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روزھﺎی ﺳﺧت
ﻣﺎ ﭼﺷم اﻧﺗظﺎر روزھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ درون ﻣﮫ ی ﺑﻧﻔش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم
ﻟطﻔﺎ ً از دروغ ﮔﻔﺗن دﺳت ﺑردارﯾد
ﻣﺎ رزﻣﻧدﮔﺎن ﺧورﺷﯾدﯾم
دﺧﺗران زرﯾن و ﭘﺳران زرﯾن
ﺑرای دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮭﺗر
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟطﺎﻓت ﻧﯾﻠوﻓرﯾم
و از ﺳﻧﮓ ﺳﺧت ﺗرﯾم
)ﺟﺎن ﺑﺎﺋز(
رھﺎ ﮐﯾﺎ
ﺳﺎل  88ﺳﺎﻟﯽ ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب ﺑود .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺳﯾﺎری اﻓﺗﺎد ﮐﮫ
ھرﮔز از اذھﺎن ﻣردم ﭘﺎک ﻧﺧواھد ﺷد .در ﺳﺎل ﺟدﯾد ﻧﯾز اﯾن ﺳؤال
در ذھن ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ھﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﺧواھد
ﮐرد؟ اﻣﺎ ﺳﺎل  89ﻧﯾز ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻠﺗﮭب ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ زﻣﺎن ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐردن ﺧود و ﻗواﯾش را داﺷﺗﮫ اﺳت،
از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺳﺑﻌﯾت ﻧﺷﺎن داد و دﻧداﻧﮭﺎی ﺗﯾزش را ﺑﮫ رخ ﻣردم
ﮐﺷﯾد .اﺑﺗدا ﮐﮫ ﺷﻌﺎر "ھﻣت ﻣﺿﺎﻋف ،ﮐﺎر ﻣﺿﺎﻋف" ﻣطرح ﺷد،
ﻣردم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺷﻌﺎر ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﻣزد
ﮐﻣﺗر ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﯾد و دم ﻧزﻧﯾد .در اﻋﺗراض ﺑﮫ
اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑر روی اﺳﮑﻧﺎﺳﮭﺎ و ﺑﺎ ای ﻣﯾل و اس-ام-اس ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
ﭼون ﻣﺑﺎرزه ﻣﺿﺎﻋف ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم و وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﻓﺷﺎر ﻣﺿﺎﻋف و
ﺳﺗم ﻣﺿﺎﻋف ﻣطرح ﺷد.
طرح ھدﻓﻣﻧد ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود از اﺑﺗدای ﺳﺎل اﺟرا
ﺷود ،ﺑﺎ اﺧﺗﻼف ﻣﺟﻠس و دوﻟت در ﻧوﺳﺎن ﺑود .اﻣﺎ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
ﻣردم را ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻧﮕران ﮐرده و ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟرای اﯾن
طرح ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ در ﻓﺷﺎر ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺑﺧﺻوص در ﻣورد
طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﺑﺎﻻﺧره اﯾن طرح ﺗﺻوﯾب ﺷد و رژﯾم ﮐﮫ از
اﺟرای آن و ﺑرﺧورد ﻣردم ھراﺳﻧﺎک اﺳت و ﺗﺟرﺑﮫ طرح ﺳﮭﻣﯾﮫ
ﺑﻧدی ﺑﻧزﯾن و ﺷورش ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ آن را داﺷﺗﮫ ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ آن را در ﺳﮫ ﺷﮭر اﺟرا ﮐﻧد .اﻣﺎ در راﺳﺗﺎی
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ دوﻟت ﻛﺎرزارھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑش را ھﻣﭼﻧﺎن
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣرﮐت رژﯾم ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ﮐﺎرزار ﻋﻠﯾﮫ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ
اﺳت .ﺑﺣث اول ﻣﺟﻠس و دوﻟت ﺣﺟﺎب ﺷده اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
ﺗﻠوﯾزﯾون از ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﺗﺎق ﻓﮑرھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ دوﻟت
ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﻓﺗوا ﻣﯽ دھﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺗظﺎھرات راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم طرح
اﻣﻧﯾت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺷت ارﺷﺎد دﺧﺗران را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﺟﺎب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺟدی ﺑﮫ آن
ﺑرﺧورد ﮐرد و اﯾﻧﮑﮫ "ﺣﺟﺎب ،ﺳﺗون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت" ﮐﮫ
واﻗﻌﺎ ً درﺳت اﺳت .از ورود دﺧﺗران ﺑدﺣﺟﺎب ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻠوﮔﯾری
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓرﻣﺎن ﭼﺎدر ﻣﻠﯽ ،ﻟﺑﺎس ﻣﻠﯽ و ﯾوﻧﯾﻔورم داﻧﺷﮕﺎھﯽ را
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .رژﯾم ﮐﮫ از ﺣﺿور ﺟﺳوراﻧﮫ زﻧﺎن در اﻋﺗراﺿﺎت
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ھراﺳﻧﺎک ﺷده ﺑود و ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد از  30ﺳﺎل ﺑﺎ آن
ھﻣﮫ ﺳرﮐوب و ﮐﺎر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت زﻧﺎن را ﻣﮭﺎر
و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد و در زﻧدا ِن ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺻور ﮐﻧد ،ﺑﻌد از
ﺧﺎﻣوﺷﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ،اوﻟﯾن اوﻟوﯾﺗش را ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻗرار داد.
ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﻌد از اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺟﺎم داد.
از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺣﮑم ﺗﺻﻔﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﺳﺗﺎدان
ﺳﮑوﻻر را دادﻧد و در اﯾن ﻣورد ﺗزھﺎ دادﻧد و ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﻧوﺷﺗﻧد.
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ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﻘطﻊ دﮐﺗرا ﺷرط و ﺷروط ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺳﺗﺎره دار ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﺷﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد و
ﺣﺎﻻ ﺷرط ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺗﺎ آﻗﺎ زاده ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣدرک ﻗﻼﺑﯽ ﺑدون
رﻗﯾب و راﺣت ﺳر ﮐﻼﺳﮭﺎی دﮐﺗرا ﺑروﻧد و درس ﺑﺧواﻧﻧد .ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم را در ﺗﮭران ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد و ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ را
داﺷﺗﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد اﺳت و ﭘول ﻣﯽ دھﯾم و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ
دھﯾم ﻣردم از ﺗﮭران ﺑروﻧد .ھرﭼﮫ دورﺗر ﺑروﻧد و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ
روﺳﺗﺎھﺎ ﺑرود ﭘول ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ دھﯾم .ﺣﮑم اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎرج از ﺗﮭران را ھم ﺻﺎدر ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن از ھﻣﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﮭﻣﺗر
ﺑود.
در اوﻟﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت در ﺳﺎل ﺟدﯾد ﮐﮫ اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑود ،رژﯾم ھﻣﮫ
ﮐﺎر ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم در ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷود .در
ﺗﮭران ﺣﺗﯽ ﻣراﺳم ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رژﯾم
ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷد ﻟﻐو ﺷد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻓراﺧوان ﺗﺟﻣﻊ
داده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻣﻠو از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ﺑود .ﺗﻌدادی از ﻣردم ھم ﻣﺳﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﺷده را ﺑﺻورت
ﭘراﮐﻧده طﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد ﺗن ھم دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد .رژﯾم ﻧﻣﯽ ﺧواھد
رﯾﺳﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺟرﻗﮫ اﻋﺗراﺿﺎت زده ﺷود .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﯾن
ﺑود ﮐﮫ اﻣﺳﺎل دﯾﮕر اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻗﺷر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺑود و ﺑرای
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم ،اﯾن روز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﮭم و
روز اﻋﺗراض اھﻣﯾت ﭘﯾدا ﮐرد.
اﻣﺎ در ﮐردﺳﺗﺎن ھﻣﭼون ھﻣﯾﺷﮫ و ھر ﺳﺎل اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑرﮔزار
ﺷد و ﺑﮫ درﮔﯾری ﺷدﯾد ﻣﯾﺎن ﻣردم وﻧﯾروھﺎی رژﯾم ﺗﺑدﯾل ﺷد ﮐﮫ
ﺗﻌدادی ھم دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد .در اﯾن روز اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑدون اطﻼع
ﻗﺑﻠﯽ و ﺑﮫ ﺧﺎطر روز ﻣﻌﻠم ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران رﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗراض
ﺷدﯾد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﺗﻧﮭﺎ اﻓرادی ﮐﮫ از ﺑﯾرون آورده ﺑودﻧد
و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی داﺧل داﻧﺷﮕﺎه اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻟن را ﭘﯾدا ﮐردﻧد.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او ﺷﻌﺎر
ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی ھم دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد.

ﮐردﺳﺗﺎن
ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ از روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ﺧﺑری ﺑر روی
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ رﻓت ﮐﮫ ﺑﮭت و ﺧﺷم ﻣردم را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت 5 .ﻧﻔر از
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋدام ﺷدﻧد .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﭼﺷﻣﮭﺎ را ﺑر روی
ﺧﺷوﻧت و ﺑﯾداد ﺑﺳت و دم ﺑر ﻧﯾﺎورد؟ اﻋدام آن  5ﻧﻔر ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎی
وﺳﯾﻌﯽ داﺷت ﮐﮫ رژﯾم را دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﮐرد .در ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
و زﻧدان اوﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻣردم و ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺗرض و
ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺻورت ﮔرﻓت .اﻋﺗراﺿﺎت در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﯾز
ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درﮔﯾری ﻣردم ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺷد .در
ﮐردﺳﺗﺎن اﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر داﺷت .رژﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای آﻧﺟﺎ ﮐرده ﺑود .ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺷده
ﺑود .دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎی وﺳﯾﻊ اﻧﺟﺎم ﺷد .اﻣﺎ ﻣردم دﺳت از اﻋﺗراﺿﺎت ﺑر
ﻧداﺷﺗﻧد 4 .ﻧﻔر از اﻋدام ﺷدﮔﺎن از ﻣﻧطﻘﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﻔر آﻧﮭﺎ زن ﺑود .در اداﻣﮫ طرح ﺳرﮐوب زﻧﺎن اﯾن اﻋدام ﻧﯾز ﺑﮫ آن
اﺿﺎﻓﮫ ﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل زﻧﺎن را ﺧﻔﮫ ﮐﻧد .از طرف دﯾﮕر
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای رژﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس ﺑوده اﺳت.
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ رژﯾم و رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن
ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ای را ﺑرای ﮐﻧﺗرل آﻧﺟﺎ ﮔﺳﯾل ﮐﻧد .اﻣﺎ
ھﯾﭻ ﮐدام از اﯾن ﻣوارد ﯾﻌﻧﯽ اﻋداﻣﮭﺎ ،دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎ ،ﺳرﮐوﺑﮭﺎ و
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐردن ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳت اﺛری ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزات داﻣن زد و ﭘر و ﺑﺎل ﺑﯾﺷﺗری داد .ﺑﺎ ﻓراﺧوان ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻋداﻣﮭﺎ ﯾﮏ اﻋﺗﺻﺎب ﺳراﺳری در
ﮐردﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز و ﻣﮭم ﺑود.
در ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺛر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺳﺗم ھﺎ
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و  ...وﺟود دارد اﻣﺎ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﯾﮏ

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﻧﮭم
اﺳت .ﺑﺎﯾد اﯾن ﺗوھم را ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗن اﯾن ﺷﺧص و آﻣدن ﺷﺧص دﯾﮕر
وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم آن ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻘش وﯾژه ای
ﻣﻣﻠﮑت ﮔل و ﺑﻠﺑل ﻣﯽ ﺷود را از ﺧود دور ﮐﻧﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ زدن ﺑﮫ
داده اﺳت.
رﯾﺷﮫ ھﺎ و از ﺑﯾن ﺑردن ﺳﺗون ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﮐردﺳﺗﺎن ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣردﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻣﯽ در
ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ وﺟود آورد .ﻧﻘش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را ﻧﯾز در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس از اﻋدام ھﺎ ﺣﺗﯽ رھﺑران
ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ رواﺑط ﺧود ﺑﺎ اﯾران و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎرزات
ﺳﺑز ﮐﮫ روزی ﺧود دﺳت اﻧدر ﮐﺎر ﺳرﮐوب ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن ﺑودﻧد
ﺑر اﯾن رواﺑط و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﺗوﺟﮫ دارﻧد ﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻋدام ھﺎ اﺑراز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐردﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ در ﺑوق و
ﻣدام ﺑر ﺳﮑوت و آراﻣش ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻔﯽ ﻗﮭر و ﺧﺷوﻧت
ﮐرﻧﺎ دﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوی ھم اﻋداﻣﮭﺎ را ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر
ﻣردم .در ﭘﺷت ﭘرده ،ﺗﺑﺎدﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﻧﯾﺗﯽ و
ﺑﺎ دﻗت ﺧواﻧده ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوی اﻋدام ھﺎ را ﻣﺣﮑوم
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧود را دارﻧد .ﮐﻠوﺗﯾد رﯾس ،دﺧﺗر ﻓراﻧﺳوی زﻧداﻧﯽ در
ﻧﮑرده اﺳت .او ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﺧﺻوص اﻋداﻣﮭﺎ دﻻﯾل
اﯾران را ﺑﺎ ﮐﺎﮐﺎوﻧد دﻻل و ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐردﻧد.
روﺷن ﮐﻧﻧده ای ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت .اﻧﺗظﺎری ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﻣﺣﮑوم
از طرف دﯾﮕر ﻓﺷﺎرھﺎ ﺑر رژﯾم ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﻧد .او طرﻓدار ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣرﺟﻊ
اﺳت.
اداﻣﮫ دارد .طرح ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺣرف و
آﻧﭼﮫ روﺷن اﺳت ﻧﮫ ﮐﮭرﯾزک ،ﻧﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﻧﮫ زﻧدان و اﻋدام
ﺣدﯾث ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ھﻣراه دارد .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت رژﯾم را از ﻣﮭﻠﮑﮫ ای ﮐﮫ دﭼﺎرش ﺷده ﻧﺟﺎت دھد .از
اﯾران ھﻣﺳو ﺑود ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﭘﺎی اﯾن
ﮔذاﺷﺗﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺳل ﺗﺎزه ای ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه
طرح ﮐﮫ ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم از ﺟﺎﻧب ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺻورت
اﺳت و »زور آزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی« رژﯾم ﺗوان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن و
ﺑﮕﯾرد ﺗن داد و ﺗرﮐﯾﮫ ﻧﻘش واﺳطﮫ را در اﯾن ﻣورد اﯾﻔﺎ ﮐرد .از
ﻣردم ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ ﮐﺷور را ﻧدارد.
