرﻛوب را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻟرزه
ﺑﯾﻧدازﯾم وﮔرﻧﮫ دﯾوارھﺎی ﺑﻠﻧدﺗری دورﻣﺎن
ﻣﯽ ﻛﺷﻧد!
ﺑﻌد از ﮔذﺷﺗن ﭼﻧد ﻣﺎه از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر
ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻧﮕﯾن و ﻧﻔس ﮔﯾر ﺷده اﺳت .اﯾن ﻓﺿﺎی ﺳﻧﮕﯾن دارای
ﺗﻔﺎوت ﺑزرﮔﯽ ﺑﯾن دو ﻧﺳل اﺳت .ﻧﺳل ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ٥٧
و ﺑﻌد از آن ﯾﻌﻧﯽ ﺟواﻧﺎن اﻣروز ،و ﻧﺳل ﻣﺳن اﻣروز و ﺟوان دوران
اﻧﻘﻼب !٥٧
ھﯾﺟﺎن ﻣﺑﺎرزه و
ﺑرای ﻧﺳل اﻣروز اﯾن ﻓﺿﺎ آﮐﻧده از ﺣﺎدﺛﮫ،
ِ
ﻣرگ ،ﻓداﮐﺎری و ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺟرﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن ،در ﺣرﻓﮭﺎی ﭘدران و ﻣﺎدراﻧﺷﺎن ،در اﺳﻠﺣﮫ ای ﮐﮫ در
دﺳت ﻣزدوران دﯾده اﻧد و در ﺧون ھﻣرزﻣﺎﻧﺷﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورﺗﺷﺎن ﭘﺎﺷﯾده ﺷده اﺳت ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑرای ﻧﺳل  ٥٧اﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﺳت .ﯾﺎدآوری اﺳﺎﻣﯽ دھﮭﺎ و ﺻد ﻧﻔره
در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﯾوﻣﯾﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ  ٦٠اﺳت .ﯾﺎدآوری ھﺟوم ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن و ﺑردن ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن و ﺑرﻧﮕﺷﺗن آﻧﮭﺎﺳت .ﯾﺎدآوری
اﻋداﻣﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗﯾرﺑﺎراﻧﮭﺎ اﺳت .در اﺳﺗﺎدﯾوم ھﺎ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ،
ﮐﻧﺞ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﮐوﭼﮫ ھﺎ ،ﻣزارع و ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ! ...
ﯾﺎدآوری دﺷﻣﻧﯽ درﯾده اﺳت.
اﯾن دو ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻣروز در ذھﻧﯾت ﻣردم ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ﺟﮭت ﻣﯽ دھد .آﯾﺎ ﺑﺎز ﺗﺳﻠﯾم و ﺳﮑوت؟ آﯾﺎ ﺑﺎز ﻓرﯾب و
ﻧﯾرﻧﮓ ﻗﺎﺗﻼن دﯾروز و ﻣﻧﺗﻘدان اﻣروز؟ آﯾﺎ ﺑﺎز دزدﯾده ﺷدن ﻣﯾراث
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ھزاران ﻋزﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧون ﻏﻠطﯾدﻧد؟
ﺑرای ﻧﺳل  ٥٧ﭘﺎﺳﺦ ﻧدادن ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﯾﻌﻧﯽ ُﺗﮭﯽ ﺷدن از
ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺗﺳﻠﯾم و ُﺧرد ﺷدن در آﺧرﯾن دھﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن.
ﺑرای ﻧﺳل اﻣروز ﭘﺎﺳﺦ ﻧدادن ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﻧدﯾدن ﭘرواز
ﻋزﯾزﺗرﯾن ﻋزﯾزھﺎی ﺷﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم ﺑﺳﺗن ﺑر آﻧﭼﮫ در
اوﯾن ﻣﯽ ﮔذرد و ﻧﻣﺎدھﺎی ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز و ﺳﻼﺧﯽ ﻣردم ﻣﻌﺗرض،
ﯾﻌﻧﯽ زدن ﻣﮭُر ﺗﺄﯾﯾد ﺑﮫ  ٣٠ﺳﺎل دروغ و ﻓرﯾب.
اﻣﺎ در ذھن ھر دو ﻧﺳل ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕری در دوران اﺳت .ﺳﺋواﻻت
ﺑﺎﻧدازه روﺷن ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑر ذھﻧﺷﺎن ﺑﻧﺷﯾﻧد
 ...؟! ھر دو ﻧﺳل ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ در راه اﺳت ﭼﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﺧواھﻧد ﭼﮫ ﻧﺧواھﻧد.
وﻗﺗش رﺳﯾده ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﻧدا ،ﺳﮭراب ،ﮐﯾﺎﻧوش ،ﺗراﻧﮫ ،ﮐﯾﺎﻧوش،
ﻣﺣﺳن ،ﻣﯾﺛم ،ﮐﺎﻣﺑﯾز ،ﻋﻠﯾرﺿﺎ ،ﺗﯾﻧﺎ ،اﺣﺳﺎن ،آرش ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ و دھﮭﺎ
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ دﯾﮕر را ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن دھﮫ  ،٦٠ﺳﺎل  ٦٧و ﻗﺗل ھﺎی
زﻧﺟﯾره ای ﭘﯾوﻧد زﻧﯾم .ﺗوﻣﺎرھﺎی ﺑﻠﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾم ،ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﺑزرگ
ﺑﻧوﯾﺳﯾم ،ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯾﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﻣﺑﺎرز ّ
ﻣﯾزن ﮐﻧﯾم
و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ داﻏدار ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرزﻧدان اﯾن آب و
ﺧﺎک ھﺳﺗﻧد .ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ از ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ،ﯾﮑﯽ از
اﺻول ﺑرﺗری ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ در ﺑراﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم اﺳت.
وﻗت آن رﺳﯾده ﮐﮫ ﯾﺎران زﻧداﻧﯽ ﻣﺎن را ﺑﯾﺎد ھﻣﮕﺎن آورﯾم .ﻣﺟﯾد
و اﻣﯾد و ﺑﮭﺎره و اردﻻن و  ...اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺎن را ﺑر در و دﯾوار ﺑﻧوﯾﺳم.
ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻼﺧﯽ ﺷﺎن ﺗوﺳط ﺟﻼدان ﺷوﯾم .ﮐﺎرزار دﻓﺎع از ﻣﺣﮑوﻣﯾن زﯾر
اﻋدام ﺑراه اﻧدازﯾم .ﻧﮕذارﯾم ﺟواﻧﺎن دﮔراﻧدﯾش و ﻣﺗرﻗﯽ را اﻋدام ﮐﻧﻧد.
ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه دھﯾم .دﯾوارھﺎی ﺳرﻛوب را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻟرزه ﺑﯾﻧدازﯾم وﮔرﻧﮫ
دﯾوارھﺎی ﺑﻠﻧدﺗری دورﻣﺎن ﻣﯽ ﻛﺷﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم ،ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻣردﻣﯽ و ﺑزرگ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ
ﺗﺣﻘق ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ
ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن اﺗﺣﺎد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده ھﺎی

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﺷﺷم

ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺣﮑوﻣﯾن زﯾر ﺣﮑم اﻋدام ﺣﻣﺎﯾت از
ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ﺣق ﻣردم اﺳت .ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم را ﺑﮫ درک و
اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ  ٢٢ﺑﮭﻣن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ دھد و ھﻣﮕﺎن
را ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻣﺣﮑوﻣﯾن زﯾر ﺣﮑم اﻋدام دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻟزوم اﺑﺗﮑﺎرات ﻓردی و
ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﺻدای آﻧﺎن در ﺑراﺑر اوﯾن و زﻧداﻧﮭﺎی
ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،ھ ّﻣت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔران و ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر ﺣﺳﺎس
را ﻣﯽ طﻠﺑد .ﭘﯾش ﺑﺳوی ﻓراﮔﯾر ﮐردن ﺷﻌﺎرھﺎی؛

اﻋداﻣﮭﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد!
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد!
آزادی اﻧدﯾﺷﮫ ،اﺑﺗدای ﺳﺗﯾزه!
زﻧداﻧﺑﺎن ﻋﻘﯾده ،زﻧداﻧﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ!
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﻔﺗم ﺟﻣﻌﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن دھﮫ ۶٠

"ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت" اﯾن درد ﻣﺷﺗرک را
ﻓرﯾﺎد ﮐن!
ﺑﮫ ﻣردم آزادی ﺧواه و ﻋداﻟت
طﻠب ﺳراﺳر اﯾران و ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن
ﺟﻧﺑش اﺧﯾر و دھﮫ ۶٠
ﺑﺎز ھم دو ﺟوان ﺑﯽ ﮔﻧﺎه دﯾﮕر
ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی "ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﻋﻠﯽ
زﻣﺎﻧﯽ و آرش رﺣﻣﺎﻧﯽ ﭘور" را
ﺑﮫ ﺟرﻣﯽ واھﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
"اﻧﺟﻣن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾران" )اﺳﺎﺳﺎً
وﺟود ﭼﻧﯾن اﻧﺟﻣﻧﯽ ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳت(
و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﭘس از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﻣﺣﺎرﺑﮫ" ﺑﮫ
اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد و در ﺳﺣرﮔﺎه
روز ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ھﺷﺗم ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ،ﺑﮫ
دار آوﯾﺧﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﺷواھد اﯾن دو ﺟوان را ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده
ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾم ﮐﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗن دﯾﮕر
از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد،
ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ده ھﺎ ﺗن دﯾﮕر از
ﻣﻌﺗرﺿﯾن و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن اﯾن ﻧظﺎم در زﻧدان ھﺎی ﺳراﺳر اﯾران و
ﺑوﯾژه در ﮐردﺳﺗﺎن در زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ و در ﺧطر ﻣرگ ﻗرار دارﻧد.
ﺑﮫ ھوش ﺑﺎﺷﯾم و ﺻدای اﻋﺗراﺿﻣﺎن را ﺑﻠﻧد و ﺑﻠﻧدﺗر ﮐﻧﯾم و
ﻧﮕذارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﺷود.
اﻣروز ﺟﻧﺑش ﻣردم اﯾران ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز از
ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت .ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺷﺎه رﻓت و
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﻣردم را ﺑﺎ دروغ و رﯾﺎ ﻣﺻﺎدره ﮐرد و
ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت .ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎل اول اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات
ھﻧوز ﺷﮑل ﻋﻠﻧﯽ داﺷت ،ﺟﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوز ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺻدای اﻋﺗراض ﻣردم را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ دﻓﺎع از ﺣرﯾم ﮐﺷور ﺑﮫ
ﺷدت ﺳرﮐوب ﮐﻧد .در دھﮫ  ٦٠ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در
ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد را ﺑﮫ زﻧدان ھﺎ اﻧداﺧت و ﺗﺣت
ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻗرار داد و ﺑرﺧﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟرم "ﻣﺣﺎرﺑﮫ" و
ﯾﺎ "ﻣرﺗد" ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم و ﺳرﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐرد .وﻟﯽ اﻣروز ﺷراﯾط
ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺑﺎ آن روزھﺎ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟواﻧﺎن و ﻣردم ﺑﯾﮕﻧﺎه را ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺑﮫ زﻧدان
ھﺎ ﺑﯾﺎﻧدازد ،ﺗﺣت ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻗرار دھد ،ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﻧد
و ﻣوﺿوع را ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧد .در آن زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺗواﻧﺳت ﻣﯾﺎن
ﻣردم و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺎﻧدازد و ھر ﻧوع ﺻدای
اﻋﺗراﺿﯽ را ﺳرﮐوب ﮐﻧد و ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را در ﺳﮑوت
ﻣطﻠق ﻣرﺗﮑب ﺷود و ﺑﮭﺗرﯾن ﺟواﻧﺎن اﯾن ﻣرز و ﺑوم را در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﺳﺎل  ۶٧در دادﮔﺎه ھﺎی ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم و ﺗﯾرﺑﺎران
ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ دار ﺑﯾﺎوﯾزد .آن زﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ وﻟﯽ در ﮐﻧﺎر ھم ﭘﯾﮕﯾر ﻣﺳﺎﯾل و ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﺑودﻧد.
اﻣروز ھر ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ھزاران ﻧﻔر ﻣدﻋﯽ دارد .ﻓﻘط
ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﻋﺗراض دارﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم اﯾران و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن
ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣروز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺗﮭﺎم و ﺟرم ﺑرای زﻧداﻧﯽ ﺑﺗراﺷد و ﺑدون ﺳر و
ﺻدا ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ دھد .اﻣروز ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﮭﻣت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد ﻣردم را ﺳﺎﮐت ﮐﻧﻧد و ﻣردم ﺑﮫ
ﺗﻧﮓ آﻣده از اﺳﺗﺑداد و ﺳﺗﻣﮕری را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﻧد .اﻣروزه ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﺷود و اﺷﮑﺎل ﻧوﯾن ﺗری ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد .
اﮔر در زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻘط ﺻدای اﻋﺗراض ﻣردم ﺑرای "رأی ﻣن
ﮐو؟" ﺷروع ﺷد وﻟﯽ اﻣروز ﺳطﺢ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺧواھﺎن ﻧﺎﺑودی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺳﺗﻧد .اﻣروز ﻣردم در ﮔروه ھﺎ و
دﺳﺗﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوت )ﮐﺎرﮔران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،زﻧﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و  (...از
اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﻘوﻗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺻدای اﻋﺗراض ،آزادی ﺧواھﯽ و ﻋداﻟت طﻠﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮔوش
ﻣردم ﺳراﺳر اﯾران و ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد.

ﺗﻔﺎوت ﮐﺷﺗﺎر دﯾروز و اﻣروز ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ
رژﯾم در دھﮫ  ۶٠ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎرھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ زد و ھر ﺻدای اﻋﺗراﺿﯽ را در ﻧطﻔﮫ
ﺧﻔﮫ ﮐرد وﻟﯽ اﻣروز از ﺳر ﺗرس و ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳﻘوط ﺧود
ﺷوھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ راه ﻣﯽ اﻧدازد ،اﻋﺗراف ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد و دﺳت
ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎرش ﻣﻌﮑوس ﺷروع
ﺷده و دﯾﮕر زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑرای ﻣﺎﻧدﻧش ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐﮫ
رژﯾم اﻣروز ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن روز ﺑﺎ ﺟدا
ﮐردن ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺧﻔﮫ ﮐردن ﺻدای ﻣردم و ﻧرﺳﯾدن ﺧﺑر
اﻋدام ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ،ﺗواﻧﺳت ﺳﺎل ھﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد وﻟﯽ اﻣروز دﯾﮕر
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .ھم اﮐﻧون ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑرای اﻋدام اﯾن دو ﺟوان دھﮭﺎ
اﻋﻼﻣﯾﮫ و اطﻼﻋﯾﮫ ھﻣدردی و ﺻدای اﻋﺗراض ﺑﻠﻧد ﺷده اﺳت .ﺗﻣﺎم
ﻣردم دﻧﯾﺎ از آن ﻣطﻠﻊ ﺷده اﻧد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اﯾن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﺑراز
ھﻣدردی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧﯾﺎل
راﺣت اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه را ﺑﮫ ﭼوﺑﮫ ھﺎی دار ﺑﺳﭘﺎرد و آﺳوده ﺳر
ﺑر ﺑﺎﻟﯾن ﺑﮕذارد .اﻣروز ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣرﮐﺎت رژﯾم زﯾر ذره ﺑﯾن اﺳت و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ھر ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دﻧﯾﺎ ﻣﺧﺎﺑره ﻣﯽ ﺷود .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر رﺳﻣﯽ و ﺧﺑره ﻧﯾﺳت .ﻣردم ﺧود رﺳﺎﻧﮫ
ھﺳﺗﻧد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺧﺑﺎر و ﻓﺟﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﮔوش ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم
اﯾران و ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد.
ﺗﻔﺎوت ﺣرﮐﺎت دﯾروز و اﻣروز ﻣردم
اﻣروز ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷده اﺳت و ﻓﻘط ﻧﯾروھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻠوی رژﯾم اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﮑوﻣت
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳﮑوت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ دھد .دﯾﮕر
ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ دﯾﮕر ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدﮔﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ دﯾﮕر ﻣﺎدران داﻏدار و ﻋزادار ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛
اﻣروز ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ،آرش ،ﻓﺻﯾﺢ ،اﺣﺳﺎن ،ﮐﯾﺎﻧوش،

ﺻﻔﺣﮫ ٥
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﻧدا ،اﺷﮑﺎن ،ﺳﮭراب و  ...ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ھﻣدردی و ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ اﻣروز ﻣردم دﯾﮕر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل رﻓﺗن
ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ اﻣروز
ﻣردم در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،اﻣروز ﻣردم ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ رژﯾم در ﺧﯾﺎﺑﺎن و
زﻧدان ھﺎ ﭼﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ دروغ و رﯾﺎ ﺑرای ﺣﻔظ
ﺧود دم از اﺳﻼم ﻣﯽ زﻧد؛ اﻣروز دﯾﮕر ھﻣﮫ ﻣردم در ﮐوﭼﮫ و
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﺳﯾﺎه دھﮫ  ٦٠و ﺑﺧﺻوص در
اﻋدام ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺳﺎل  ۶٧در ﺳﯾﺎه ﭼﺎل ھﺎی رژﯾم ﭼﮫ ﺑر ﺳر
ﺟواﻧﺎن آوردﻧد و ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﭼﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت؛
اﻣروز ﻣردم ﻣﺻﻣم ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود
دﺳت ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را از
ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﻣﻧﺻرف ﮐﻧد .اﻣروز ﻣردم ﺣﺎﺿرﻧد ھر ﻓﺷﺎری را
ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.
ﻣﺎ ﺟﻣﻌﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن دھﮫ  ،۶٠ﺿﻣن ﻣﺣﻛوم
ﻛردن ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺧﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑر اﯾن اﯾده ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺷﺎرﯾم
ﻛﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ "ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت" ﺑوده
اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﯾك دادﮔﺎه ﻣردﻣﯽ ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن از
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم اﯾران و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،ﺑﺧﺻوص ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ
در ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺧﯾر ﻣورد ظﻠم و ﺗﻌدی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻛﮫ اﯾن درد ﻣﺷﺗرك را ﺑﺎ ھم ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم و ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﯾر ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﭘﺎی
ﻧﻧﺷﯾﻧﯾم.

 (١ﭘﯽ ﮔرد و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫی ﻣﺳﺑﺑﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دھﮫی ﺷﺻت)،ﺑﮫ وﯾژه
اﻋدامھﺎی دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ ﺳﺎل  (۶٧و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺑﺑﯾن ﺳرﮐوب،
ﮐﺷﺗﺎر ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺗﺟﺎوز و اﻋدام ھﺎی ﺣوادث اﺧﯾر
 (٢اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ دﻓن ﺷدﮔﺎن دھﮫی ﺷﺻت در ﮔورﺳﺗﺎن ﺧﺎوران و
اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر
 (٣آزادی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ
 (٤اﻟﻐﺎی اﻋدام ﺑرای ھر ﺟرﻣﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗﺣت ھرﻋﻧواﻧﯽ
 (٥درﯾﺎﻓت ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ﻣﺣﮑوﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻋدام ﺷدﮔﺎن در طﯽ
اﯾن ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻓﺷﺎی ﻋﻠت اﻋدام آﻧﺎن
 (٦درﯾﺎﻓت وﺻﯾتﻧﺎﻣﮫ اﻋدام ﺷدﮔﺎن
 (٧ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣﺣل دﻓن اﻋدام ﺷدﮔﺎن ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﮭران و ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ و ﺗﺣوﯾل ﺑدون ﻗﯾد و
ﺷرط ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺣوادث اﺧﯾر ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎ و اﺟﺎزهی ﺑرﮔزاری
ﻣراﺳم در ﻣﻧﺎزل و ﯾﺎ ﺳر ﺧﺎک اﯾن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن
 (٨اﺟﺎزهی ﮔذاﺷﺗن ﺳﻧﮓ ﺑرﻗﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن
 (٩ﭘﯾﮕرد وﻣﺣﺎﮐﻣﮫی آﻣرﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﺧﺎوران
و ﮔورﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط اﯾران ﮐرده و ﺑﮫ
آزار ﺧﺎﻧوادهھﺎ در طﯽ اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻣﯽ ﭘردازﻧد،
 (١٠ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﻣﺗوﻗف ﮐردن
ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت و ﻣﺣروﻣﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻓرھﻧﮕﯽ
واﻗﺗﺻﺎدی در ﻣورد آﻧﺎن ...و
 (١١ﭘذﯾرش و ﺣﻔظ ﮔورﺳﺗﺎن ﺧﺎوران و ﮔورﺳﺗﺎنھﺎ و ﯾﺎ ﻗﺑرھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از
ﺟﺎﻧب ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ■ .
ﺑﮭﻣن ١٣٨٨

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﺑﮫ ﯾﺎد ھﺎوارد زﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﺧوب ﻣردم
ﺳﺎﺣل ﻧﯾﮑﻧﺎم
در  ٢٧ژاﻧوﯾﮫ  ٧) ٢٠١٠ﺑﮭﻣن  (١٣٨٨ھﺎوارد
زﯾن ﻣورخ ،ﻓﻌﺎل رادﯾﮑﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾس
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در "ﺳﺎﻧﺗﺎ ﻣوﻧﯾﮑﺎ" درﮔذﺷت .ھﺎوارد زﯾن
اﻧدﯾﺷﻣﻧد ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻداﻗت و ﺟﺳﺎرت
روﺷﻧﻔﮑری ،ﺣﻘﺎﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑرای
ﻣردم ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐرد.
او در ﺳﺎل  ١٩٢٢در ﻧﯾوﯾورک ﻣﺗوﻟد ﺷد و ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺑﯾش از  ٢٠ﮐﺗﺎب و ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت.
ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﭘر ﻧﻔوذﺗرﯾن اﺛر او ﮐﺗﺎب "ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣردم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده" ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩٨٠
ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن اﺛر ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺗﺎب ﻣرﺟﻊ
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎ و داﻧش
ﺟوﯾﺎن رﺷﺗﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑود .اﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﺷم
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺷﻣﺎری را در ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ ی ﺟﮭﺎن
ﺑر واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮔﺷت ،ﮔﺷود .ﺑرﺧﻼف
روش و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺗداول در رواﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ
ﮐﻣﺗر ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ و آﻣﺎل ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده
ﻗﺎﺋل اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑر اﺳﺎس ﺗﺷرﯾﺢ وﻗﺎﯾﻊ
از دﯾدﮔﺎه اﺷﺧﺎص ﻗدرﺗﻣﻧد ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﯾن
ﮐﺗﺎب روش ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﯾﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎری رﺳﻣﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑر اﺳﺎس ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﺑوﻣﯾﺎن ﺳﺎﮐن در
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﺑرده داری ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری ﺷد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺻدای
ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺳﯾﺎھﺎن ،زﻧﺎن ،ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﺗوده ھﺎی ﻓﻘﯾر ﮐﺎرﮐن را
ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺧواﻧﻧده رﺳﺎﻧد .اﯾن اﺛر ﻣﺑﺎرزه ی ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺗﺣﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﺑﺎرزه ی ﺑردﮔﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺑرده
داری ،ﻣﺑﺎرزه ی ﮐﺎرﮔران ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣﺑﺎرزه ی زﻧﺎن
ﻋﻠﯾﮫ ﭘدرﺳﺎﻻری و ﻣﺑﺎرزه ی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ – آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای ﺣﻘوق
ﻣدﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﮫ ﻣردم ﯾﺎد ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑرای
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺑﮭﺗر ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد.
ھﺎوارد زﯾن ﻣﻌﻠﻣﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑود .او در ﺧﺎطرات ﺳﯾﺎﺳﯽ اش
ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﯾﮏ ﻗطﺎر در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺑﯽ
طرف ﺑﻣﺎﻧﯾد" ﮔﻔت:
» ...ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم وﻗﺗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧم ﮐﻼس را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺻرﻓﺎ ً اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم آﻧﮭﺎ
ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ و آﻣﺎده ﺗر ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ "اﻣﻧﯾت ﺳﮑوت" را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ
و ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد در ھر ﮐﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد .و اﯾن اﻟﺑﺗﮫ "دردﺳر آﻓرﯾن" ﺑود.«.
اﻣﺎ ھﺎوارد زﯾن از اﯾن "دردﺳر" ﻧﮭراﺳﯾد .در دھﮫ ی ٥٠
ﻣﯾﻼدی در ﮐﺎﻟﺞ اﺳﭘﻠﻣن )ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ رﺋﯾس ﺑﺧش ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺟﺎ ﺷد(
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺟﻧﺑش ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺷرﮐت ﮐرد .در دھﮫ  ٦٠ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ
ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل اﯾن ﺟﻧﺑش ﭘﯾوﺳت و ﻣرﺗﺑﺎ ً داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧود را ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺷﮕﺎه
در ﻣﯽ اﻓﺗﺎد .او از آن دﺳﺗﮫ روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از زﯾر ﺑﺎر
ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭد ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑرده و ﺑﺎ وﺟود رﯾﺳﮏ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺑﺎﻻی او را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣرﺗﺑﺎً
ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ را اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐرد .او در ﮐﻣﺎل اﻣﺎﻧت
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﯾﺎد ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷﻧد.
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ھﺎوارد زﯾن در دھﮫ ی  ٦٠ﻣﯾﻼدی ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﮑﺎ
در وﯾﺗﻧﺎم ﺷرﮐت ﮐرد و ﻓراﺧوان ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ او اﻟﮭﺎم ﺑﺧش
ﺟواﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ﺑود .در دھﮫ ی  ٨٠ﻣﯾﻼدی ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺟﺎوزﮔری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در آﻣرﯾﮑﺎی ﻣرﮐزی ﻣﺑﺎرزه ﮐرد و در
دھﮫ ی  ٩٠ﻣﯾﻼدی ﺿد ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق ﺑﭘﺎ
ﺧﺎﺳت .در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠ﻣﯾﻼدی ﯾﮏ ﻣﻧﺗﻘد ﻗدرﺗﻣﻧد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺧﺗﻧﺎق و ﺟﻧﮓ رژﯾم ﺟرج ﺑوش ﺑود و
در ﺳﺎل  ٢٠٠٢وﻗﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ اش
ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق را آﻏﺎز ﮐرد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﻣﺷﮭور " ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎ
ﻧﮫ" را اﻣﺿﺎ و ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد.
ھﺎوارد زﯾن ﺑرای ﭘﻧﺞ دھﮫ ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن ﻧﻣوﻧﮫ
ﺑود و ﻧﻔوذ زﯾﺎدی در ﺑﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،دﻧﯾﺎی
آﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﻧﺳل ﺟوان داﺷت .او اھﻣﯾت و
ارزش ﻧﺳل ﺟوان و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ
ﺑر دوش آﻧﮭﺎ اﺳت را درک ﻣﯽ ﮐرد و در ﯾﮏ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﮔﻔت» :در زﯾر ﺳطﺢ
"ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ھﺎی ﺟواﻧﺎﻧﮫ" ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ "ﻣن
ﺑﺎﯾد ﺗﺣﺻﯾﻼﺗم را ﺗﻣﺎم ﮐﻧم ،ﻣدرﮐم را ﺑﮕﯾرم"
ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم )اﮔر
از ﺳطﺢ ﺑﮫ ﻋﻣق ﺑروﯾم( ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺑﯾن
ﺟواﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ اﺷﺗﯾﺎق ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑرای دﺳت زدن
ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ارزﺷﻣﻧد و ﻣﮭم وﺟود دارد.«.
ھﺎوارد زﯾن در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای وﯾدﺋوﯾﯽ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﮐﮫ» :ﻣﯽ ﺧواھﯾد از ﺷﻣﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﺎد ﺷود« ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»..ﻣن ﺗﻼش ﮐرده ام ﺗﺎ ﻣردم ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗدرت ﮐﮫ اﮐﻧون دﺳت آﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺻﺎﺣب ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ اﻧد ،در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺗﻌﻠق دارد و آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﻗدرت را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﻧد و در ﻣﻘﺎطﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ آﻧرا
ﺑﮑﺎر ﺑرده اﻧد  ...ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم اﮔر ﻗرار اﺳت از ﻣن ﯾﺎدی ﺷود
ﺑﻌﻧوان ﮐﺳﯽ ﯾﺎد ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم اﺣﺳﺎس اﻣﯾد و ﻗدرت ھدﯾﮫ ﮐرده
اﺳت ،ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺑﻼً ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد«.
در وﯾدﺋوﯾﯽ ﮐﮫ از زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه ی ھﺎوارد زﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده
اﺳت ،او در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻧظرﯾﮫ ی ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﺑﻧظر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ،ردﯾف ﮐردن زﻧﺟﯾره ی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﺷﮑﺳت
ھﺎ ﻧﯾﺳت و ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﻟﺣظﺎت ﮐوﺗﺎه ﭘﯾروزی ﮐﮫ
اﭘﯾزودھﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺷده در دل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت را ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﯾم و آﻧﮭﺎ
را ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾم .ﻣﺎ ﻗﺻدﻣﺎن اﺧﺗراع ﭘﯾروزی ﻧﯾﺳت اﻣﺎ اﮔر ﻧﺗواﻧﯾم
ھﻣﯾن ﭘﯾروزی ھﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾدار را ﻧﺷﺎن دھﯾم ،آﻧﮕﺎه ﻗﺎدر ﻧﺧواھﯾم
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾم ﺑﺷر ﭼﮫ ظرﻓﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم
داده و ﺑﺎ دﯾواره ی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد .در واﻗﻊ ﻗﺻد ﻣﺎ از
ﻧﺷﺎن دادن ﭘﯾروزی ھﺎی ﺣﺗﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾم
ﺗوده ھﺎ ﭼﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎﯾﯽ دارﻧد«.
از دﺳت دادن ھﺎوارد زﯾن ﺿﺎﯾﻌﮫ ی ﺑزرﮔﯽ اﺳت .در زﻣﺎﻧﮫ
ای ﮐﮫ ﺟﺳﺎرت و ﺷﺟﺎﻋت روﺷﻧﻔﮑری ﮐﻣﯾﺎب اﺳت ،ﺗﻼش ھﺎی او
ﺑرای اﻓﺷﺎی دروﻏﮭﺎی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم و روﯾﺎروﺋﯽ اش ﺑﺎ ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ ھﺎ،
ﯾﮏ اﻟﮕوی ﻗدرﺗﻣﻧد از ھﺎوارد زﯾن ﻣﯽ ﺳﺎزد■.
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ﻧﺷرﯾﮫ