طرﻓﯽ در روزھﺎی ﺧرداد رژﯾم ﺗدارﮐﺎت ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن دارد و
اداﻣﮫ ﺳرﮐوﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار داده
اﺳت و از طرف دﯾﮕر از ﻣوﺿﻊ ﺿﻌف ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺣﻔظ
ﺧرداد
ﻧظﺎﻣش ﺑﮫ ﻗرار دادھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗن داده اﺳت .اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن
رژﯾم ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ زور و ارﻋﺎب و ھﻣﮫ ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اش
ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻗدرت ﺳران رژﯾم و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ
اوﺿﺎع را ﻣوﻗﺗﺎ ً ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد ،اﻣﺎ ھرﮔز ﺗوان اﯾن را ﭘﯾدا ﻧﮑرد ﮐﮫ
ﺷوﻧد.
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﯽ ،اﻧزوا و ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ اش را ﺟﺑران ﮐﻧد .در ﺧرداد
در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧرداد رژﯾم ھﻣﮫ ﺟوره داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را
ﻣﺎه ھﺳﺗﯾم .ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮕرد روزھﺎی ﺧﯾزش ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ھﻣﮫ ﺧود
ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار داده اﺳت .از طرﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧرﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎ را ﻗﺑل
را ﺑرای  22ﺧرداد و ﺑﻘﯾﮫ روز ھﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
از  22ﺧرداد ﻗرار داده و از آن ﺑﮫ ﺑﻌد را ﺗﻌطﯾل ﮐرده و از ﺳوﯾﯽ
دوﺑﺎره ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دادن ھﺎی ﻣوﺳوی ﺷروع ﺷده اﺳت .ﻣوﺳوی و
دﯾﮕر ھﻣﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﻗﺑل از  18ﺗﯾر ﻗرار داده اﺳت .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﮐروﺑﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺟوز ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ  22ﺧرداد و اﮔر ﻧدادﻧد
ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗرس و وﺣﺷت آﻧﮭﺎ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺳت .ﺑﮫ دﺧﺗران و
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .آﯾﺎ ﺑﻌد از اﯾن ھﻣﮫ رﺳواﯾﯽ،
ﭘﺳران داﻧﺷﺟو ﺑﺎﺑت ﭘوﺷش ﮔﯾر ﻣﯽ دھﻧد و اذﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎز
ﮐﺷﺗﺎر ،اﻋدام ،دﺳﺗﮕﯾری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و زﻧدان و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ﺟواﻧﺎن،
ﻋواﻣﻠﺷﺎن را ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑودن ،ﺟﺎ و ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟ آﯾﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﺳﮑوت ﺧﻧده
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗراض داﻧﺷﺟوﯾﺎن روﺑرو ﺷده اﺳت .ﺧواﺑﮕﺎه داﻧﺷﮕﺎه آزاد
دار ﻧﯾﺳت؟ ﻣﮕر ﺟواب ﺳﮑوت ،ﻗﮭر و ﺧﺷوﻧت و اﻋدام ﻧﺑود؟
اﺳﻼﻣﺷﮭر ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﺿور ﺣﻣﯾد رﺳﺎﯾﯽ ﻣورد ھﺟوم
اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﭼﻧﯾن اﻧﺗظﺎری را
ﮔﺎردھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .داﻧﺷﮕﺎه آزاد ﺗﮭران ﻣرﮐز ﮐﮫ در ﺳﺎل
داﺷت .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم و ﺟواﻧﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ رھﺑران ﺟﻧﺑش
ﮔذﺷﺗﮫ ھم ﻣﺑﺎرزات ﺧوﺑﯽ داﺷت در روزھﺎی اﺧﯾر ﺗﺟﻣﻊ ھﺎی
ﺳﺑز ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣردم را از ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری
اﻋﺗراﺿﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت در ﺳﺎﻟﮕرد
اﺳﻼﻣﯽ دور ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺧودﺷﺎن ﺑﺧﺷﯽ ﻻﯾﻧﻔﮏ از اﯾن ﻧظﺎﻣﻧد .آﻧﺎن
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎی ﻋزﯾز در اﯾن روزھﺎ ﯾﺎدش را ﮔراﻣﯽ
ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧظﺎم ﻟطﻣﮫ ﺑﺧورد .ﺑرﺧﻼف ﻧظر ﻋده ای ﮐﮫ
داﺷﺗﻧد و اﻋﺗراض ﮐردﻧد و ...
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻧﻘﻼب در اﯾن ﮐﺷور دﯾﮕر ﻓﺎﯾده ﻧدارد و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم
داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻘطﮫ اﺗﮑﺎ ﻣﮭﻣﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
اﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ "ﺧﯾر!" اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻧﻘش ﻣﮭم ﺧود در ﻓراﮔﯾر ﻧﻣودن آﮔﺎھﯽ را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﮔوﻧﺎﮔون در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺳﺎل ﻗﺑل اﯾن ﻣوﺿوع را
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺳﺗﻠزم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧود داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾن آﮔﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﻧﻘض ﮐرده اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎ ،دﻻﯾل و
درﺳت و در ﺟﮭت درﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑﻧدﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزات
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﭼﻧﯾن ﺣرﮐت ﺑزرﮔﯽ ﻣوﺟود اﺳت ،اﮔر ﺧود را ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ
ﻣردم ﻋﻠﯾرﻏم ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارا ﺧواھد ﺑود ،اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
آﮔﺎھﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗرار ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﭼون ﺗﺿﺎدھﺎی ﺣﺎدی ﺑﯾن ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣوﺟود اﺳت و ﻻزم
ﺑرﺳد .زﯾرا ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ روﺑروﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ
اﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاری و ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣودن
دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت اﺳت .دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺗون ﻓﻘراﺗش ﺑر اﺑزار ﺳرﮐوب،
ﻣردﻣﯽ )ھر ﭼﻧد اﻗﻠﯾت( ﮐﮫ ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ را دارﻧد ﺑﮫ
ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ،زﻧدان ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد ﻧظﺎﻣﯽ را
وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و ﺻف ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد ﻣﺟﮭز اﺳت ،در ھم ﺷﮑﻧﯾم .اﺻﻼح طﻠب و
ﺑﮫ ﻋﻠم رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﺗﺟﺎرب ﻗﺑﻠﯽ و ﺗوﺟﮫ
اﺻوﻟﮕرا ھر دو ﺟزﯾﯽ از اﯾن دوﻟت ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل در ﺟرﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن اﻣر را ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت و ﺻﺣﯾﺣﯽ
ﺧودﺟوش اﻣﺎ ﻣﮭم ﻣردم ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ﺑود .اﻣﺎ ﻣوﺳوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .اﺟﺎزه ﻧدھﻧد ﮐﮫ رھﺑران و ﻋﻧﺎﺻر ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز و
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز در ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣردم رﯾﺷﮫ دارد و اﮔر
اﺻﻼح طﻠب ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳوار ﺷدن ﺑر ﻣوج ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺧواھﺎن
روزی ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣردم ﺧدﺷﮫ دار ﺷود ،ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
ﺣﻔظ اﺳﺎس ﻧظﺎم وﻟو ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟزﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را
ﻧدارد .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺣرﻓﮭﺎی دو ﺟﻧﺎح ﺣﮑوﻣت دﯾده ﻣﯽ
ﺑﮫ ﺳﮑوت ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد و ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس ﺣﺿور ﻓﻌﺎل ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ
ﺷود؟ ھر دو ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﮔواه ھﻣﮫ ﭼﯾز و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺗﻣﺎم اﻋﻣﺎل
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﮫ وﺟود آوردن ﻗطﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ھر دو ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﻣﺑﺎرزات ﭘﯾش رو ،ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد در  22ﺧرداد و اداﻣﮫ
ھر دو ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ زﻧدﮔﯽ .ھر دو ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺟﻣﮭوری
ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎ اﯾن ھدف ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم■.