اﻧﻘﻼب  ،٥٧ﺧﯾزش  ٨٨و زﻧﺎن اﯾران
رھﺎ ﮐﯾﺎ
اﻧﻘﻼب  ٥٧و ﺧﯾزش  ٨٨ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در
اﯾران رخ داد دو ﻧﻘطﮫ ﻋطف ﻣﮭم در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾﻧدو ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﯾﻔﯾت و ﻣﺳﺗﻣر ﺑودن ﻣﺗﻣﺎﯾز از ﺳﺎﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ
اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘش و ﺣﺿور زﻧﺎن در اﯾن  ٢روﯾداد
ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
اﮔر ﭼﮫ ﻧﺳل ﻣﺎ در اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ،
اﻣﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ،ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھدﯾﺳت دال
ﺑر ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده و ﭼﺷﻣﮕﯾرزﻧﺎن در ﺻﺣﻧﮫ
ﻣﺑﺎرزات .در دوره  ٥٧زﻧﺎن ﮐﮫ از ﻓﺳﺎد،دﯾﮑﺗﺎﺗوری،
واﺑﺳﺗﮕﯽ رژﯾم و  ...ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ دوﺷﺎدوش ﻣردان ﺑرای آزادی و
رھﺎﯾﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد .ﺑﺎ ﺣﺟﺎب و ﺑﯽ ﺣﺟﺎب در ﮐﻧﺎر ھم
ﺑودﻧد .زﻧﺎن از ﺗوده ﻋﺎدی ﻣردم ﺗﺎ طﯾف ھﺎی ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف
در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣﺧﺗﻠف ﺑودﻧد .ھر ﭼﻧد ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻋﺎﻣل ﺗﺣﻘﯾر و ﺳرﮐوب زﻧﺎن در آن زﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎری ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﻔﮑر ﻣرد
ﺳﺎﻻری ،ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ،ﻗواﻧﯾن ﺿد زن و ﺑرﺧورد ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺟﻧس دوم ﻣوﺟود ﺑود.
ﻋﻠﯾرﻏم ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب  ٥٧ھﯾﭻ ﺻﺣﺑﺗﯽ از
آزادی زن و طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص آﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﻧﺑود اﻣﺎ در
ھﻣﺎن اوﻟﯾن روزھﺎی ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺻدور
ﻓرﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺟﺑﺎری ﺑودن ﺣﺟﺎب ،ھزاران زن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
رﯾﺧﺗﻧد ٥ ،روز ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد و ﺧﻣﯾﻧﯽ را وادار ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
ﮐردﻧد .آن  ٥روز در ﻋﻣل آﻏﺎز ﮔر ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﻣﺧﺎﻟﻔت زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺟﺎب در آن  ٥روز ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑر ﺗﺎرک
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﻣﯽ درﺧﺷد .ﺗﺎﮐﯾد ﯾﺎ ﻋدم ﺗﺎﮐﯾد ﺑر آن  ٥روز
ﻣرز ﺗﻣﺎﯾزی ﺟدی ﻣﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﺿد اﻧﻘﻼب ،ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﯽ و
ﺳﺎزﺷﮑﺎری و رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم و رﻓرﻣﯾﺳم اﺳت.
و اﻣﺎ ﺧﯾزش ٨٨
در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر اﯾران ،از ھﻣﺎن روزھﺎی اول اﻋﺗراﺿﺎت،
ﺣﺿور دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود .زﻧﺎن ﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣردان
ﮐﮫ ﺟﻠوﺗر از آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد و ﻣﺑﺎرزات و ﺗظﺎھرات ھﺎ را رھﺑری ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﺣﺿورﻣﺎن در ﻋﮑس ھﺎ و ﻓﯾﻠم ھﺎ ﮔوﯾﺎی ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑود و اﯾن
ﺑﺎر ﻣﺎ ﺣﺿور ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای داﺷﺗﯾم و ھﻣﮫ دﯾدﻧد .ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﻧﯾﺎ
ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺻﺣﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻓرھﻧﮓ ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن در
ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻋﻘب ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد ﺗﺎ
ﮐﺗﮏ ﻧﺧورﯾد .ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺗﻠﮏ ﻣﯽ ﮔﻔت و ﺗﻧﮫ ﻣﯽ زد .دﯾﮕر
زﻧﺎن ﺟﻧس ﺿﻌﯾف ﻧﺑودﻧد .در ﻓرﯾﺎدھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ ﺻدای زﻧﺎن ﺑﻠﻧد ﺗر
ﺑود .زن ﺑودن ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎری ﺑدل ﺷد .اﻧﮕﯾزه زﻧﺎن ﺑرای ﻣﺑﺎ رزه دﻻﯾل
ﺑﺳﯾﺎری داﺷت .ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن اھرم ﺳرﮐوب
زﻧﺎن و ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ ﺿد زن و ﺗروﯾﺞ ﺗﻔﮑر ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﻔﮑر رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻏﺎﻟب ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھزاران ﻣورد ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز و
ﺿد زن دﯾﮕر اﻧﮕﯾزه ھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻓراھم آورد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﺎن ﺑر ﮐف
ﻧﮭﺎده و رزﻣﻧده و ﭘر اﻧرژی ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد.
اﻣﺎ ﺷﺑﺎھت ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب  ٥٧و ﺧﯾزش  ٨٨اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
وﺟود ﺣﺿور ﻣوﺛر،ﻏﺎﻟب و ﭼﺷﻣﮕﯾر زﻧﺎن ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎص
زﻧﺎن ﻣطرح ﻧﺷد .در ﺳﺎل  ٥٧ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﮔروھﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﭼپ در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺣﺿور ﭼﺷﻣﮕﯾری داﺷﺗﻧد اﻣﺎ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در آن زﻣﺎن دﯾدﮔﺎه آﻧﺎن ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﻏﺎﻟب ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﯾﺷرو ﻧﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﻧﻘش زﻧﺎن و ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن در ﭘﯾﺷﺑرد
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮭﺎ ﻧدادﻧد .و اﯾن ﺧود ﯾﮏ از دﻻﯾل ﻣﮭم ﺷﮑﺳت
اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑود.
اﻣروزه ﻧﯾز در ﺧﯾزش  ٨٨ﺗرﯾﺑوﻧﮭﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن ھرﮔز از ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده زﻧﺎن ﺳﺧﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی
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ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ھرﮔز اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧدارد .ﻧﯾروھﺎی
اﺻﻼح طﻠب و زﻧﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن طﯾف ھﻣﭼون ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون
اﻣﺿﺎ و ھﻣﮕراﯾﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ طرح ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در
اﯾن ﺧﯾزش ﻧداﺷﺗﻧد و اﯾن اﻣر را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردﻧد .آﻧﺎن
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را در ﭼﺎرﭼوب ھﻣﯾن ﻧظﺎم دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و
در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم و ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﺷﻌﺎر ﺳر ﻣﯽ دھﻧد و
ﺧواﺳﺗﺎر ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ھﺳﺗﻧد ،ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ھوارﮐش ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﯽ ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﺧود از ﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﺗﺣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑودﻧد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و در ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻧﺷﺋت
ﮔرﻓﺗﮫ از آن ﻗﺎﺑل ﺣل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت در اﯾن ﻧظﺎم
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﺗﯽ ﺑﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑر ﺣق زﻧﺎن
دﺳت ﯾﺎﻓت.
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ،٥٧ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن
اﻧﻘﻼب را دﯾده ﺑود ،دراوﻟﯾن ﺣرﮐت ﺑﮫ
زﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﺣﺟﺎب را اﺟﺑﺎری ﻧﻣود.
آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﯽ ﺑرده ﺑودﻧد ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﯾورش ﺑﮫ زﻧﺎن را آﻏﺎز ﮐردﻧد .ﺳﺗم ﺑر زن
را در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده در ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن
ﺷﮑل ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردﻧد و ﺑﮫ آن ﺷﮑل ﻗﺎﻧوﻧﯽ
دادﻧد.
ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل  ،٥٧ﺣﻣﻠﮫ رژﯾم ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﻌد از ﺧرداد  ٨٨ﺷﮑل
دﯾﮕری ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت .رژﯾم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣرﺑﮫ ھﺎی  ٣٠ﺳﺎﻟﮫ ﺧودﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن را ﺑﯽ ﺛﻣر دﯾد ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﺿرب و ﺷﺗم زﻧﺎن
در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﺗﺟﺎوز ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ در
زﻧداﻧﮭﺎ روی آورد .اﻣری ﮐﮫ در طﯽ  ٣٠ﺳﺎل ﺑﮫ اﻧﺣﺎی ﻣﺧﺗﻠف آن را
در اﺷﮑﺎل دﯾﮕری ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ ﮐدام از اﯾن ﻣوارد ﻣﺎﻧﻊ
ﺣﺿور دوﺑﺎره زﻧﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اذﻋﺎن ﮐرد
ﮐﮫ ھﻣراھﯽ و اﺗﺣﺎد ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﻋم از داﻧﺷﺟوﯾﯽ،
ﮐﺎرﮔری ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و  ...ﺑﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﻣری ﺿروری و ﻻزم اﺳت.
ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زن ﺻرﻓﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧﺎن و ﻗﺷر و طﺑﻘﮫ ﺧﺎﺻﯽ از
زﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .رھﺎﯾﯽ زن رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ زن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
زﻧﺎن و ﻣردان ھﻣﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﻣﺑﺎرزه
ﮐﻧﻧد .در طﯽ ﺧﯾزش  ٨٨ﻣﺣﺎﻓل زﻧﺎن ﻣﺗﻌددی ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﺗﺎ در اﯾن
ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣوﺟود ﮔذﺷﺗﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗری را ﺷﮑل دادﻧد و اﯾن ﺟﺎی اﻣﯾدواری اﺳت.
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺷﺎﻣل طﯾف ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ
آﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺟﮭت رﻓﻊ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر از زﻧﺎن ﮔﺎم ﺑر دارﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زن ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗر ،ﻋﻣﯾﻘﺗر و رادﯾﮑﺎﻟﺗر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣﺣدود ﮐردن
ﻣﺳﺋﻠﮫ زن ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣطﺎﻟﺑﮫ دم دﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد اﻣﺎ در دراز ﻣدت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻧﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد ،ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت آن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻧﯾز از دﺳت ﺑرود .در ھر
ﺻورت وﺟود ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن اﻣری ﺿروری و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎ ﭘذﯾر
اﺳت .ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎم دوراﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎﺳت .اﻣﺎ
اﻣروزه ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ اراده ﺑﯾﺷﺗری از ﺧود ﻧﺷﺎن
ﺧواھﻧد داد و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود را در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑدﺳت ﺧواھﻧد آورد ﯾﺎ
ﺧﯾر؟ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﻗواﻧﯾن ﺿد زن را در ﻋﻣل ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﺑدور اﻧدازﻧد و دﺳﺗﮫ ھﺎی دﻓﺎع از ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل
ﯾورش ﻣﺎﻣوران رژﯾم ﺑوﺟود آورﻧد و از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود
ﺑﺎ ﭼﻧﮓ و دﻧدان دﻓﺎع ﮐﻧﻧد و آﻧرا ﺗﮑﺎﻣل دھﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر؟
ﺑﻘﯾﮫ ﻣطﻠب در ﺻﻔﺣﮫ ١٣
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ﺗوان ﻧﮭﻔﺗﮫ دﺧﺗران ﻧﺎزﻧﯾن دﻧﯾﺎ*
ﭘﮕﺎه ﻓﮭﯾﻣﯽ
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﯾﻠم ﭘرﺷس ) (Preciousﺑﮫ
ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﻟﯽ داﻧﯾﻠز ) (Lee Danielsو ﺑر
اﺳﺎس ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘوش ) (Pushﻧوﺷﺗﮫ ﺳﻔﯾر
) (Sapphirﺟﺎﯾزه ﻣﻌﺗﺑر ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ُﮔﻠدن ﮔﻠوب
را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داد .ﭘرﺷس ﻓﯾﻠﻣﯽ اﺳت
ﻣﺗﻔﺎوت از ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻣﻌﻣول .ﭼرا ﮐﮫ ﻓﯾﻠم ﺑر ﻣﺣور زﻧدﮔﯽ دﺧﺗری
ﻣﯽ ﭼرﺧد ﮐﮫ اﻣﺛﺎﻟش در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻓراواﻧﻧد وﻟﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺻداﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد ،ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ھﻣﯾﺷﮫ و
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣورد آزار ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن،
ﮐﻼرﯾس ﭘرﺷس ﺟوﻧز ،ﯾﮏ دﺧﺗر ﺳﯾﺎھﭘوﺳت و ﻓﻘﯾر و ﭼﺎق اﺳت .
در  ١٦ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده دارد و ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳت .از ﮐودﮐﯽ
ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﭘدرش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ .ﻣﺎدرش ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺗﺣﻘﯾرش ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘﺳرھﺎ ﻣﺳﺧره اش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﻣدرﺳﮫ اﺧراج ﻣﯽ ﺷود  ...ﻣﺎﺟرای
ﮐﻼرﯾس در ﻣﺣﻠﮫ ھﺎرﻟم ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﻣﯽ ﮔذرد .
رواﺑط و ﻓرھﻧﮓ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ و ﻣﺣﯾط داﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن طﺑﯾﻌﯽ و
واﻗﻌﯽ ﻋرﺿﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎﺟرای ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ﯾﺎ اﻏراق آﻣﯾز روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﺎﻣﯽ در ﺑراﺑر ﭼﺷم ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط
ﮐﻼرﯾس ﺑﻠﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از زﻧﺎن دﯾﮕر را ھم در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﯽ ﺧود ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﯾﻠم "ﭘرﺷس")ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "ﻋزﯾز"" ،ﻧﺎزﻧﯾن" ،
"دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ"( ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎﻧش" ،ﺑﮫ ھﻣﮫ دﺧﺗران ﻧﺎزﻧﯾن"
ﺗﻘدﯾم ﺷده.
ﭘرﺷس ،ﻣدام در ﺣﺎل ﺧﯾﺎل ﭘروری اﺳت .روﯾﺎی زﻧدﮔﯽ در
"ﺑﺎﻻی ﺷﮭر" ﺑﺎ ﻣردی ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺳﻣﺑل ﻗدرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
روﯾﺎی ﺷﮭرت .روﯾﺎی ﻣﺣﺑوﺑﯾت .روﯾﺎی ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی
دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ و ﻧﺎﺳﺎﻟم زﯾﺑﺎﯾﯽ و زﻧﺎﻧﮕﯽ .و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ﻟذت و ﺣظ ﺑﺻر ﻣردان ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود،
ﮐدام دﺧﺗری اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل در ﻣﻘطﻌﯽ از زﻧدﮔﯽ از ﺧود ،از ﺑدن
ﻓـرم« ﺧود ﻧﻔرت ﭘﯾدا ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد؟ ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺣﯾط اطراف ،او
»ﻧﺎ ُ
را ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﻣﯽ ﺳﻧﺟد .و ﮐدام دﺧﺗری اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺣظﺎت
ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻧﺎاﻣﯾدی ،ﺧود را در روﯾﺎھﺎی دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ،اﻏﻠب
اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ وﻟﯽ در ﺗطﺎﺑق ﻣﺣض ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻏرق ﻧﮑرده
ﺑﺎﺷد.
ﻓﯾﻠم ،ﺑر ﺧﻼف ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭘرﺷس )و دﺧﺗران ﺷﺑﯾﮫ او( را ﺗﺣﻘﯾر و
طرد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑر ﻋﮑس ،ﺑﯾﻧﻧده را ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی او ھﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﺗﻼش ﺑرای ﺳواد آﻣوﺧﺗن ،ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﻧﺷدن ﺑﮫ ﻣﺎدرش،
ﺗﻼش ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن اﻣﯾدی ﺑرای اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ .ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﻌﻠم ﺳواد آﻣوزی اش و در ﮐﻧﺎر دﺧﺗران دﯾﮕری ﺷﺑﯾﮫ
ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن رﻧﺞ و
ﺧودش ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .در طول ﻓﯾﻠمِ ،
ﻣﺣروﻣﯾت ﺑر دوش ﭘرﺷس و ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﻧﻧده اﯾم ،ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ
طﻧز ﻧﯾﺷدار ﺧﯾﺎﻟﭘردازی ھﺎی ﭘرﺷس و درﺧﺷش ﺷﺎل ﻗرﻣزی ﮐﮫ
از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﯾدا ﮐرده و اﻧﮕﺎر ﻧﻣﺎدی از اﻣﯾد اﺳت ،ذھن را ﺑﮫ رﻗص
درﻣﯽ آورد .اﯾن اﺣﺳﺎس وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی ﻓﯾﻠم،
ﭘرﺷس آن ﺷﺎل را ﺑﮫ دﺧﺗر آزار دﯾده دﯾﮕری ھﻣﭼون ﺧود ھدﯾﮫ ﻣﯽ دھد.
ﻓﯾﻠم ﺑر ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر واﻗﻌﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﭘﻧﮭﺎن اﻧﮕﺷت ﻣﯽ
ﮔذارد .آزار و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده .ﺗﺟرﺑﮫ ﭘرﺷس ﻏﯾر
ﻣﺗﻌﺎرف ﻧﯾﺳت ،ﻓﺷردۀ زﻧدﮔﯽ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺗوﺳط اﻓراد
ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ھﻣﮫ زﻧﺎن
ﮐﺗﮏ ﻧﻣﯽ ﺧورﻧد .وﻟﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ھزار و ﯾﮏ ﺷﯾوه
ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻣﯽ آﻣوزﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ،زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن،
آرزوھﺎﺷﺎن ،ﻋﻘﺎﯾدﺷﺎن و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و
ﺟﻧﺳﯾت ﺷﺎن را ﺗﺎﺑﻊ ﻣردان ﮐﻧﻧد .در ﭼﺎرﭼوب ﺧﺎﻧواده ،زﻧﺎن را
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اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻓﺎﯾده ﺷﺎن ﺑرای ﻣردان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎدر ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺧدﻣﺗﮑﺎر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری ﺑرای
ارﺿﺎء ﺟﻧﺳﯽ.
از زﻣﺎن ﺑروز ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و
ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ،ﺧﺎﻧواده
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮑل
ﮔرﻓت .ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﺑﯾن زن و
ﻣرد ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷد .ﻣرد ،ﻣﺎﻟﮏ زن و
ﻓرزﻧداﻧش ﺷد .و ﺗﺎ اﻣروز ھم ،ھﻣﯾن
ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﭘﯾراﯾش اداﻣﮫ دارد .ﻣردان ،از زﻣﺎن ﺗوﻟد ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﻧد و ﺣﺗﯽ
ﺳﺗﻣدﯾده ﺗرﯾن ﻣرد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ،و از اﯾن اﻣﺗﯾﺎز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﮐﮫ رﺋﯾس ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﺎﺷد و زﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ
در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آن ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻋﻧﺎوﯾن "ﭘﻧﺎھﮕﺎه" و "ﮐﺎﻧون ﮔرم" از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﮑﯽ از
ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑرای زﻧﺎن اﺳت .در آﻣرﯾﮑﺎ ھر  ١٥ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﯾﮏ زن از دﺳت ھﻣﺳرش ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﺧورد ،روزی ﺳﮫ زن ﺗوﺳط
ھﻣﺳران و ﯾﺎ دوﺳت ﭘﺳرﺷﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،روزاﻧﮫ  ٢٢٠ﮐودک
ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ )اﻏﻠب ﺗوﺳط اﻓراد ﺧﺎﻧواده( ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد .اﯾن آﻣﺎر در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﮐم و ﺑﯾش ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ
ﯾﮏ اﺻل ﺛﺎﺑت اﺳت .ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﺎﻧون ﮔرم ﺧﺎﻧواده ،ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه زﻧﺎن اﺳت .ﻣﺷت آھﻧﯾن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از طرﯾق
ﺧﺎﻧواده زﻧﺎن را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣری ﺟوﻧز )ﻣﺎدر ﭘرﺷس( ﮐﮫ ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ﺗﺎزه واردی ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻣوﻧﯾﮏ  Mo’Niqueﺑﺎ ﺑﺎزی ﺑﯽ ﻧظﯾرش ﺑﮫ او ﺟﺎن ﺑﺧﺷﯾده ،ﺟﻧﺑﮫ
دﯾﮕری از اﯾن ﺳرﮐوب اﺳت .در ﻟﺣظﺎﺗﯽ از ﻓﯾﻠم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣری در ﮔذﺷﺗﮫ ای ﺑﯽ ﻧﺷﺎن ،ﺳرﺷﺎر از ﻣﮭر و اﻣﯾد ﺑوده اﺳت.
وﻟﯽ او ھم ﮔرﻓﺗﺎر اﯾن ﺗﻔﮑر )ﻏﺎﻟب( اﺳت ﮐﮫ ارزش و اﺣﺗرام ﯾﮏ
زن در ﮔرو ﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرد اﺳت .اﯾن ﺗﻔﮑر ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺷوﻧت و
ﺗﺟﺎوزﮔری ﻣردی ﮐﮫ ﻣری ﺑﮫ او ﺗﻌﻠق دارد ،و ﻏرق ﺑودن در
اﻋﻣﺎق ﻓﻘر ،او را ﻧﯾز ﺑﮫ ھﯾوﻻﯾﯽ ﺳرﮐوﺑﮕر ﺑدل ﮐرده ﮐﮫ ﻓﻘط در
ﭘﯽ ﺧرد ﮐردن ﺷﺧﺻﯾت ﭘرﺷس اﺳت.
در ﺑﺧش اﻧﺗﮭﺎی ﻓﯾﻠم ،ﭘرﺷس ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
اﯾدز ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت .او ﮐﮫ در ﻋﻣر ﮐوﺗﺎھش ھﯾﭼﮕﺎه ﻟذت ﻋﺷق را
ﻧﭼﺷﯾده و ﮐودﮐﺎﻧش ﺣﺎﺻل ﺗﺟﺎوز ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ و ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز ﭘدرش
ھﺳﺗﻧد ،در ﺟﻣﻊ ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎﯾش ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ» :ﭼرا ﻣن؟« در
اﯾﻧﺟﺎ ،ﺻﺣﻧﮫ ای از ھﻣدردی و ﺧﺷم آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ﻧﯾز دﯾﮕر
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﯾم ﮐﮫ ﭘرﺷس ﯾﮏ ﻓرد ﻧﯾﺳت؛ ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎء در ﺑﯾن
ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون »دﺧﺗر ﺧوﺷﺑﺧت« ﻧﯾﺳت .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ
اﯾن ﻧظﺎم ﺳود و ﺳرﮐوب ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ،زﻧدﮔﯽ
و آرزوھﺎی ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﺧﺗر ﺟوان ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ رود .وﻟﯽ
ﭘرﺷس ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺑرای رھﺎ ﺷدن از ﻋﻣق ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،در ﺑراﺑر
ﻣواﻧﻊ ﺑﯾروﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻗد ﻋﻠم ﮐرده ،ﺑﺧﺷﯽ از راه ﺣل را ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻣﯽ آورد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﻧﮕﺎر ﺗوﻧﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم واردش
ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾﻧﻘدر ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﯾﻔروزﻧد ﺗﺎ راھﺷﺎن
روﺷن ﺷود .در ﻋوض ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از آن ﺳوی ﺗوﻧل ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﻧد
ھﻧوز ھم دارﻧد ﻣﯽ درﺧﺷﻧد .ﻧور آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ زﻧدﮔﯽ اطراﻓﯾﺎﻧﺷﺎن را ھم روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ارزﺷﻣﻧدی ﭘرﺷس در ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت؛ در اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
روی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .اﻣﮑﺎن اﯾن ﮐﮫ ھزاران ھزار دﺧﺗر ھﻣﭼون او
ﻋﻠﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺗﺣت اﯾن ﻧظﺎم ،و ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ ﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑر آﻧﺎن روا ﺷده ،ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﻧد و دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧوع ﺑﺷر را از ﺗوﻧل وﺣﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورد.
* ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم ﻧوﺷﺗﮫ "آﻧﯽ دی) Annie
 ،"(Dayﻧﺷرﯾﮫ اﻧﻘﻼب■ .
http://revcom.us/a/١٨٤/precious-en.html
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ﻧﺷرﯾﮫ

داﻧﺷﮕﺎه و ﺑﯾداری ﺳﯾﺎﺳﯽ
آﻻﻟﮫ
ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧدازم ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎطﻊ ﺟدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را آﻏﺎز ﻧﻣودم ،ھﻣﮕﯽ اطراﻓﯾﺎﻧم ورود ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه را ﺑراﯾم آرزو ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺧودم ھم ﺑﺎور ﮐرده ﺑودم ﮐﮫ اﯾن
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧدﮔﯽ ام ﺑﺎﺷد .ﺑﻌدھﺎ
دﯾدم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ھم ﻧﺳل ھﺎی ﻣن ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن آرزو ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دﺳت زدﻧد و دﺳت آﺧر ﺑﺎ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗش
ﺑﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن و ﻓﺿﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺗﻔﺎوت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷت.
از آﻏﺎز ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ آﻣوزش
در ﻣدارس اﺳت .ھرﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻻﺗر ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ وارد ﺷوﯾم،
ﺷدت اﯾن آﻣوزش ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺳران ﻧظﺎم ﮐﻣر
ھﻣت ﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓراﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ در ﻧظﺎم
آﻣوزﺷﯽ وارد ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭼرا؟ ﭼرا دﻏدﻏﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ھرﭼﮫ واﺑﺳﺗﮫ
ﮐردن ﻣردم ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﺧراﻓﯽ اﺳت؟
ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﻣردم ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود و ﻧﯾروی
ﻋظﯾم ﺗوده ای در ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻊ زﻧدﮔﯽ ﺧود آﮔﺎه ﺗر ﺑﺎﺷﻧد ،ﺧواھﻧد
ﺗواﻧﺳت ﺑﺳﺎط ظﻠم و ﺳﺗم را از ﻣﯾﺎن ﺑرده و ھﻣﮕﺎن را از درد و
رﻧﺞ رھﺎ ﺳﺎزﻧد .دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﻣﯾد دادن ﺑﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن
ھﺎ و دﻋﺎ ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﺎ و دﺧﯾل ﺑﺳﺗن ﺑﮫ آﺳﺗﺎن اﻣﺎم زاده
ھﺎ آﻧﺎن را ﻓرﯾب داد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣوزش
ﺧﻼﻗﯾت ﻓﮑری ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗرﺑﯾت آدم ھﺎی ﺳر ﺑﮫ زﯾر و
ﻣطﯾﻌﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﻓﮑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر وﺿﻊ ﻣوﺟود
ﻧﯾﺳت ﻣﯽ ھراﺳﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﮔر اﻗﻠﯾﺗﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن از اﯾن دام ﺑﺟﮭﻧد و ﺷورش
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﮐﻧﻧد و ﺟرأت ﺻﻌود ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎ را داده و ﺑﻠﻧد ﭘرواز ﺑﺎﺷﻧد
]ﻧﮫ ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺗﻐﯾﯾر آن[ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺳﯽ
ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾم اطﺎﻋت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺷم و ﺷورش ﮐﻧﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺧود و ﺳﺎﯾر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺗﺣول ﻧﻣوده ﺑﻠﮑﮫ اﯾن آﮔﺎھﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺳﺎﻧده و در ﺟﮭت اﻓزاﯾش اﮔﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻠزوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.
ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ اوراق ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﻓور
ﭘﺧش ﺷود .اﮐﺳﯾژن ﻓﮑری ﯾﻐﻧﯽ ﻧﻘد اﯾن ﻧظﺎم در ھﻣﮫ ﺟواﻧب آن :
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ .اﮐﺳﯾژن
ﻓﮑری ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘدس زداﯾﯽ از ھﻣﮫ و ھرﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
اﻣروز در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت .
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﯾد ﻗدرت ﻣﺎﺳت و ﺧودﻣﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺗﺣول ﮐﻧﯾم ،ﺷرط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق آن
ﺗﻼش ﺑرای اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود و
ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﺳﺗن از ﺧراﻓﮫ اﺳت.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋدم آﮔﺎھﯽ در اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺻور ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻣود ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ھﻣﮕﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ اﻓرادی ﻣواﺟﮫ ﺷده اﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣوﺟود را اﻣری ﺑﯾﮭوده ﻗﻠﻣداد ﻧﻣوده و ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ ھﻣﯾن وﺿﻊ را دارد و ﺗﺎ ﺑوده ھﻣﯾن ﺑوده ،ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧدﯾن ﺗن
در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻋده ای دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح روﺷﻧﻔﮑر ﺗرﻧد از
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼون ﻣﺑﺎرزات ﻣدﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و اﺻﻼﺣﺎت در
وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
اﺻﻼﺣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و اﻣﺛﺎل اﯾن ﻧظرﯾﺎت دﺳﺗﺎورد ﺗﻼش
ﺣﮑﻣراﻧﺎن ﺟﮭﺎن در ﻓروﮐش ﻧﻣودن ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی
ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑوده اﺳت .در ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
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داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﻧظرﯾﺎت ﻣزﺑور ،دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾرات در رژﯾم ھﺎی ﺷﺎن ﺷدﻧد ،ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﮫ دﺳﺗﺎورد ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑﻣراﻧﺎن ﺟﮭﺎن در ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﺷور
ھﺎﺳت و ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣراه ﺑودن ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ،ﺣرﮐﺗﯽ در
ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻧﺑوده اﺳت.
ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ در آن ھﻣﮫ ،ھم از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی
و ھم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﺧود ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و
ﻟذات زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎ ھم ﺑﮭره ﺑﺑرﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﺧواﺳﺗﯽ روﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺷدﻧﯽ
اﺳت؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ روﯾﺎﯾﯽ اﺳت اﻣﺎ ﺷدﻧﯽ اﺳت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﭼون ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ ،ﺑﺎ
وﺟود ﺑﺎر ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧود
را از ﻗﯾد ظﻠم و ﺳﺗم رھﺎ ﺳﺎزﻧد .ﻣﺎ در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ
ﺣﺗﻣﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن روﯾﺎی ﺧود ﺣرﮐت ﮐﻧﯾم
ﺑﺧﺻوص آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ذھن ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﻣﺗﮑﺎﻣل ﺗر از آﻧﮭﺎ دارﯾم ﮐﮫ
ﻣدﯾون اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟرﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ از آن
ﻣوﻗﻊ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در داﻧش ﺑﺷری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
آﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻋﻠم اﺳت ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده؟
ﭼرا ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اظﮭﺎر ﻧظر و ﯾﺎ ﻧﺷر ﮐﺗب در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ را دارا ھﺳﺗﻧد ھﻣﮕﯽ در زﻣره ﻣﻧﺗﻘدﯾن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟ ﭼرا
اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺻﺎﺣب ﻧظران ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ اﯾن داﻧش
ﺑﭘردازﻧد؟ ﻋﻠت ﺣﻘﯾﻘﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻠم رھﺎﯾﯽ ﺑﺷر از
ﺑﺎر ظﻠم و ﺳﺗم آﮔﺎه ﻧﮕردﻧد و آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ دروغ ﭘردازی ھﺎی
ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑل زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھر روز ﺑﺎ ﻣزﯾن ﮐردن اﯾن ﻧظﺎم ﮐﮭﻧﮫ و ﭘوﺳﯾده ﺑﮫ رﻧﮓ
و ﻟﻌﺎﺑﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود در ﺳﺎﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اداﻣﮫ دھﻧد.
اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾرد و ﻧﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم .زﯾرا اﯾن
ﻧظﺎم ﺑﺎ ﻗوه ﻣﺣرﮐﮫ ﺳود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎرﮐردش ﺑرای اﻗﻠﯾﺗﯽ از
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻓراد و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم
ھﺳت( ﺳود ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻣﺻﯾﺑت ﺑﮫ ھﻣراه
دارد .ھم اﮐﻧون زﻣﺎﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود
اﯾن ﻧظﺎم را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﻠﺑﯾد؟ آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺷﮑل داد ﮐﮫ
ﻧﮫ ﺳود ﻓردی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ھدف ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد؟ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود وﻓور ﺛروت ھر روز ﺷﺎھد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻧﺳﺎن ھﺎ از
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺷراﯾطﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻣردان
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ و ﺗوﻟﯾد اﺳﻠﺣﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺣﮑﻣراﻧﺎن آن ﻧﺑﺎﺷد و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﻟودﮔﯽ ھﺎی زﯾﺳﺗﯽ در اﻣﺎن
ﺑﻣﺎﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ھﺎ ﺷدﻧﯽ و ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی
ﻋزﻣﻣﺎن را ﺟزم ﮐﻧﯾم.
ھر ﻧﺳﻠﯽ ﺗﺄﺛﯾرات ﺧود را ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد .ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ در دھﮫ
 ۶٠در ﻣﯾدان ھﺎی ﻧﺑرد و در زﻧدان ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺗﻧد ،ﺗﺄﺛﯾرات ﺧود را ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
اﺳﺗﻘرار ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌد از آﻧﮭﺎ
ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻧظم ﻣوﺟود ﺗن دادﻧد .ﻧﺳل ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ آﯾﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر
ﺑﮫ زﯾر ﺑﺎل ﺗرﻣﯾم طﻠﺑﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواھد رﻓت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣوج ﺟدﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ را راه ﺧواھد اﻧداﺧت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﻗﺻد ﭘﯾروزی
دارد؟ ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺷورش ھﺎی
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺣﻣﺎﺳﮫ ای ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺗواﻧﻧد در راه
اﻧﻘﻼب آﯾﻧده ﻧﻘﺷﯽ ﻣؤﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد■.
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ﻣذھب در زﻧدﮔﯽ!
رھﺎ ﮐﯾﺎ
در ﺑﺎب ﻣذھب ﻣطﺎﻟب ﺑﺳﯾﺎری ﮔﻔﺗﮫ ﺷده و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری
ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ آﻧﻘدر اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻘدر
درﺑﺎره آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﺑﺎز ھم ﮐم اﺳت .ﻣذھب را ﻣﯽ ﺗوان از
ﺟواﻧب ﮔوﻧﺎﮔون در زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺑررﺳﯽ ﻧﻣود .اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ آﻧﻘدر در
زواﯾﺎ و ﺟزﯾﯾﺎت زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن دﺧﺎﻟت ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت
دﻗﯾق و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺣﺿور ﻣذھب در زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻧﺷﺎن از درﺳﺗﯽ آن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣذھب وﺳﯾﻠﮫ و دﺳﺗﺎوﯾزی ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﮫ
آن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣذھب اﮔر دﺳﺗﺎوﯾز ﺳﯾﺎﺳت و اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﻧﺑﺎﺷد
ﺧودش ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ اﺳت .ﻣذھب ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾﺳت از راھﮑﺎرھﺎ و
از
دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر اﻋم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ...اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﺑن ﻣواردی ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.
راھﮑﺎرھﺎی ﻣذھﺑﯽ ھﻣﮫ در ﺟﮭت ﺗروﯾﺞ و اﻋﻣﺎل ﺧراﻓﮫ در
زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ودر ﺟﮭت ﻣﺣدود و ﻋﻘب ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣﺳﺎﯾل و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﺟﻊ آﻣده در
طول زﻣﺎن و ﺑﺎ رﺷد داﻧش ﺑﺷر و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ زﯾر ﺳوال رﻓﺗﮫ
اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود اﯾن دﯾن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ
اﺳت و در ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗر اﺳت ﻣذھب ھم ﻧﻘش
ﭘررﻧﮕﺗر دارد .اﮔر ﭼﮫ ﻋﻘل و ﺗﻔﮑر ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺎﯾل و ﮐﺗب ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﺧراﻓﮫ ﺑودن و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس
ﺑودن آﻧﮭﺎ ﭘﯽ ﺑﺑرد اﻣﺎ ﻋﻠم وﺳﯾﻠﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﺳﺗدﻟﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻣذھب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣذھب و دﯾن
ﺑراﯾﺷﺎن ﮐﻣرﻧﮓ ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻗدرت ﻋﻠم ،ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﭘﯾﭼﯾده ﺷدن زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣذھب و دﯾن در
ﻋﻣل دﯾﮕر ﺟواﺑﮕو ﻧﯾﺳت و ﻣﺣدود ﺑﮫ اﺟرای آداب ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .
اﻣﺎ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو و
راھﻧﻣﺎ در ﺗﻔﮑر ﻣردم ﺣﺿور دارد .در ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ دﯾن ﻧﻘش
ﮐﻣرﻧﮓ و اﺛر ﮐﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ دارد  ،اﻣﺎ ﺧدا ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه و
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای دارد .اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠم ﺳرو ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد ھم
دﯾن و ھم وﺟود ﺧدا ﺟﺎﯾﮕﺎھﺷﺎن را در ﻧزد آﻧﮭﺎ از دﺳت داده اﺳت .
ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻠم ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ذھن اﻧﺳﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﮭل ،داﻧش ﮐم و ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣل
ﻣﺷﮑﻼت آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﯽ داده اﺳت .اﮐﺛر
داﻧﺷﻣﻧدان در ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ اﮐﻧون ﻧﯾز ﻣورد ﻟﻌن و ﻏﺿب
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ اﻋﻣﺎل و ﺗﺋورﯾﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺳﺎط
ﮐﺎﺳﺑﯽ آﻧﮭﺎ را ﮐﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ
ﺑﻧﮕرﯾم ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣذھب و دﯾن و راھﮑﺎرھﺎﯾش ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮔرھﯽ از زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ھداﯾﺗﮕر در ﺟﮭت رﺷد و
ﭘﯾﺷرﻓت زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس در ﺟﮭت ﻋﻘب ﻣﺎﻧده
و در ﻣﺣﺻور ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﻧﺳﺎن در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺗﻧﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ
اﺳت.
در ﻗرآن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧدا دﻧﯾﺎ را در  ٦روز آﻓرﯾده
اﺳت.ﯾﮑروز زﻣﯾن و ﯾﮑروز آﺳﻣﺎن و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب اﻟﯽ آﺧر.اﻣﺎ
ﻣﮕر ﻏﯾر از اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان ﺛﺎﺑت
ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺳﺎل ﺳن دارد و ﭼﮕوﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣده
اﺳت و در اﺛر اﻧﻔﺟﺎرھﺎی ﻣﺗﻌدد .ﭘس ﭼرا ﺧدا دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟
اﺻﻼﻣﮕر ﺧدا ھم دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟ ﭼرا ﺧدا از ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ،از
ﺳﯾﺎره ھﺎی ﻣﺗﻌدد ،از اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑروز در ﮐرات دﯾﮕر آﺛﺎر ﺣﯾﺎت
ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت؟ ﻣﮕر ﺧدا ﺧﺎﻟق ھﻣﮫ ﭼﯾز و ﻋﺎﻟم
ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت؟ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و
ﺑﮫ او ﻋﻘل داد ﺗﺎ ﺧودش ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .ﭼرا ﮐﮫ ﭘدﯾد
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آﻣدن اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻣﻧﺷﺎ ﻋﻠﻣﯽ دارد و آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﮐﺗب ﻣذھﺑﯽ آﻣده
ﻧﯾﺳت .ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻐز اﻧﺳﺎن ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﮑﺎﻣل داﻧش او ﻧﯾز
ﺷده ﻧﯾز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎدی و ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼرا داﯾم از زﻧدﮔﯽ در آن دﻧﯾﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ آدم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
ﻧﻣﯽ ﯾﺎد ﺗﺎ ﯾﮏ روزی ﺑﻣﯾرد و ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﻧﻘد را ول ﮐﻧﯾم و ﻧﺳﯾﮫ را ﺑﭼﺳﺑﯾم؟ اﺻﻼ ﺑر
اﺳﺎس ﮐدام ﺷواھد و دﻻﯾل ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ اداﻣﮫ
دارد .ﺑر طﺑق ﮐدام دﻟﯾل ﻣﺎدی و ﺗﺟرﺑﮫ وﺟود دﻧﯾﺎ و زﻧدﮔﯽ ﺑﻌد از
ﻣرگ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت؟ در ﮐﺗب ﻣذھﺑﯽ ھم داﺋم ﺗﮭدﯾد ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﮔر ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن ﮐﻧﯾد در آن دﻧﯾﺎ ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﻗرآن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ﺗروﯾﺞ و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧده ﺑرده دارﯾﺳت .در
آن ﺣﺗﯽ زﻧﺎن را ﻧﯾز ﺑرده ﻣرد ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣردان ﻣﯽ
ﺧواھد ﮐﮫ اﮔر زﻧﺎﻧﺷﺎن ﻣطﯾﻊ ﻧﺑودﻧد آﻧﮭﺎ را ﮐﺗﮏ زده و ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﮐﻧد.ﻋده ای ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻗرآن در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷده ﮐﮫ ﻣردم در
ﻋﺻر ﺟﺎھﻠﯾت ﺑوده اﻧد و ﺗﻣﺎم ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻗران ﻣﻧطﺑق ﺑر آن دوره
اﺳت.ﻣﮕر ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺷراف ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز دارد
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد؟ اﮔر ﻗرآن ﯾﮑﯾﺳت و ﺑرای ﺗﻣﺎم
دوره ھﺎﺳت ﭼرا ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣردم در ﺗﻣﺎم دوراﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت؟
اﮔر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺻر ﺟﺎھﻠﯾت اﺳت ﭼرا ﻣردم اﮐﻧون ﻣﺣﮑوﻣﻧد و
ﻣوظﻔﻧد ﮐﮫ از آن ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد و آن را در زﻧدﮔﯽ ﭘﯾﺎده ﮐﻧﻧد؟ ﻣﮕر
زن و ﻣرد ﻣﺧﻠوق ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد؟ ﭼرا در ﺗﻣﺎم ﻗرآن و در ﺗﻣﺎم
ﺷواھد و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره دﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده زن
ﻣورد ﺳﺗم و ﺗﺣﻘﯾر و ﻓروﻣﺎﯾﮫ ﺗر از ﻣرد ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت؟ اﮔر
ﺧدا ﺧوب اﺳت و ﺧﯾر و ﺻﻼح اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺧواھد ﭼرا ﭼﻧﯾن
ﻓرﻣﺎن داده اﺳت؟ ﭼرا در ﻗرآن و دﯾن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟﮭت ﮐﺳب ﻗدرت ﺑوده اﻧد زﻧﺎن ﺑد و ﻣﻧﻔور ھﺳﺗﻧد و اﻟﮕو زﻧﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣطﯾﻌﺗرﯾن و ﺳر ﺑﮫ زﯾر ﺗرﯾن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردان و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
اﮔر دﯾن ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ اﺳت و ﺑرای ھداﯾت و اﻧﺳﺎن ﺑودن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
آﻣده اﺳت ﭘس ﭼرا آﻧﻘدر ﺑﺎﻋث آزار و اذﯾت ﺑﺷر اﺳت؟ ﭼرا آﻧﻘدر
ﺗﺑﻌﯾض ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧﯾز وﻧوﮐر و ﺻﺎﺣﺑﺎن آﻧﮭﺎ و ﺑﯾن زن و