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾراث ﺧﻣﯾﻧﯽ اﺳت .در ﮐﺟﺎی اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻣردم ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت؟  8ﺳﺎل دوﻟت اﺻﻼﺣﺎت اﻣﺗﺣﺎن ﺧود را ﭘس داده
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺗراﮐت ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  22ﺧرداد

ﺳﻼح ﻣﺎ ﺳﮑوت ﻧﯾﺳت،
ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﯾد!
ﺳﺎﻟروز  22ﺧرداد و در ﭘﯽ آن ﻓوران ﺧﺷم ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺳﯽ ﺳﺎل ظﻠم و ﺳﺗم در ﺷراﯾطﯽ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در طول ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺷﺎ ﻧﻣودﯾم .از
ﻣزدوران وﺣﺷﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﺎﺗوم ﺧوردﯾم و ﺑرﺧﯽ از رﻓﻘﺎﯾﻣﺎن
را در ﭘس ﺳرﮐوﺑﮕری ھﺎی اﯾن رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر از دﺳت دادﯾم .اﻣﺎ
از ﭘﺎی ﻧﻧﺷﺳﺗﯾم و ﺗﺎ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﯾم.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ رژﯾم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﯾﺎرای ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودن
ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ را ﻧدارد ،ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ
ﺳرﮐوب ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف روی آورده
اﺳت .از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺑرای
ﺳوار ﺷدن ﺑر ﻣوج ﻣﺑﺎرزات ﻣردم دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷده اﻧد .ﺑﺎر دﯾﮕر
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،ﺗﺟﻣﻊ ﺳﮑوت و اﺧذ
ﻣﺟوز راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧب آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣوارد در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﺷﺎھد اﯾن اﻗداﻣﺎت در ﺟﮭت ﻓروﮐش
ﮐردن ﺧﺷم ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از اﻗداﻣﺎت رادﯾﮑﺎل ﻣردم ﺑودﯾم.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﮭر و ﺧﺷوﻧت رژﯾم روﺑرو ﺷدﯾم .ﭘس در ﻣﻘﺎﺑل آن
ھﻣﮫ ﺳرﮐوب و وﺣﺷﯾﮕری ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﻗﮭر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
اداﻣﮫ داد و دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل ﺧود اداﻣﮫ دادﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﻣﺟﺑور ﺷد
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﺷﻣﺎره ی  ١٧ﺧود را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد.
در طول ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯾر ﺷﺎھد ﺑﺎزداﺷت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،اﻋدام
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾن زﻧدان و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷدن ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑوده اﯾم .ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت ﺟدی اﺳت و در
ﺣﺎﮐﻣﯾت دو ﺷﻘﮫ ﺷده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻗﺷر آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮐﻧﺎر ھﻣﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم در ﻣﺑﺎرزات
ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺗﺟﺎرب ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻻﺧص  22ﺑﮭﻣن
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در روزھﺎی رﺳﻣﯽ ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ رژﯾم اﺳت
ﻣردم دﺳت و ﭘﺎﯾﺷﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭼون رژﯾم ﺗدارک وﺳﯾﻌﯽ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد و ﻋﻼوه ﺑر ﮔﺎردھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی طرﻓدارش را ھم ﺑﮫ
ﻣﯾدان ﻣﯽ آورد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻏﺎﻓﻠﮕﯾرﺷﺎن ﻧﻣود و روزھﺎﯾﯽ را
ﺑرای اﻋﺗراض و ﻣﺑﺎرزه اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﻣردم و
ﺑﯾﺷﺗرﯾن درﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﺗزﻟزل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت وارد ﺷود .ﺑﺎﯾد در
ﻣﺑﺎرزات و ﺗظﺎھرات ھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم.
ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﮫ ﺗوده ھﺎ را ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﯾم .ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت
ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﺧواھﺎن ﺑرﭼﯾده
ﺷدن ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ از داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ھﺳﺗﯾم ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑر ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن
اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺑر اﮐﺛرﯾت ﺣﮑوﻣت ﻧﮑﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻘوق اﮐﺛرﯾت ﻣردم در
اوﻟوﯾت ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ در آن ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﯾﺎن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣرزﺑﻧدی ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻋدام و زﻧدان ﭘﺎﺳﺦ
آزاد اﻧدﯾﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ،
اﺻﻼح و ﺗرﻣﯾم ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد .رﻓراﻧدوم راه ﺣل ﻧﯾﺳت .ﻣﺑﺎرزه
ای ﺳﺧت اﻣﺎ ارزﺷﻣﻧد ﻧﯾﺎز اﺳت■.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﻧﮭم

ﻧﮫ ﻣوﻋود ،ﻧﮫ ﻋﯾﺎر ،ﻧﮫ ﺷﯾﺦ ،ﻧﮫ ﺷﺎه ،ﻧﮫ ﺳردار
ﺑﺎﯾد ﺑﻣوﻧﮫ ﮐوﭼﮫ ﺗو دﺳت ﻣردم اﯾﻧﺑﺎر!
رأﯾم را ﭘﯾدا ﮐردم :اﻧﻘﻼب!
ﻧﮫ ﺳﺎزش ،ﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم ،ﻧﺑرد ﺗﺎ رھﺎﯾﯽ!
ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!
رأی ﻣﺎ؛ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺗم ﺑر زن!
رأی ﻣﺎ؛ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر!
زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!
ﺣﺟﺎب ،اﯾن ﻣظﮭر ﺑردﮔﯽ و اﺳﺎرت را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﯾم.
----------------------------------------------------------از ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺧﺑر؟

ﯾوﻧﺎن ﺣﻠﻘﮫ ﺿﻌﯾف
رھﺎ ﮐﯾﺎ
ﺑﺣران در ﯾوﻧﺎن ﯾﮑﯽ
دﯾﮕر از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم در
ﭼﻧد ﻣﺎه اﺧﯾر در دﻧﯾﺎ ﺑود.
ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ
درﮔﯾر ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
در ﺟﮭت ﺣل اﯾن ﺑﺣران ﺑوده
اﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﺑﺣران ھﻣﭼون
ﯾﮏ ﻏده ﺳرطﺎﻧﯽ در ﯾوﻧﺎن
ﻋود ﮐرد .ﯾوﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺎه ھﺎ
درﮔﯾر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی در
ﮐﺷور ﺑود و اﯾن اﻣر ﺑﺻورت
ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺑﯾﮑﺎری
وﺳﯾﻊ و ﮐﺎھش ﺣﻘوق
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و  ...ﺑروز
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑدھﯽ دوﻟت ﺑﮫ
ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺎﻟﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود .اﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ و
ﺑدھﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗرض دھﻧدﮔﺎن در اﻣور و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻗرض ﮔﯾرﻧده ﻣﺛل ﯾوﻧﺎن دﺧﺎﻟت ﮐﻧﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت
اوراق ﻗرﺿﮫ اﺑزار دﺧﺎﻟﺗﮕری ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ﺑرون رﻓت از
اﯾن ﺑﺣران ،دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دوﺑﺎره ﻗرض ﺑﮕﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﺑدھﯽ ﺑر
روی ﺑدھﯽ ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﮭره ﺑﯾﺷﺗر .ﻣردم ﯾوﻧﺎن ﮐﮫ از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن
اﻣر آﮔﺎه ﺑودﻧد در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑورﻧد
ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻔت ﮐردن ﮐﻣرﺑﻧدھﺎ و رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟت را اﺟرا
ﮐﻧﻧد ﺑﻌد از ﻣﺎھﮭﺎ ﮐﮫ دوﻟت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﺣران داﺧﻠﯽ را ﺣل ﮐﻧد،
ﺷورش ﮐردﻧد .ﻣردم ﭼﻧدﯾن اداره دوﻟﺗﯽ را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣودﻧد و
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﺷﮭر آﺗن در دﺳت ﻣردم ﺑود .رھﺑری اﯾن ﺟرﯾﺎن
اﻋﺗراﺿﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً در دﺳت "ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت" و ﻧﯾروھﺎی
آﻧﺎرﺷﯾﺳت ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑود .ﻣردم "آﮐروﭘﻠﯾس" را ﺗﺳﺧﯾر
ﮐرده ﺑودﻧد .ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و
ﭘرﺗﻐﺎل ﻧﯾز ﮐﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾوﻧﺎن داﺷﺗﻧد ،در ﺷرف وﻗوع ﺑود.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود و ﻣﻣﮑن ﺑود ﺷورش و طﻐﯾﺎن
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﻧﮭم
ﻣردم ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺳراﯾت ﮐﻧد ،ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘر ﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘو
اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد .ھر ﭼﮫ زودﺗر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﯾش از ﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﯾورو ﺑﮫ
ﯾوﻧﺎن دادﻧد ﺗﺎ ﺑﺣران ﻓروﮐش ﮐﻧد.
ﺷورش در ﯾوﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓراﮔﯾر ﺷود.
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻣردم ﯾوﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ھﺟوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه
ﺧوﯾش دادﻧد .ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎرﯾﮑﺎدھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻠﯾس،
آﺗش اﻓروﺧﺗن ،ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل و ﮔﺳﺗرده ،ﺟواﻧﺎن
ﻋﺎﺻﯽ از اوﺿﺎع ﺟﺎری ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﻧوﯾد ﻣﺑﺎرزه ﻣردﻣﯽ ﺑزرﮔﯽ
را ﻣﯽ داد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
آﺗش ﺑﮫ ﺧرﻣن ﺧﺷﮑﯾده اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑزﻧد.
ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺣﺗﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﻓﻌﺎل در ﭼﮭﺎرﭼوب اﯾن ﺳﯾﺳﺗم را ھم
وادار ﺑﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳﻣﯽ ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﮐرده ﺑود .ﻋﮑﺳﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه و
اﻋﺗﺻﺎب ﻣردﻣﯽ در ﯾوﻧﺎن ھر روز ﺻﻔﺣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و روزﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ و  back groundﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ را ﭘُر ﮐرده ﺑود و ھﻧوز در face
 bookﺑر دﯾواره ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﺿﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻣردم
ھرﭼﻧد ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑود ،ﻧرﺳﯾد .وﻟﯽ ﺗﮑﺎن دﯾﮕری ﺑر ﭘﯾﮑر اﯾن
ﻧظﺎم ﻓرﺳوده وارد ﮐرد ﮐﮫ اﺛراﺗش ﮐل ﻗﺎره اروﭘﺎ را درﺑرﮔرﻓت.
ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻟرزاﻧد و ھم ﺑﺎﻋث ﺷد ﭼﺷﻣﺎن ﻣردم
دﻧﯾﺎ ﺑروی ﮔﺳل ھﺎی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎزﺗر ﺷود .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑرﺧﯾزﻧد و اﯾن ﮐﮭﻧﮫ را ﺑﺎ ﻧو ﻋوض ﮐﻧﻧد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾد ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﺑردھﺎ ،ﻣﺑﺎرزات و ﻗﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾدار
ﺧﻠق ﮐﻧﻧد .ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻣرش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده
اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ را ﺑرای ﺑﺷر ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺷراﯾط ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺎده اﺳت .اﮔر
ﻧﯾروی آﮔﺎه ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر وارد ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺷود ،اﯾن وﺿﻊ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑرای
ﻣردم ﯾوﻧﺎن و ﺟﮭﺎن رﻗم ﺧواھد ﺧورد .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی آﮔﺎه و
ﻣﺗﺷﮑل ﺑﮫ ﺷدت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﺳرﻧوﺷت ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﺷﮑﺎن ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮏ ﮐرده اﺳت
و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﯾوﻧﺎن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺳت.
اﯾن ﺑﺣران ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑطور ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ راه
ﭼﺎره ﻧﮫ در ﺗرﻣﯾم و اﺻﻼح ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻼص ﺷدن از
ﺷر اﯾن ﻧظﺎم اﺳت ﮐﮫ در طول ﺣﯾﺎﺗش اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺟﮭﺎن را
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن ﺗوﻟﯾد ،زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﮔذر ﺑﺷر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﺣﺎﺻل رﻧﺞ دﯾﮕری را ﺗﺻﺎﺣب ﻧﮑﻧد ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑر ﺟﻧس دﯾﮕر ﺳﺗم
ﻧﮑﻧد و ﻧژادی ﺧود را ﺑرﺗر از ﻧژاد دﯾﮕر ﻧداﻧد را زﻣﺎن زﯾﺎدی
اﺳت ﮐﮫ ﻓراھم ﮐرده اﺳت■.
----------------------------------------------------------اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ :7
اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ی ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﭘس از وﻗﺎﯾﻊ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺟرا ﮔردﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭘرورش دھﻧده ی روﺣﯾﮫ ی
ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﺎزی در ﻣﯾﺎن ﻣﺧﺎطﺑﯾﻧش ﺑﺎﺷد .در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻧﻣﺎﯾش،
اﻣﯾن ﺗﺎرخ ھﻣﭼون ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻣﻼت
ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻔﮭوم
آن را ﻧﺷﺎن دھد و ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق ﺣﺿﺎر روﺑرو ﻣﯽ ﮔردﯾد.