ﻣرد را ﺗروﯾﺞ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ﭼرا ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧرﯾزی را ﺗﺑﻠﯾﻎ و
ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭼرا از ﯾﮏ ﺳو ﻣﯽ ﮔوﯾد در دﯾن ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری
ﻧﯾﺳت و از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد ھر ﮐﮫ را ﮐﮫ ﮐﺎﻓر اﺳت و
ﻻﻣذھب اﺳت ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮑﺷﯾد؟
ﻣطﻣﺋﻧﺎ اﯾن ﺳواﻟﮭﺎ ﺑﮫ ذھن اﻓراد زﯾﺎدی ﺧطور ﮐرده اﺳت .ﺷﺎﯾد
ﺧﯾﻠﯾﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟواﺑش ﻧرﻓﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ از ﻣطرح ﮐردﻧش ھم
وﺣﺷت داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺷﺎﯾد آﻧﻘدر ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ﻣذھب ﻗوی اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺻور ﮐرده اﻧد اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺳواﻟﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ
ذھﻧﺷﺎن اﺳت! اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﺳواﻟﮭﺎ درﺳت و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .دﯾن و
ﺧدا ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑر طﺑق ﮐﺗب و ادﻟﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ در ﺑﺎره
زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر از اﺑﺗدای ﭘﯾداﯾش ﭘدﯾد آﻣده ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑوده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ﭼون ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺣل ﻣﺳﺎﯾل و ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾراﻣوﻧش
ﻧﺑوده ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از داﻧش ﮐم ﺑﺷر ﺑوده اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﯾروﯾﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻣﺳﺎﯾل را ﺣل ﮐﻧد
و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧدا ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .اﻣﺎ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﻧظر
ﻋﻠﻣﯽ ﺧﯾﻠﯽ رﺷد ﻧﮑرده ﺑودﻧد و ﺑﺳﯾﺎر اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد اﺟﺳﺎﻣﯽ
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدا اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد و آن را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﯾﮏ ﻗدرت دروﻧﯽ دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را ﺑﺻورت
ﻣﺎدی ﺑرای ﺧودﺷﺎن درﺳت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ در آﻧﮭﺎ
ﻣوﺟود ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد آن را ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﻟﻣس
ﮐﻧﻧد .ﺑﻌدھﺎ ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺷد و ﻋده ای ﺑر ﻋده دﯾﮕری
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻣوﺿوع ﺧدا و ﻣذھب ﻣوﺟﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا
ﮐرد .ﭼرا ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐم داﻧﺷﯽ ﺑﺷر ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﺗوﺳل ﺷدن ﺑﮫ
ﻣذھب و ﺧدا ﻣﯽ ﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺑر اﮐﺛرﯾت اﯾﺟﺎب ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﻣذھب را ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣردم و اﯾﺟﺎد ﺧط ﻗرﻣزھﺎﯾﯽ ﺑرای
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم
ﻣﺣدود ﻧﻣودن آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺷﺎﻋﮫ دھﻧد .در ﻋﺻری ﮐﮫ ﻋﻠم آﻧﻘدر
ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﻣوده واﻗﻌﺎ ﻣذھب ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ داﯾﻣﺎ
ﺳﯾﺎره ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود ،ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺣﺎل ﮐﺷف روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻻﻋﻼج ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺎزاﯾﯽ را درﻣﺎن
ﮐﻧد و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﯾﻧﯽ دﺧﺗر ﺷود ﯾﺎ ﭘﺳر ،ﻣذھب در ﮐﺟﺎی
زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻗرار دارد؟ ﺑﺎز ھم ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺣرف ﮐﮫ
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﻘل داده ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻓﮑر ﮐﻧد و ﻋﻣل ﮐﻧد ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﺧداوﻧد ﺟﻠوی ﻣرگ ھزاران اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﻧﺎه را ﮐﮫ
در ﺟﻧﮓ ھﺎ ﻣﯾﻣﯾرﻧد را ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد؟ ﭼرا ﺑﮫ داد ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ﮐﮫ
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺣت ﺳﺗم ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽ رﺳد؟ ﭼرا در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق
دﺷﻣن ﻣردم را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣردم ﺑﯾﮕﻧﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷوﻧد؟
ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﻧدﮔﺎﻧش را اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﮕر ﺧداوﻧد
ﻣرﯾض اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣردم را ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق ﺧودش اﺳت را آزار
ﻣﯽ دھد؟ ﺑﮫ ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽ رﺳد اﮔر ﻣردم از اﻣﺗﺣﺎﻧﮭﺎی دﺷوار
زﻧدﮔﯽ ﺳر ﺑﻠﻧد ﯾﺎ ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﻧد؟ ﺧداوﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣب و ﻓﺋودال ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻣردم ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺑﻧده ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﻼﺣﯽ ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود در ﺟﻧﮕﮭﺎ
ﻧدارﻧد ﺑرای ﭼﮫ ﻣورد اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؟ ﭼرا ﺧواﺳ ت
ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺳﯾﺎری در زﻟزﻟﮫ ﺑم ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد؟ ﺧدا اﮔر ﺑزرگ
اﺳت و ﻣﮭرﺑﺎن و ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ﭘس ﻧﺑﺎﯾد آﻧﻘدر ﻣردم را آزار
ﺑدھد .اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ذھن ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺻورت ﺳﻧﺗﯽ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
و ﺣﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز اﯾن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده
اﻧد.
ھﯾﭻ ﮐدام از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ آوردم ﺑﮫ
ﺧواﺳت ﺧدا ﻧﺑوده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت اﻧﺟﺎم
ﺷده اﺳت و اﮐﻧون در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﺎن
زﻟزﻟﮫ را ﺗﺷﺧﯾص دھد و ﺟﻠوی ﺗﻠﻔﺎت آن را ﺑﮕﯾرد.
اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﺻر ﮐﻧوﻧﯽ و ﻣﺷﺧص ﺗر ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
اﯾران ﻣﯽ ﭘردازﯾم و ﺣﺿور و ﻧﻘش ﻣذھب را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم.اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دارای ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﺳراﭘﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.اﺳﻼم و ﻗواﻧﯾن آن ﺑﮫ
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در اﯾران اﺟرا و ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷود.ﻣذھب و
ﺗﻔﮑرات ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﺟواﻧﺎن رﺷد
ﺑﺳﯾﺎری ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل اﯾن ظﺎھر ﻣﺎﺟرا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﮔر از وﺟود ﺧدا در زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻓﺎﮐﺗور ﺑﮕﯾرﯾم ﻋده ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب ﺳﻧﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و ﻧﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﯾدک ﻣﯽ
ﮐﺷﻧد و در ﻋﻣل ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ از زﻣﺎن ﻗدرت ﮔﯾری ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗواﻧﯾن
اﺳﻼﻣﯽ ﮔذارد و آن را در ﺳﯾﺎﺳت ،اﯾدﺋوﻟوژی ،ﻓرھﻧﮓ ،اﻗﺗﺻﺎد و
ﮐﻼ در زﯾر ﺑﻧﺎ و رو ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﻣذھب و اﯾده ھﺎی ﻣذھﺑﯽ در ﻣﯾﺎن
ﻣردم ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﮐﺎر ﮐرد.
ﻣذھب از زﻣﺎن ﭘﯾداﯾش در ﻣﯾﺎن ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ رﮐن ﻣﮭم
در ﺳﯾﺎﺳت و ﺣﮑوﻣت اﻗﻠﯾت ﺑر اﮐﺛرﯾت ﺑوده اﺳت .در ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻋرﯾﺎن ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ظﮭور ﭘﯾدا ﮐرد.
اﺟﺑﺎری ﮐردن ﺣﺟﺎب ﺑرای زﻧﺎن ﺟزو اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ارﮐﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺟﮭت ﻣﺣدود ﻧﻣودن زﻧﺎن و ﻋﻘب راﻧدن
آﻧﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾر آﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺷد .ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﮭم زﻧﺎن در
ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ٥٧دﯾده ﺑود و از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل آﻧﺎن آﮔﺎه ﺑود ،ﻧﻣﯽ
ﺧواﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ روزی ﺑرای ﺧود آﻧﮭﺎ
ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺷود .ﺑﻌد از ﺣﺟﺎب ،وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﺳﻼم و ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﮐﻼ ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑود و زﻧﺎن در
آن درﺟﮫ دوم و ﭼﻧدم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑر طﺑق
ﻗواﻧﯾن اﺳﻼم و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎﺑﻊ و ﻓرﻣﺎﻧﺑردار
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ﻣردان ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﮔوﻧﮫ زﻧﺎن ﭘﺎﮐداﻣن و ﻣوﻣن و ﻣﺳﻠﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد.
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﮭد ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ اﺳت ﺑرﮔزار
ﮔردﯾد ﺗﺎ دﯾن ﺑر ﻋﻠم ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد .ﺗﻌطﯾﻼت ﻣﮭم ﺳﺎل ﻣﺣدود ﺷد ﺑﮫ
زﻣﺎن ﺗوﻟد و ﻣرگ اﻣﺎﻣﮭﺎ و ﭘﯾﻐﻣﺑران .ﻣراﺳﻣﮭﺎی ﻣرگ و ﻣرﺛﯾﮫ
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﮔزار ﺷد و ﮐم ﮐم ﺗﺑدﯾل ﺷد ﺑﮫ ﻣراﺳم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﻣذھب ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺎر و ﭘود زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻧﻔوذ ﮐرد .ﺣﺗﯽ
ﺧﻠوت و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣردم ھم از دﺳت ﻣذھب در اﻣﺎن
ﻧﻣﺎﻧد .ﻣرد ﺳﺎﻻری و ﺧراﻓﮫ و اﯾن ﻋﻘﯾده ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز دﺳت ﺧدا و
ﺧواﺳت ﺧداوﻧد اﺳت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر در زﻧدﮔﯽ ﻣردم رﺳوخ ﮐرد .
اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣذھب و راھﮑﺎرھﺎﯾش و ﻗواﻧﯾﻧش ﺑﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻣردم و ﺑﺎﻻﺧص ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی در ﺗﺿﺎد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﻣذھب ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ ظﮭور ﺑﯾروﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرد .در
ﺟﻣﻊ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣذھب ﺟﺎﯾﯽ ﻧداﺷت .ھﻣﮫ از ﺗرس اﺟﺑﺎری
ﺑودن آن در اﺟﺗﻣﺎع ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻣوﻣن ﺑودن ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
ﺧﻔﺎ و ﺗﺎﮐﺳﯽ و ﺟﻣﻊ ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ از اﯾن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺳران ﺣﮑوﻣت ﺧودﺷﺎن ھﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و دزدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺣق
و ﺣﻘوق ﻣﻠت را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺳر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﮐﻼه ﺷرﻋﯽ ﻣﯽ
ﮔزارﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣردم را از دﯾن و اﯾﻣﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد .ﺗﻌداد
ﮐﻣﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳﻼم ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳرﮐوﺑﮭﺎ و اﺟﺑﺎرھﺎ در ھﻣﮫ ﭼﯾز و ﺣﻘﻧﮫ ﮐردن ﺗﻔﮑرات ﻣذھﺑﯽ و
ﺧراﻓﮫ در ذھن ﻣردم و ﺑرﺧوردھﺎ ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﺑودﻧد ھﻣﮫ در ﭼﺎر ﭼوب اﺳﻼم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود.
و اﻣﺎ ﺧﯾزش اﺧﯾر اﯾران
در ﺧﯾزﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ در اﯾران ﺻورت ﮔرﻓت ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻣذھب در ﺷﻌﺎر ھﺎ وﻧﻣﺎدھﺎی اﻋﺗراﺿﺎت و روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺑرﮔزاری اﻋﺗراﺿﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ
ﺣﻣﻼت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ رژﯾم و ﺳرﮐوﺑﮭﺎی ﺧﺷن ﻣردم و ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﻋث
اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات و رادﯾﮑﺎل ﺷدن آﻧﮭﺎ و ﮐﻣرﻧﮓ ﺷدن ﻣذھب ﺷد.
ﻣردم ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺧود  ٣٠ﺳﺎل اﺳت دم از دﯾن و ﻣذھب
ﻣﯽ زﻧد و ﺧود را ﺳردﻣدار و رھﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ داﻧد ذره ای
از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑوﯾﯽ ﻧﺑرده و ﺑرای ﺣﻔظ ﻗدرت دﺳت ﺑﮫ ھر ﮐﺎری ﻣﯽ
زﻧد .دﯾن ،دﯾن اﺳت .دﯾن ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھم ﻓرﻗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد اﮔر درﺳت و واﻗﻌﯽ اﺳت .ﻣردم ﺗﺎ ﺣدی ﻓﮭﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺳت و دﯾن ﻓﻘط ﺑرای ﺧﻣﺎر ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟود
اﺳت .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧود ﺗﻣﺎم
اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و ﺳﺑﻌﯾت رژﯾم را دﯾدﻧد آﯾﺎ ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﻓﮑر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭼرا ﺑﮫ داد ﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ رﺳد؟
ﭼرا ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ھﻣﮫ واﺿﺢ ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﺣرف ﺣق و
درﺳت را ﻣﯽ زﻧﻧد اﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯾﮕﻧﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐﺗﮏ ﻣﯽ
ﺧورﻧد و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧدا ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد؟ ﭼرا ﻣﺛل ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻗوم ھﺎی ﮐﺎﻓر
و ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣورد ﻏﺿب ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﻼﯾﯽ دﭼﺎر
ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﻼﯾﯽ دﭼﺎر ﻧﺷد؟ ﭼون ھﯾﭻ
ﮐدام از اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .ﭼون ﺧداﯾﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﻣردم
در ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن ﺧودﺷﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﮐﺳﯽ ﺟز ﺧود ﻣردم ﺑﮫ داد ﺷﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد .ﺧدا از ﻏﯾب
ﺑرای ﻣردم ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت اﯾن ﻣردم ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺟﻠوی ﺧوﻧرﯾزﯾﮭﺎ را ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣردم
را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘﻧﺎه ﻣﯽ دادﻧد.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾن ﻣدت ﭘﯾﺎده ﮐرد و واﻗﻌﯾت دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم از اﺑﺗدا ﺑر ﺟداﯾﯽ
دﯾن از دوﻟت ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺧواھﺎن رﺧت
ﺑر ﺑﺳﺗن ﻣذھب از زﻧدﮔﯽ و اﺟﺗﻣﺎع ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﻋﺗراﺿﺎت
ﮐﻣرﻧﮓ ﺷدن ﻣذھب در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻗوت و ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓت .
اﻋﺗراﺿﺎت روز ﻋﺎﺷورا ﻧﻘطﮫ اوج و ﻋطﻔﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
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ﺑود .ﺗﺎﺑوی ﺑزرﮔﯽ از ﺳوی ﻣردم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد .ﻋﺎﺷورا ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم
اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﺷده ﺑود ﻧﻣﺎد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﯾن و اﺳﻼم ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود
ﺑﮫ ﺿد ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻣردم از اﯾن روز ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی
اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .اﻣﺎم ﺣﺳﯾن در ﭼﻧﯾن روزی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺑود .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن و ﻣردم ﺑﯽ ﺳﻼح ﺑرای آزادی و آزادﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن و
دل ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﺑﺎﯾد ول ﮐﻧﯾم و ﺑﭼﺳﺑﯾم ﺑﮫ  ١٤٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷد و ﭼﻧﺎن .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رژﯾم ﮐﮫ روی ﺗﻣﺎم ظﺎﻟﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ ﻗول ﻣردم ﯾزﯾد را ھم رو ﺳﻔﯾد ﻧﻣود  ،ﺑﻌد از اﯾن ﻣﺎﺟرا
ﺗﻧﮭﺎ از ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑردن ﺑﮫ روز ﻋﺎﺷورا اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد و آن را در ﺑوق و ﮐرﻧﺎ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﻓﮑﺎر ﺗﻌدادی را ﺑﮫ ﺧود
ﺟﻠب ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧوب ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣذھب و ﻣﻘدﺳﺎت
از ﺑﯾن ﺑرود ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم ﺧود را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﯾر ﺑﺎر ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻧﻣﯽ روﻧد و ﺑﮫ ﻗدرت ﺧود واﻗف ﺧواھﻧد ﺷد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﮐوب و
ﭼﭘﺎول ﻣردم دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم را در ﺧﻠﺳﮫ
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﮕﮭداﺷت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧراﻓﮫ و ﻧﯾروﯾﯽ دﯾﮕر ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ﺗﺎ
ﻣردم ﺑﮫ آن اﻣﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣﮫ
ﭼﯾز را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﻧد .در ﺧﯾزش اﺧﯾر در اﯾران ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺎﺑوھﺎی
ﻣذھﺑﯽ در ذھن ﻣردم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد و ﻣﮭم اﯾن ﺑود ﮐﮫ در اﺟﺗﻣﺎع،
ﻣردم اﯾن ﺗﺎﺑوھﺎ را ھدف ﻗرار دادﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز زﻧﺎن را
ﺿﻌﯾﻔﮫ ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد در ﻣﺑﺎرزات دﯾدﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ﺑر ﺧﻼف ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
ﮐﻧون ﺑﮫ ﻓﮑرﺷﺎن اﻟﻘﺎ ﺷده اﺳت .ﻓرھﻧﮓ و ﻧﮕﺎه ﻣردم در ﻣﺑﺎرزات
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده ﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﮐﻼس آﻣوزﺷﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر
ﻧداﺷﺗﻧد اﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن،
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯾﺷﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﺳﺗودﻧﯽ ﺑود .ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﻔت زﻧﺎن ﺟﻠو
ﻧﯾﺎﯾن ،ﭘﺷت ﺳر ﻣردان ﺑﺎﺷﻧد و ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ زﻧﺎن ﻟﯾدر ﺑودﻧد و
ﻣردھﺎ از آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌت ﻣﯽ ﮐردﻧد .زﻧﺎن ﻧﯾز ھﻣﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﯾﮏ
زن ﻣذھﺑﯽ را ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺑﮫ زﯾر ﮐﺷﯾدﻧد .ﻣذھب ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ
ﺑرای زﻧﺎن ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از ﺣﺟﺎب دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر ﺗﺎ
ﻣﺗﺎﺑﻌت از ﻣردان ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗواﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن و اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘش
زن در درﺟﮫ اول ھﻣﺳر و ﻣﺎدری ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت.
اﮔر ﭼﮫ ھﻧوز ﻣذھب در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣوﺟود اﺳت اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺎﯾﻧد و اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده اﺳت.ﻣذھب ﺑﺎﯾد از زﯾر ﺑﻧﺎ و
روﺑﻧﺎ ی زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺣذف ﺷود.اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﺳرﮐوب و ارﻋﺎب
ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ آﻣوزش و ﮐﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗروﯾﺞ
ﻋﻠم در ﻣﯾﺎن ﻣردم و اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ ﻣذھب ﺧراﻓﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﭼﯾز
دﯾﮕر■ .