ھدف ﺑرﺷت در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرش اﻟﻐﺎ اﯾن ﺑﯾﻧش ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑوده
ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣردم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ روﺣﯾﮫ ی ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﺎزی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺧوت
ﻋﻣوﻣﯽ ﮔردﯾده و ﻣردم را ﺑﮫ اﻣﯾد ﯾﮏ ﻣﻧﺟﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﺑرای
ﻧﺟﺎت آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺳوق ﻣﯽ دھد■.
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ﻓراﺧوان اﻋﺗراﺿﯽ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺑﮫ اﻋدام ﭘﻧﺞ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ

ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺧﺎﻧواده ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد!
درھﺎی داﻧﺷﮕﺎه را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﯾم!
در ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﯾﺳﺗﺎده اﯾم!

ﭘرﻧده دﯾﮕری از آﺳﻣﺎن ﺧﻠق اﻋدام ﺷد!
ﮔﯾرم ﮐﮫ ﻣﯽ زﻧﯾد،
ﮔﯾرم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑرﯾد،
ﮔﯾرم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﯾد
ﺑﺎ روﯾش ﻧﺎﮔزﯾر ﺟواﻧﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺷﯾرﯾن ﻋﻠم ھوﻟﯽ ،ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ،ﻋﻠﯽ
ﺣﯾدرﯾﺎن ،ﻓرھﺎد وﮐﯾﻠﯽ و ﻣﮭدی اﺳﻼﻣﯾﺎن اﻋدام ﺷدﻧد .ﺷﯾرﯾن را
ﺑﻌد از ﻣدﺗﮭﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺟﺎوز اﻋدام ﮐردﻧد .اﯾن
زن را ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش اﻋدام ﻧﮑردﻧد ،او را ﺑﺎﻻی دار ﺑردﻧد ﺗﺎ
ﺿرﺑﺗﯽ ﺗرﯾن ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزات ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ اﺧﯾر را ﻣرﻋوب ﮐﻧﻧد.
ﺷﯾرﯾن اﻋدام ﺷد ﺗﺎ دﺧﺗران ﺟﺳور ﺑﺎ ﺻورﺗﮭﺎی ﭘوﺷﯾده و ﺳﻧﮓ
در دﺳت ﺣﺳﺎب ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮑﻧﻧد.
ﻋﻠﯽ و ﻓرھﺎد و ﻣﮭدی را ﻧﯾز ﻣﺎھﮭﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ
ﮐردﻧد ﺗﺎ وادار ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری و ﻗﺑول اﺗﮭﺎﻣﺎت واھﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺷد.
اﻣﺎ ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ﺑﮫ درﯾﺎ رﺳﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت و داﯾم
در طول ﻣﺳﯾر ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ،ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ درﯾﺎ رﺳﯾد .ﻓرزاد در
ﻣﯾﺎن درﯾﺎی آرام ،طوﻓﺎﻧﯽ ﺑﭘﺎ ﮐرد .اﻣواج ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ ﺑراه
اﻧداﺧت .اﻣواﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﻐﯾر از ﮐُردﺳﺗﺎن و ﻣﺣﺻﻼ ِن ﻓﻘﯾر وی ،ﺑﮫ
ﺳرﺗﺎﺳر ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎی اﯾران از ﺧوزﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن،
ﺧراﺳﺎن و ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز طوﻓﺎن ﺑﭘﺎ ﮐرد .ﻣﺎھﯽ
ﺳﯾﺎه ﮐوﭼوﻟو اﯾﻧﺑﺎر ﻓﺿﺎی دﯾﮕری را ﻣﯽ دﯾد .ﻧﮫ از درون ﺑرﮐﮫ
و رودﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ درﯾﺎی ﺑزرگ ،ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔﺳﺗره ﻣﺑﺎرزات
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم را از درون ﺳﻠول ﭼﻧد ﻣﺗری اش ،از ﭘﺷت ﻣﯾﻠﮫ
ھﺎی اِوﯾن ﻣﯽ دﯾد .ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﮔﺳﺗره اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ ﺳرﺧﯽ ﺧون
ﻣردﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای آزادی و رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﻧﮫ در ﺑراﺑر ﮔﻠوﻟﮫ ﺳﭘر
ﮐردﻧد.
راﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐرد اﯾن ﻣﻌﻠم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻋدام ﻣﯽ ﺷد؟
ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل و  ...دﻻﯾل
ﻧﺎﺑﺟﺎی دﺳﺗﮕﯾری و ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺣﺑس وی را ﺑرﺷﻣرده اﻧد وﻟﯽ
ﻧﮑﺗﮫ ای از ﻗﻠم اﻓﺗﺎده اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ را ﻓﻘط ﻣﺎ داﻧش آﻣوزان،
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرزاد ﻣﻌﻠﻣﻣﺎن ﺑود و
رﻓﯾﻘﻣﺎن .آری! ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﯾﻧﺟﺎﺳت؛ ﻓرزاد ﻣﺳﻠﺢ
ﺑود ،ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ.
رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻧرا ﻓﮭﻣﯾد .ﻓرزاد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗرﯾن ﺳﻼح ھﺎی دﻧﯾﺎ ﺑود .ﺳﻼح ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻠب ارﺗﺟﺎع و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﻓت .وی از اﻧﺑﺎر ﻣﮭﻣﺎت ﺧود ﻣﺎ را ﻧﯾز ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ
ﮐرد .ﻣﺎ ﻧﮫ او را دﯾده ﺑودﯾم و ﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ داﺷﺗﯾم وﻟﯽ ھر روز
ﻣﻧﺗظر اﯾده ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺟدﯾدی از ﺳوی ﻓرزاد ﺑودﯾم .اﯾده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺟرﯾﺎن روزھﺎی ﭘُرﺧون ﯾﮑﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎرھﺎ آﻧرا ﺑﮑﺎر
ﺑردﯾم .ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﻣﺎن در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ دﺳت ﺑدﺳت ﻣﯽ
ﺷد و ﮔﺎھﺎ ً ﺷﻠﯾﮏ .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ رژﯾم را وادار ﮐرد ﮐﮫ او را اﻋدام
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ﮐﻧد .اﻣﺎ زھﯽ ﺧﯾﺎل ﺑﺎطل ﮐﮫ ﻓرزاد ﺑﯾش از ﺗﺻور آﻧﮭﺎ ﻧﯾرو
ﺑﺳﯾﺞ ﮐرده ﺑود و در روزھﺎی آﺗﯽ اﯾﻧرا اﺛﺑﺎت ﺧواھﯾم ﮐرد .در
ﮐُردﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط اﯾران ،در ﻣدارس و ﻣﯾﺎن
داﻧش آﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن ،در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ﺗﺎ
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آرزوی رھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ دل ﻓرزاد اﻟﮭﺎم ﮐردﻧد.
او ﺳر ﺧم ﻧﮑرد .زاﻧو ﻧزد .ﮐم ﻧﯾﺎورد .ﺑﮫ ﺳﯾﺎه ﻣذھﺑﯽ و ﺳﺑز
ﻋﻠوی ﺑﺎج ﻧداد .ﻟﺣظﮫ ای از ﯾﺎدآوری ﭼﺷﻣﺎن آﺑﯽ دﺧﺗر و ﭘﺳر
ﮐوﭼوﻟوھﺎی روﺳﺗﺎھﺎی ﻣﯾﺎن ﮐوھﮭﺎی ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺷﯾده ﻏﺎﻓل
ﻧﺷد .او در ﺑراﺑر دﺷﻣن ﻣردم اﯾﺳﺗﺎده ﺟﻧﮕﯾد و در ﺑراﺑر آزادی
و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک اﻓﺗﺎد.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣذاﮐرات ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗش در اروﭘﺎ ،ﻧﯾوﯾورک ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
و  ...و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﭼﺷم ﺑراه ﮔﺷﺎﯾﺷﯽ دﯾﮕر
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻗدرت ﺑﺎزﮔردﻧد و اﺳﻼم ﺧﻣﯾﻧﯽ را
دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮐﻧﻧد ،ﺟﺳمِ ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر را از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﻧد.
اﻣروز  5ﻧﻔر اﻋدام ﺷدﻧد .اﯾن اﻋداﻣﮭﺎ ھﯾﭻ ھدﻓﯽ ﻧداﺷت
ﺑﺟز ﻣرﻋوب ﮐردن ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل ﻣردم ،ﺟواﻧﺎن و ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﻲ .ھﻧوز ﭼﻧد روزی از اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻧﮕذﺷﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﺷد.
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر از ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ،
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣﺣﺻﻼن ،اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣدارس،
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و  ...ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ اﯾن اﻋدام را ﺑﮫ ﻣوج
ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮫ ای ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ ﻓرزاد ﻣﯽ ﺧواﺳت
و ﻣﯽ ﺧواھد .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ.
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زده ﺷﻌﻠﮫ در ﭼﻣن
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر
اﻣروز طﺑق ﻓراﺧواﻧﯽ ﮐﮫ دﯾروز در ﺳﺎﯾت ھﺎ آﻣده ﺑود ،ﻗرار
ﺑود ﺗﺟﻣﻌﯽ در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻋداﻣﮭﺎی روز ﮔذﺷﺗﮫ در ﺗﮭران
ﺑرﮔزار ﺷود .ﺳﺎﻋت  10:30ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺣرﮐت ﻣﯽ
ﮐﻧم .در راه ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن  16آذر ﺳرو ﮐﻠﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳم ﺳﯾﻠﯽ از ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن روﺑروی داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧم در راه ﺗﻌداد زﯾﺎدی از رﻓﻘﺎ را ﻣﯽ
ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﻣراﺳم آﻣده اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣراه ﻣﯽ ﺷوم دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ را در ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺑﺎزﮔرده اﻧد و اﺟﺎزه آﻣدن ﺑﮫ
ﺗﮭران را ﻧداده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮐردﺳﺗﺎن اﻋﺗﺻﺎب
ﻋﻣوﻣﯽ راه اﻓﺗﺎده اﺳت.
در ﻣﺳﯾر داﻧﺷﮕﺎه در دو طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .رژﯾم ﺑرای ﺟدا ﮐردن ﻧﯾروھﺎﯾش از
ﻣردم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﺎورھﺎی ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻓﺳﻔری داده اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﺳﻌﯽ در ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن آﻧﮭﺎ دارﻧد .در ﺟﯾب
ﺷﻠوار در ﻧﺎﯾﻠوﻧﮭﺎی ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ﯾﺎ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺷده اﻣﺎ
ﺑﻘدری اﯾن ﮐﺎر را ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘداری دﻗت ﻣﯽ
ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﺟﻠوی در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﺗﻌدادی ﻣﯾﻧﯽ ﺑوس ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ را در ﺟﻠوی درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﺎرک ﮐرده اﻧد .در
داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ھم ﺑﻧظر ﺟﺷن ﺑر ﭘﺎ ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﺧوب دﻗت ﻣﯽ
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ﮐﻧم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ روی ﺑﻧری ﮐﮫ ﺟﻠوی درب ﻧﺻب ﺷده ﻧوﺷﺗﮫ:
"ﺟﺷﻧواره ﻣﻠﯽ ﺣرﮐت"؟! رژﯾم ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر داﻧﺷﮕﺎه و از ﺗرس ﺑر
ﭘﺎﯾﯽ ﻣراﺳم ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن در داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾروی ھﺎی ﺧود را،
اﻋم از ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﭘﺎه را در داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ
ﺟﺷن دﺳت زده اﺳت .ﺧﺷﻣﯽ ﺳراﺳر وﺟودم را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﺎ
رﻓﻘﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم در ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب دﺳت ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﻧﻣﺎدﯾن و ﺧواﻧدن ﺳرود ﺑزﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﻓﺿﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷود .در ﯾﮏ
ﻟﺣظﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺗﻌداد ﻣردم در ﺟﻠوی درب داﻧﺷﮕﺎه اﻓزورده ﻣﯽ ﺷود،
ﻣﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﺳرود "زده ﺷﻌﻠﮫ در ﭼﻣن" ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺗﻌدای
زن و ﻣرد ﮐﮫ در اطراف ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد و ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ از
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﺎﺑق ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آرام ﺷروع
ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اﻓزوده ﺷدن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﻣﺎ ،ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ھم ﺳرﯾﻊ وارد ﻋﻣل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ
ﺟﻣﻊ ﻧﺷوﯾد و ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣﺗﻔرق ﺷوﯾد!
ﻣﺎ ھم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس
ھم ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻣﺎﺷﯾن ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﭘﺎرک ﺷده و
ﻣرﺗب ﺑﮫ ﻣردم ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻧﮑﻧﻧد و ﻣردم را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد
رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣردم ﻣرﺗب در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﮐردن در ﻣﺳﯾر
ھﺳﺗﻧد .ھوا ﺑﺎراﻧﯽ ﺷده و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐم ﮐم ﺧﻠوت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ھم ﺑﺎ
رﻓﻘﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از دﺳﺗﮕﯾری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻓﺿﺎی ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺧﺑر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻣﺣل را ﺗرک
ﮐﻧﯾم .ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ارﺳﺎل اﯾن ﮔزارش ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی
اطراف ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﺣﺎﺻره ی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت و رﻓت و
آﻣد ﻣردم ﺑﺎ دﻗت در ﺣﺎل ﮐﻧﺗرل آﻧﮭﺎﺳت.
20.2.89
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺳﺎﻋت 12.30

----------------------------------------------------

ﺑﮫ ﯾﺎد ﭘﻧﺞ ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه
ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﺎ
ﮐﮫ از ﻧﺳل ﻣﻌﺷوﻗﮫ ھﺎی ﻣﺎ
و زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔز
ﻧدﯾدﯾﻣﺷﺎن
ﺑﮕوﯾﯾد:
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﻠب درﯾﺎ زدﯾم
ھﻣﭼون ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎﻧﻣﺎن
ﺑدون ﻟﺣظﮫ ای ﺗردﯾد و ﻟﺣظﮫ ای ﻓﮑر
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﻧﺎ اﻣن
ﺑﮕوﯾﯾد آﻧﮭﺎ رﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﻟﺑﺎن درﯾﺎ را ﺑﺑوﺳﻧد
و ﺗن درﯾﺎ را ﭼﻧﺎن ﺑﮫ رﻋﺷﮫ اﻧدازﻧد
ﮐﮫ ﻣوج ﻣوج از ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری و ﺟﺑر ﺑر
ﺳﺎﺣل ﮐوﺑد
ﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت
ﺑﺎرھﺎ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾده اﯾم
ﭘس درﯾﺎ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺎھﯽ ﺳﯾﺎه ﮐوﭼوﻟو اﻣروز ﺳرخ ﺳرخ اﺳت!