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.
bazr١٣٨٤@gmail.com
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Uprising by
Muse,
ﻗﯾﺎم ﺑﺎ ﺷﻌر و
اﻧدﯾﺷﮫ،
"آپ راﯾزﯾﻧﮓ" ﯾﮑﯽ از
ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ از  ٥آﻟﺑوم ﮔروه
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ "ﻣﻘﺎوﻣت "The Resistance
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
راک ﻣﯾوز
ِ
ِ
اﺳت .اﯾن ﺗراﻧﮫ در  ٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠٩در ﺻدر ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ ﻗرار
ﮔرﻓت .ﺗﺻﺎوﯾر وﯾدﺋوﯾﯽ اﯾن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗوﺳط  Hydraو در ١٧
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠٩ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش درآﻣد.
در زﯾر ،اﯾن ﺗراﻧﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺷﻧوﯾد:
http://www.youtube.com/watch?v=w KQmps-Sog&feature=fvst

Muse - Uprising Lyrics
The paranoia is in bloom, the PR
The transmissions will resume
They’ll try to push drugs
Keep us all dumbed down and hope that
We will never see the truth around
)!(So come on
Another promise, another scene, another
A package not to keep us trapped in greed
With all the green belts wrapped around our
minds
And endless red tape to keep the truth confined
)!(So come on
Chorus
They will not force us
They will stop degrading us
They will not control us
We will be victorious
Interchanging mind control
Come let the revolution take its toll if you could
Flick the switch and open your third eye, you’d
see that
We should never be afraid to die
www.musicloversgroup.com
)!(So come on
Rise up and take the power back, it’s time that
The fat cats had a heart attack, you know that
Their time is coming to an end
We have to unify and watch our flag ascend

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم

دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ –
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ﺑﺧش دوم

ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﻧظرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐس
ﺟﻠد اول دوﻟت و ﺑورﮐراﺳﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎرل درﯾﭘر
ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳن ﺷﻣس آوری
ﻧﺷر ﻣرﮐز١٣٨٢ -
Chorus
They will not force us
They will stop degrading us
They will not control us
We will be victorious
!Hey .. hey … hey .. hey
)(repeat
Chorus
They will not force us
They will stop degrading us
They will not control us
We will be victorious
!Hey .. hey … hey .. hey
)(repeat
Song Information
Released ٧ September ٢٠٠٩
Recorded ٢٠٠٨ (٢٠٠٨)–٢٠٠٩ (٢٠٠٩) at Lake
Como, Italy
Genre Alternative rock, new prog
Length ٥:٠٢
Label Helium ٣, Warner Bros.
Writers Matthew Bellamy, Christopher
Wolstenholme, Dominic Howard
Producer Muse
..................................................................

ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ ٧
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر وﺟود ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن و ﺗﻘوﯾت ﻧﮕﺎه
درﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻟزاﻣﯾﺳت.
زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﯽ ﮔذرد و ﻧﺑﺎﯾد آن را از ﮐف دھﯾم.
 ٢٢ﺑﮭﻣن ﺳﺎل  ٥٧ﺳر آﻏﺎز وﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم  ٢٢ﺑﮭﻣن
ﺳﺎل  ٨٨را ﺑﮫ آﻏﺎزی در ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ و آزادی ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺗﺑدﯾل
ﮐﻧﯾم.

ﺣﺟﺎب ﺑرای زﻧﺎن زﻧدان اﻧﻔرادی اﺳت!
ﺑرﮐن ﺗو اﯾن ﻧﻧﮓ را ﺣق ﺗو اﯾن آزادی اﺳت!
اﯾن ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت را از دور ﺧود رھﺎ ﮐن!
راه ﺧودت را از اﯾن ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺟدا ﮐن!
زﻧﺎن در اﻧﻘﻼﺑﻧد ﺑﯾزار از اﯾن ﺣﺟﺎﺑﻧد!
ﻧﺎﺑودی ﺟﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ زﻧﺎن اﺳت!
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرت دﮔر ﺗﻣﺎم اﺳت!
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم! ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم!
ﻣرگ ﺑر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری!

 – ٢دوﻟت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود
اﺟﺑﺎر ﻗﮭر آﻣﯾز– ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺷﮑل آﺧرﯾن راه ﺣل و ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ
ﺻورت ﻋﻣل آﻧﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ زور – ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﺑﯽ دوﻟت
ﺑدوی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد) .در اﺻطﻼح ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان آن را
اﺟﺑﺎر ﭘﯾش – ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش دوﻟت آن
را ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎﻣﯾد (.ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮭدﯾد در ﺻورت
ﻟزوم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺑﻌﯾت ﺑﮫ ﮐﺎر رود ،در
آن ﺻورت ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑر ﺳر اﯾن ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ِاﻋﻣﺎل زور و ﻗﮭر
ﻋﻣﻼ ﮐﯽ ﺑﮫ ﮐﯽ ﻻزم اﺳت.
ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﻠﯾدی اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾت از ﺳﻧت ھﺎ و
ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺟﺑﺎر ﻗﮭر آﻣﯾز آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺿﻣﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد؛
ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯾدی ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ دوﻟت و ﺑﺎ دوﻟت ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﮭﻔﺗﮫ
اﺳت.
ﻓرض ﮐﻧﯾم ﺷورای ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣﺗﺷﮑل از ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ )ﯾﺎ اﻓراد
اﻟﻎ ﻣذﮐر( ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺗﺎﺑو ﯾﺎ ﻣﺗﺧﻠﻔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻗﺿﺎوت ﺗوﺳط ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ اﯾن
ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺗﮥ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻧﮕﻠس در
ﺑﺣث از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎرک ﻗدﯾم آﻟﻣﺎﻧﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮥ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر
ﺣول زﻣﯾن ﻣﺷﺗرک ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ( ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
در روزﮔﺎران اوﻟﯾﮫ ﮐل اﻗﺗدار ﻋﻣوﻣﯽ ) (publicدر
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻧﺣﺻراً ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑود و ﺑر اﻧﺟﻣن ﻋﻣوﻣﯽ
ﺻده ،اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﮐل ﻗﺑﯾﻠﮫ اﺳﺗوار ﺑود .اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮥ ﻋﻣوﻣﯽ
ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺣﮑﻣﮥ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎرک ﺑود اﻣﺎ ﻓﻘط ﻧﺎظر ﺑر ﻣﺎرک
ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ در ﺣوزۀ اﻗﺗدار ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار داﺷت  ...ﺻرﻓﺎً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزادی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ از ﻣﯾﺎن رﻓت،
ﺷﺎرﻟﻣﺎن در دادﮔﺎه ھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻗﺿﺎوت ﮐل اﻧﺟﻣن ﻋﻣوﻣﯽ ،از ﻗﺿﺎوت ارزﯾﺎﺑﺎن ﻋﺎدی
) (schoffenاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه ﻣﻧﺻوب
ﻣﯽ ﺷوﻧد١٠.
ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﺗوﺳط ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷد :ﺑرای ﻣﺛﺎل ،طرد ﮐردن از اﺟﺗﻣﺎع .روﺷن اﺳت ﮐﮫ
ﻧوﻋﯽ اﺟﺑﺎر در اﯾﻧﺟﺎ وﺟود دارد ،ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﮭر ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ آﺧرﯾن راه ﺣل ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﮔرداﻧدن
ﺷراﯾط ﺑﮫ وﺿﯾﻌت ﻋﺎدی ﺑود.
ﻧﮑﺗﮥ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺟﺑﺎر ﺗوﺳط ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .
ﯾﻌﻧﯽ از وظﺎﺋف ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ھﯾﭻ ﻧﮭﺎد ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺟزا از
ﺟﻣﻊ ) (collectivityﺑرای اﺟرای آن وﺟود ﻧدارد ...» .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی* از ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﭘدﯾد آﻣده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ
درآن وﺟود ﻧداﺷت و ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﺎزﮔﺎر ﺑود .اﯾن ﺟﺎ
ﺟزﻋﻘﺎﯾد ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻗدرت ﺑﮫ اﺟﺑﺎر دﯾﮕری ﻧﺑود ١١«.ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻓرد
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑطورﮐﻠﯽ اﺳت؛ و ﮔروه
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻠوﮐﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ واﺣد در ﺑراﺑر ﻣﺗﺟﺎور اﺳت .در اﯾن
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ﺧﺻوص ،ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯾﺎن ﻓرد در ﺑراﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﻧﮫ
ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﯾﮏ ﺑﺧش از اﺟﺗﻣﺎع در ﺑﺎﺑر ﺑﺧش دﯾﮕر آن.
اﯾن ﻧوع وﺿﻊ اﺑﺗداﯾﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﺷدت دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﺷود .در
اﯾن ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﮕر ﺑﻠوک ﻣﻧﺎﻓﻊ واﺣد ﻧﯾﺳت .اﮐﻧون در درون
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔروه ھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ رﻗﯾب وﺟود داردـ رﻗﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ای
ﺳﺎﺧﺗﺎری دارﻧد ،و آن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺑﻠد ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات اﻓراد از
ﻣﯾﺎن ﺑرد .اﯾن رﻗﯾﺑﺎن ھﻣﺎن طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧد.
در ﮐﻣوﻧﯾﺗﮥ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﯾﺎ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺷﺗرک زﻣﯾن
 ...ﺗوزﯾﻊ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺳﺎوی ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺗداول اﺳت؛ ھرﺟﺎ
ﮐﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﯾﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ اﯾﺟﺎد ﮔردد ،ﻧﺷﺎﻧﮥ ان اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم
دروﻧﯽ ﺧود را آﻏﺎز ﮐرده اﺳت١٢.
ﯾﻌﻧﯽ ،ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎت ﮐرده اﺳت .اﻗﺗدار
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ای ﮐﮫ اﻣور ﻣﺷﺗرک ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ
ﮐﻧد ،اﮐﻧون دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ ﻧﯾروی ﮐل ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد،
ﭼون ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ﺟدﯾد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ
ﺟدﯾد اﺟﺑﺎر ﺿرورت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ِ
ﺑﺎﺷﻧد ـ ﻣﺗﺧﺻص در اﻋﻣﺎل ﺟﺑرـ ﭼون اﮐﻧون اﺟﺑﺎر ﺑﺎﯾد از ﺳوی
ﺑﺧش اﻧداﻣواری از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش دﯾﮕر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﻗدﯾﻣﯽ
ﮔﯾرد .ﻋﻘﺎﯾد ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧدۀ ﻧوع
ِ
اﺟﺑﺎر ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن اﺟﺑﺎر ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﻣت ﮔﯾری طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ زور ﺑﺎﯾد ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﮫ ﮐﺎر رود ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﯾش از
ﺑﯾش ﺑر ﻗﮭر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﺻﻠﺗﯽ ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﻋﻠﻧﯽ
دارد.
 ...ﻧﺎﺑراﺑری ﺗوزﯾﻊ در ﻣﯾﺎن اﻓراد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻘﺎﺑل ﻣﯾﺎن
ﻏﻧﯽ و ﻓﻘﯾر ﺑﯾش از ﭘﯾش آﺷﮑﺎر و ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮔردد ...
اﻣﺎ اﺧﺗﻼف در ﺗوزﯾﻊ ﻣوﺟب ﺑروز اﺧﺗﻼف طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ
ﺷود .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود؛ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز
ﻓﺎﻗد داراﯾﯽ ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷدﮔﺎن ،ﺣﮑوﻣت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺷوﻧدﮔﺎن؛ و دوﻟت** ،ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی
اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای واﺣد در وھﻠﮥ اول ﺻرﻓﺎ ً
ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن ) ً
ﻣﺛﻼ ،آﺑرﺳﺎﻧﯽ در ﺷرق( و
ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺧود در ﺑراﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدان
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻣﻠﮑرد
اﺑﻘﺎی ﻗﮭرآﻣﯾز ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت و اﻋﻣﺎل ﺳﻠطﮥ طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐم ﺑر
١٣
طﺑﻘﮥ ﻣﺣﮑوم را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.

ً
طﺑﻌﺎ ،ﻗﮭر ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﭼﯾزان را در ﺟﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ دارد
و ﻣﺎﻧﻊ از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺗﻘﯾد ﺑردﮔﺎن ﺷود ﺑﺎﯾد در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد )ﺑﺎز:
اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻣﺎل ﻗﮭرﮐﯽ ﺑﮫ ﮐﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد( .ﺑرای
اﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎﯾد ٌ
ھﯾﺎت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﻓراد ﻣﺻﻠﺢ وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
وﺟود ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻣﺎﻧداران ﺑرای ﭘﺎﺳداری از ﺑردﮔﺎن ﺑود.
اﮐﻧون ﻗدرت اﺟﺑﺎر ﻗﮭرآﻣﯾز از ﮐﺎﻟﺑد ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﺷده اﺳت :اﯾن ﺗﻐﯾری ﺑﻧﯾﺎدی در اﻟﮕوی ﮐﻣوﻧﯾﺗﮥ ﺑدوی اﺳت.
دوﻟت ﻣﺗوﻟد ﺷده اﺳت.
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٣ــ دوﻟت ﻣﺣﺻول ﺗوطﺋﮫ ای طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت
ﯾﮑﯽ از ﺟواﻧب ﺗﺻوﯾر ﻗﺑﻠﯽ را ﮐﮫ در ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾﺳﺗر ﻧظرﯾﮥ
طﺑﻘﺎﺗﯽ اھﻣﯾت دارد ،ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم .دوﻟت ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﻋﻣﺎل ﺳرﮐوب طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد***.
ﺻرﻓﺎ ً از ھﯾﭻ اﺑداع ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑرﻋﮑس ،در ﻓﻘرۀ ﻣذﮐور اﻧﮕﻠس
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻗﺗدار ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗر ﻋﻣﻠﮑرد ﺟدﯾدی ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻋﻣﻠﮑردی طﺑﻘﺎﺗﯽ؛ دوﻟت در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺣول در ﻧﮭﺎدی ﺑﮫ
وﺟود ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﻘش ﺧﺎﺻﯽ ﺑر ﻋﮭده داﺷت .ﺳرآﻏﺎز دوﻟت،
ﻣﻧﺷﺎء ﭘﯾش ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ،در ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻧﺎﮔزﯾرﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.
ِ
اﻧﮕﻠس اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت:
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺧﺎﺻﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ
از آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﺷم ﺑﭘوﺷد .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن
ﻣﻧظور ﮔﻣﺎرده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺷﺎﺧﮥ ﺟدﯾدی از ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر را
در داﺧل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﺑداﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑدان ھﺎ ﻗدرت
اﻋطﺎء ﮐرده ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت ،آﻧﺎن ﺧود را از اﻓراد اﺧﯾر
ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ـ دوﻟت زاده ﺷده اﺳت١٤.
ﭘس دوﻟت از ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺻرﻓﺎ ً در
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ،اﻣﺎ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﮭﺎدی اش
در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﮐﺎرﮐردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ اﺳت.
اﯾن ﻓراﯾﻧدی اﺳت ﮐﮫ در ﭘﮭﻧﮥ درازآھﻧﮓ زﻣﺎن ﮔﺳﺗرده اﺳت .
ﻓرﻣوﻟﮭﺎی ﺧﻼﺻﮫ وار ﻣﻣﮑن اﺳت طوری از ﭘﯾداﯾش دوﻟت ﺣرف
ﺑزﻧﻧد .ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﻣﺛل دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﺧواﻧدۀ ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن از
ﺟﺎﯾﯽ ﺳر ﺑرآورده اﻧد اﺳت و ﺧﺎم اﻧدﯾﺷﮫ ﺗر از اﯾن ﺗﺻور ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺻوری ﮐﮫ اﻧﮕﻠس در آﻧﺗﯽ دورﻧﯾﮓ ﺗوﺟﮫ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑدان ﮐرده اﺳت .ﭘﯾداﯾش دوﻟت ﻓراﯾﻧد ﺻﯾرورت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﺳت ،درﺳت ﻣﺛل ﭘﯾداﯾش ﺧود اﻧﺳﺎن.
ھﻣﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در اﺻل از دﻧﯾﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ﺧﺎرج
ﺷوﻧد ـ در ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺣدود ﮐﻠﻣﮫ آﻧﺎن وارد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
ھﻧوز ﻧﯾﻣﮫ ﺣﯾوان و وﺣﺷﯽ ،ھﻧوز در ﺑراﺑر ﻗوای طﺑﯾﻌت
ﺑﯽ ﯾﺎور ،ھﻧوز ﺑﯽ ﺧﺑر از ﻗدرت ﺧود اﻧد؛ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
درﺳت ﻣﺛل ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺧوار و ﻣﻔﻠوک اﻧد و ﻗدرت ﺗوﻟﯾدی
ﺑﯾش از آن ﻧدارﻧد .ﻧوﻋﯽ ﺑراﺑری در ﺷراﯾط ھﺳﺗﯽ آﻧﺎن
ﺣﺎﮐم اﺳت ،و ﺳران ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ ﺑراﺑری در
ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد ـ دﺳت ﮐم طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻏﺎﯾب
اﺳت ـ و اﯾن در ﻣﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑدوی
ﻣردﻣﺎن ﻣﺗﻣدن دورۀ ﺑﻌد اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد.
در ھﻣﯾن ﻓرآﯾﻧد اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﻠس ﺳرآﻏﺎزھﺎی ﻗدرت دوﻟت را
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﯾش از ﭘﯾداﯾش دوﻟت:
در ھر ﮐدام از اﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی ﺑدوی از ھﻣﺎن آﻏﺎز
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرﮐﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﭘﺎﺳداری از آن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﻓرادی ﻣﺣول ﻣﯽ ﺷد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﮐل ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ:
داوری درﺑﺎرۀ ﻣﻧﺎزﻋﺎت؛ ﺳرﮐوب ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت
ﺗوﺳط اﻓراد؛ ﮐﻧﺗرل ذﺧﺎﯾر آب ﺑوﯾژه در ﮐﺷورھﺎی
ﮔرﻣﺳﯾری و ﺳراﻧﺟﺎم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ھﻧوز ﻣطﻠﻘﺎ ً
ﺑدوی ﺑود ،ﮐﺎردھﺎی ﻣذھﺑﯽ .ﭼﻧﯾن اداره ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ
ﺗوان در ﻣﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی ﺑوﻣﯽ در ھر دوره ای ﯾﺎﻓت
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ـدر ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﻣﺎرک ھﺎی آﻟﻣﺎن و ﺣﺗﯽ اﻣروزه در ھﻧد.
طﺑﻌﺎ ً ﺑرﺧوردار از درﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ از اﻗﺗدارﻧد و ﺳر
آﻏﺎزھﺎی ﻗدرت دوﻟت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد.١٥

درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺷرح ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
اﻧﺳﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،١٦اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻓرآﯾﻧدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳر و ﮐﺎر
دارﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را دوﻟت ﺧود را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﺎﻣﯾد .اﻧﮕﻠس ﻣﯽ
ﺧواھد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ در اﯾن ﻓراﯾﻧد اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺧود را ﻣﺳﺗﻘل از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد:
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ رﺷد ﺑﯾﺷﺗر
ﺟﻣﯾﻌت ،ﻣﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی ﭘراﮐﻧده ،در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ
ﻣﺷﺗرک و در آن ﻧﻘطﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ،و
ﮔردھم آﯾﯽ آﻧﮭﺎ در واﺣدھﺎی ﺑزرﮔﺗر ،ﺑﮫ ﻧوﺑﮥ ﺧود،
ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺟدﯾدی ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل اﻧدام
ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک و ﻧﺑرد ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺗﺿﺎد .اﯾن اﻧدام ھﺎ ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﮏ
ﺗﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎ دارﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن
ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﮐل ﮔروه اﻧد ـ و در ﺷراﯾط
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾز ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﺿﺎدی ﺑﺎ ھم دارﻧد ـ ﺑزودی ﺧود را
ﺑﯾش از ﺑﯾش ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھم از طرﯾق ﺗوارث
ﮐﺎرﮐردھﺎ ،ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﭼون اﻣری ﻋﺎدی در دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﭼﯾز در آن ﺧود ﺑﮫ ﺧود روی ﻣﯽ دھد ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ،و ھم
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ در اﺛر ظﮭور ﺷﻣﺎر ﻓزاﯾﻧده ای از ﺗﺿﺎدھﺎ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎ ﻣوﺟودﯾت ﺷﺎن ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده
١٧
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ اﻧدﮐﯽ ﻣﺑذول ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﻠس در اﯾﻧﺟﺎ
اﺳﺗﻘﻼل رﺷد ﯾﺎﺑﻧدۀ اﯾن اﻧدام ھﺎی رھﺑری )ﯾﻌﻧﯽ اﻗﺗدارھﺎی ﭘﯾش ـ
ﺳﯾﺎﺳﯽ( را ﺑﮫ رﺷد ﺗﻣﺎﯾزات طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﻧﻣﯽ دھد .ﺑر ﻋﮑس ،اﯾن
ﮔراﯾش ،ﺧود اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ از درون ﻣﺟﻣوﻋﮥ رﺷد ﯾﺎﺑﻧدۀ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﭘدﯾدار
ﻣﯽ ﮔردد و از روی ھﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل رﺷد ﯾﺎﺑﻧدۀ اﻧدام ھﺎی ﭘﯾش ـ
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ اﻧﮕﻠس ﭘﯾداﯾش طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐم را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺑرای ﻣﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﺳﯽ ﮐﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ
اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎرﮐردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ
اﯾن
ِ
ﮔذﺷت زﻣﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا
ﮐرد؛ و ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﺻل ﺧدﻣﺗﮕذار ﺑود در
ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ارﺑﺎب ﺷد؛ و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ارﺑﺎب
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺑد ﯾﺎ ﺳﺎﺗراپ ﺷرﻗﯽ ،ﺷﺎه
ﻗﺑﯾﻠﮥ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﺳرﮐردۀ طﺎﯾﻔﮥ ِﺳﻠﺗﯽ و ﻏﯾره ﺷد؛ و اﯾﻧﮑﮫ
در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ
اﻋﻣﺎل زور ﻣﺗوﺳل ﺷد؛ و ﺳراﻧﺟﺎم ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻧﻔرد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷدﻧد**** .اﯾﻧﺟﺎ
ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ ِاﻋﻣﺎل
ﮐﺎرﮐردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺷﺎﻟودۀ ﺗﻔوق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود؛
و ﺑﻌداً اﯾن ﺗﻔوق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ داد ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺎرﮐردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم
رﺳﯾد١٨.
اﻧﮕﻠس ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻣﺎ ﮐل اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮑﯽ از آن
دو ﺷﯾوه ای ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ »اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺷﮑل ﮔﯾری طﺑﻘﺎت«
در آن روی داد .ﺷﯾوۀ دوم ،ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷرح آن در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت،

ﺻﻔﺣﮫ ١٥

ﺗوﺳﻌﮥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرو ﺳﻠطﮫ در ﺗوﻟﯾد ،ﻣﺛل ﺑرده داری ،ﺑود .در
واﻗﻊ ،اﯾن دو ﻓرآﯾﻧد ھﻣراه و در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺣرﮐت ﮐرده اﻧد:
در وھﻠﮥ ﻧﺧﺳت ،ھﻣﮥ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﺻل ﺑر
ﮐﺎرﮐردی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل
اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ در ﺟرﯾﺎن
ﺗﺟزﯾﮥ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮥ ﺑدوی ،اﺑﻌﺎد آن ﺑزرﮔﺗر ﻣﯽ ﺷود ،و
ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﺑﯾش از ﭘﯾش از اداره ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮐردھﺎی
ﻣﺷﺗرک ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯽ ﮔردﻧد .در وھﻠﮥ دوم ،ﭘس از
آﻧﮑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﮐرد و از
ﺧﺎدم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ارﺑﺎب آن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در
دو ﺳﻣت ﻣﺗﻔﺎوت ﻋﻣل ﮐﻧد] ١٩.ﯾﻌﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻧﻔﻊ ﺗوﺳﻌﮥ
اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣل ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود[.
ﭘس دﯾدﯾم ﮐﮫ در ﮐﻣوﻧﯾﺗﮥ ﺑدوی ﺑﯽ دوﻟت ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ
ﻣﺷﺗرک و ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻣﺷﺗرﮐﯽ وﺟود دارد ،ﮐﺎرﮐردھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ اﻗﺗداری ﺷﺑﯾﮫ اﻗﺗدار ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن
اﻗﺗدار ﭘﯾش ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم آن را ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرد .اﻧﮕﻠس اﯾن
اﻗﺗدار را »ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ«***** ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﺗﻘﺳﯾم
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺧود را از ﮐل ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد و »از ﺧﺎدم ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ارﺑﺎب آن« ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻗﺗدار ﭘﯾش ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎدم ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ
ﺑود؛ دوﻟت ﺑﮫ ﺻورت ارﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﯽ آﯾد.
در ﺑﺧش دﯾﮕر از آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ ،اﻧﮕﻠس ﺣﮑم ﻣﺗﻘﻧﻧﯽ درﺑﺎره
ﻧﯾﺎز اوﻟﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ از دﯾدﮔﺎه وﻗت آزاد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾﺎز
ﮐﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ دھد:
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔر و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷده ،طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐم و ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﭘﯾﺎﻣد ﺿروری ﺗوﺳﻌﮥ ﻧﺎرﺳﺎ و ﻣﺣدود
ﺗوﻟﯾد در زﻣﺎن ھﺎی ﻗدﯾم ﺑود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐل ﮐﺎر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ اﻓزون ﺑر
ﻧﯾﺎزھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﺑﻘﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت؛ و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ،ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ وﻗت اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﻣﯽ ﮔﯾرد ـ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺿرورت ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .در ﮐﻧﺎر اﯾن اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﮐﮫ
اﻧﺣﺻﺎراً ﺑردۀ ﮐﺎرﻧد ،طﺑﻘﮫ ای ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ از ﮐﺎر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﻟﯾدی آزاد اﺳت ،و از اﻣور ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﺎﺳداری ﻣﯽ ﮐﻧد :ھداﯾت ﮐﺎر ،اﻣور دوﻟﺗﯽ ،ﻗﺎﻧون ،ﻋﻠم و
ھﻧر و ﻏﯾره .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ در
ﺷﺎﻟودۀ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻗرار دارد.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﯾن ھﺎ »اﻣورﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ«اﻧد ھر ﭼﻧد
ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐﻣﮫ ھﻧوز در ﻣوﻗﻌﯾت اﺟرای آن ﻗرار دارد.
اﻣﺎ اﯾن ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﺗوﺳل
ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و ﻏﺎرت ،و ﻓرﯾب ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧرﺳد .اﯾن ﻣﺎﻧﻊ
از آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐﻣﮫ ،ﺑﺎ ﭘﯾدا ﮐردن ﻗدرت ﺑرﺗر،
اﻗﺗدار ﺧود را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺳﺗم ﺑر طﺑﻘﮥ زﺣﻣﺗﮑش اﺳﺗﺣﮑﺎم
ﻧﺑﺧﺷد و ﻧﻘش ﺧود را از رھﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗوده ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﻧﮑﻧد.٢٣
اﯾن »رھﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﭘﯾش از ظﮭور طﺑﻘﺎت و دوﻟت ﻣورد
ﻧﯾﺎز ﺑود .دوﻟت در ﺟرﯾﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔذاری اش ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮥ رھﺑری
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد اﻣﺎ اﮐﻧون دﯾﮕر ﺳﻣت و ﺳوﯾﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯾدا

ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﮐرده ﺑود .اﯾن ﺗوطﺋﮫ ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻣﺷﺗرک اش در راﺳﺗﺎی اﻧﺟﺎم
ھدف ھﺎی ﺧﺎص ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﯾﻌت زﺣﻣﺗﮑش واﻗﻌﯽ ﭼﻧﺎن ﻣﺷﻐول ﮐﺎر
ﺿروری اش ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳداری از
اﻣور ﻣﺷﺗرک ﺟﺎﻣﻌﮫ ـ ھداﯾت ﮐﺎر ،اﻣور دوﻟﺗﯽ ،اﻣور
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ھﻧر ،ﻋﻠم و ﻏﯾره ـ ﻧداﺷت ،ﺗﺎ ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻧﯾز
ﻻزم ﺑود ﮐﮫ طﺑﻘﮥ ﺧﺎﺻﯽ داﺋﻣﺎ ً وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و رھﺎ
ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾن اﻣور را اﻧﺟﺎم دھد؛ و اﯾن طﺑﻘﮫ
از ِ
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﺧود ،ھرﮔز در ﺗﺣﻣﯾل ﺑﺎر ھر ﭼﮫ
ﺳﻧﮕﯾن ﺗر ﺑر دوش ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش ﺗردﯾدی ﺑﮫ ﺧود
٢٤
راه ﻧداد.

٤ـ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ روﺑﻧﺎ
اﯾن ﻣطﻠب اداﻣﮫ دارد ...

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﺷﺷم

١٠. E : Mark, in E : peas. War GER. (٥٦), ١٧٠-١٧١
١١. E: orig.fam, in ME:SW ٣:٣٢٥
١٢. E: Anti-Duhr.(٥٩),٢٠٤
١٣. Ibid, ٢٠٥.
١٤. Ltr, E to C.Schmidt, ٢٧ Oct. ١٨٩٠? In ME:SC,٤٢١
١٥. E Anti – Duhr.(٥٩),٢٤٧
 – ١٦اﯾن ﻋﻧوان ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺟﺎﻟب ااﺛر ﮔودرون ﭼﺎﯾﻠد اﺳت.
)v.Gordon Childe (London, ١٩٣٦ ; N.Y. ١٩٥١
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١٨. Ibid, ٢٤٨
١٩. Ibid,٢٥٢
٢٠. Orig. Fam. In ME:SW ٢:١٨٧
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*  : Gentile -ﻣرﺑوط ﺑﮫ ) gensطﺎﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﮔروه ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی( در
ﺟواﻣﻊ ﺑدوی

ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮔراﻣﯽ ﺑذر
در زﯾر ﯾﮏ وﺑﻼگ و ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ ﺟﺎﻟب را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :

**  -در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻧظور اﻧﮕﻠس ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﻠف ﭘﯾش –
ﺳﯾﺎﺳﯽ دوﻟت ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم .از ﻧظر ﺻوری ،اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻋدم
دﻗت در اﺻطﻼﺣﺎت اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ
وی ھﯾﭻ ﻧﺎم ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﻧﮭﺎد ﻧدادر و ﺑﮫ ﮔذار ﻣﯽ ﻧﮕرد؛ اﻣﺎ
اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﺎﻣﻼ روﺷن اﺳت .اﻧﮕﻠس ﻣﺟددا ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ذﯾل ﺧواھد
ﭘرداﺧت.

ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ "ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس و ﺑﺎزﮔﺷت او" اﺛر ھﺎوارد زﯾن
ﺗرﺟﻣﮫ ﺗراب ﺣق ﺷﻧﺎس و ﺣﺑﯾب ﺳﺎﻋﯽ

***  -ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﯾﺎن اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ در اﯾدﺋوﻟوژی آﻟﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻧﮕرﯾد ﺑﮫ ﻓﺻل  ،٨ص .٢٠٥

http://www.peykarandeesh.org/book/pdf/Marx-InSoho.pdf

****  -در ﻓﺻل  ٢١دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻓﻘره ﻣﮭم ﺑﺎز ﺧواھﯾم ﮔﺷت.
*****  -اﯾن ﺟﺎ ﻣورد دﯾﮕری از ﻋدم دﻗت اﺻطﻼح ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دﯾده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑدان اﺷﺎره ﮐردﯾم .ﻋﻣﻼ اﯾن ﻗدرت ﭘﯾش – ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺳﺗﻘل ﮐرده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﮭﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت ،ﻣﯽ
ﺷود .ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﮐل آن ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐس ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ھﻣﯾن
ﻣﺑﻧﺎی ﺿﻌﯾف طرح ﺷده اﻧد و وﺟود دو ﯾﺎ ﺳﮫ »ﻧظرﯾﮫ ﮔوﻧﺎﮔون
دوﻟت« را در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﮕﻠس ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،در ﻣﯾﺎن ﻧﺑود،
ﺗذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ زاﺋد ﻣﯽ ﻧﻣود .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت ﮐﮫ ﺗﺣول از ﭘﯾش –
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ دوﻟت ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻣﺳﺗﻠزم دوره ﮔﺳﺗرده ای از ﺷﮑل ھﺎی
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﺳت؛ اﻧﮕﻠس درﺑﺎره اﯾن اﻧﺗﻘﺎل و ﮔذار ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻋﺑﺎرت
»دوﻟت ﻧوﺑﺎوه« ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت ٢٠ .ﻓﻘره ای را ﺷﺑﯾﮫ ﻓﻘره
اﺧﯾری ﮐﮫ ذﮐر ﺷده ،ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﯾﺎن آﺛﺎر ﺑﻌدی اﻧﮕﻠس ﯾﺎﻓت:
ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﺻل از طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم ﺳﺎده ﮐﺎر ،اﻧدام ھﺎی ﺧﺎص
ﺧود را ﺑرای ﭘﺎﺳداری از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺷﺎن آﻓرﯾده ﺑود.
اﻣﺎ اﯾن اﻧدام ھﺎ ،ﮐﮫ در راس ﺷﺎن ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﻗرار داﺷت،
در ﺟرﯾﺎن زﻣﺎن ،و در ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﺧودﺷﺎن ،ﺧود
را از ﺧﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ارﺑﺎﺑﺎن آن ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد٢١ .
آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﻠس در اﯾن ﺟﺎ ﺷﮑل ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را در ﺟرﯾﺎن
ﭘﯾداﯾش دوﻟت ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﺧﺻوص ﻓﻘره ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ
در رﺳﺎﻟﮫ ﻟودوﯾﮓ ﻓوﺋر ﺑﺎخ ﻣﺻداق دارد ،ﮐﮫ در آن ﺷﮑل ھﺎی
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ – ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻋﻣدﺗﺎ اﺑزار طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ
ﺧود را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﮐرده اﺳت – ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻧﯽ طرح ﺷده
اﺳت٢٢ .

ﭼﻧدﻋﮑس دوران اﻧﻘﻼب -ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ از

ﺣﺳﯾن ﻣﮭﯾﻧﯽ
ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻋﮑﺳﮭﺎ ﺑﮫ آدرس ھﺎی زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
ﻋﮑس ھﺎی ﮔروه ١
http://www.hosseinmahini.com/iran-revolution/١/
ﻋﮑس ھﺎی ﮔروه ٢
http://www.hosseinmahini.com/iran-revolution/٢/
ﻋﮑس ھﺎی ﮔروه ٣
http://www.hosseinmahini.com/iran-revolution/٣/