ھﻧوز ﮐوﭼﮫ ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﺑوی ﻓراق اﺣﺳﺎن
ﻓﺗﺎﺣﯾﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ھم اﻋدام ﻣﯽ ﺷود .ھﻧوز
آﺧرﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷﯾرﯾن در وﺑﻼﮔش را ﺗﻣﺎم ﻧﮑرده ام ﮐﮫ او ھم ﻣﯽ
رود و اﻋدام او ﺑرای ھﻣﮫ ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺗر اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد
ﭼرا؟ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون در ﻧﮭﺎﯾت وﻗﺎﺣت و ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ اﻋﻼم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﻧﮭم
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد " 5ﺗن از اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﮔروھﮏ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﻋدام ﺷدﻧد".
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد "ﺑﻣب ﮔذاری ﮐرده اﻧد".
ﺧﯾزش زﻧﺎن در ﯾﮑﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر آﺧوﻧدھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ و ﻣﺗﺣﺟر
ﮔران آﻣد .در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرزار ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑد ﺣﺟﺎﺑﯽ راه
اﻧداﺧﺗﻧد .ﺗظﺎھرات ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑد ﺣﺟﺎب ﻋﺎﻣل
اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت .ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺑﻧدﯾد ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ را .آری
زﻧﺎن ﺑﺷﮑﮫ ﺑﺎروﺗﻧد .ﻣﺧزن اﻧﻔﺟﺎری ،ﺑﻣب اﺗم.
آری اﯾن زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ھر ﻣرﺗﺟﻊ و دﯾﮑﺗﺎﺗوری را
ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﮑﺷﻧد و ﻟﮫ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ھم ﺷﯾرﯾن را ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺳﺗﻧد
و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردﻧد .او ﻧﻣﺎد ﯾﮏ زن ﻣﺑﺎرز ﺑود.
ﻓرزاد را ﮐﮫ در  2ﺳﺎل اﺧﯾر از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﻧداﻧش درس اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯾم را اﻋدام ﮐردﻧد .ﺗرورﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻠم .ﺗرورﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ

درس دادن ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻓﻘﯾر و ﻣﺣروم ﺗوی ﮐوھﮭﺎ و روﺳﺗﺎھﺎی
دور اﻓﺗﺎده .ﺗرورﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺎی ﭼﺷﻣﮫ.
ﺗرورﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗوی زﻧدان ﺷﺎﮔردھﺎﺗو از ﯾﺎد ﻧﺑردن و ﺑﮭﺷون
درس زﻧدﮔﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯾت دادن .ﻣﻌﻧﯽ ﺗرورﯾﺳت را ﺧوب ﺑﻠدم.
ﻓرزاد در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ در زﻧدان ﺑود اﺳﺗوار و ﻣﺣﮑم اﯾﺳﺗﺎد و ھرﮔز ﻗد
ﺧم ﻧﮑرد .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺧﺑری از اﻋدام ،دﺳﺗﮕﯾری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﺎر
و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣﯽ ﺷﻧﯾد ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧوﺷت و ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﻧش ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﻣﯽ ﮔﻔت و ھﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد.
اﻣروز ﮐﮫ ﺧﺑر اﻋدام او ،ﺷﯾرﯾن ،ﻋﻠﯽ ﺣﯾدرﯾﺎن ،ﻓرھﺎد وﮐﯾﻠﯽ و
ﻣﮭدی اﺳﻼﻣﯾﺎن را ﺷﻧﯾدم ﻣﻧﻘﻠب ﺷدم .ﻓﮑرم ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭘر ﮐﺷﯾد .ﺑﮫ
ھﻣﻘطﺎراﻧﺷﺎن در زﻧدان ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ دارﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن .ﺑﮫ
ﺷﺎﮔردان ﻓرزاد.
ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻورﺗﮭﺎی آﻓﺗﺎب ﺳوﺧﺗﮫ و دﺳﺗﮭﺎی ﭘﯾﻧﮫ ﺑﺳﺗﮫ .ھر ﺟﺎ
رﻓﺗم ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑود از وﺟود ﺷﺎن .ﺑﮫ ﺧود آﻣدم .دﺳت ﺑﮫ ﻗﻠم ﺑردم.
اﮔر ﭼﮫ اﺻﻼ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ادای دﯾن ﮐﻧم .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﺑﺑرﯾم.

ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﮔرد ﻓرزادھﺎ ،ﺷﯾرﯾن ھﺎ و ﺧﯾﻠﯾﮭﺎی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﮔﺎه ،ﻣﻌﻠم ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧون ﺳرﺧﺷﺎن ﺑذر ھﺎی
ﻣﺑﺎرزه ای را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﺷﺗﻧد آﺑﯾﺎری ﮐﻧﯾم .رژﯾم ﻣﺎھﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻋم از طرح ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اراذل و اوﺑﺎش ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ،اﺣﺿﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﺻدور ﺣﮑﻣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌﻠﯾق و زﻧدان
و اﮐﻧون اﻋدام  5ﺗن از ﻓﻌﺎﻟﯾن ،ﺑﺳﺎط ﺳرﮐوﺑش را ﭘﮭن ﮐرده اﺳت .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﻣردم در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯽ ﺑرده اﺳت اﯾن اﻣر
را ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ھراﺳﯾم .آﻧﮭﺎ در زﻧدان
ﺗﺣت ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎ ﻧﺷﮑﺳﺗﻧد و ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد و ﺑﮫ
ﻣﺎ درس رھﺎﯾﯽ و ﻣﺑﺎرزه را آﻣوﺧﺗﻧد.
ﺑر ﻋﮭده ھر داﻧﺷﺟو ،ﻣﻌﻠم و اﻧﺳﺎن آﮔﺎه و ﻣﺑﺎرز اﺳت ﮐﮫ ﻓردا در
ﮐﻧﺎر ﯾﺎران و ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻋدام ﺷدﮔﺎن در ﺗﺟﻣﻊ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
اﯾن ﺟﻧﺎﯾت رژﯾم ﺷرﮐت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺗﺎ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺷﺎن دھﯾم
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﻣﺎرﯾم و ﺳﻼح ﻣﺎ آﮔﺎھﯽ ﻣﺎﺳت و اﯾن ﺑرﺗر از ھر
ﺳﻼﺣﯾﺳت .وﻋده ﻣﺎ ﻓردا ﺳﺎﻋت  11ﺻﺑﺢ در ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
در آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت ﻧوﺷﺗن اﯾن ﻣﺗن از ﮐردﺳﺗﺎن ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
اﻣروز  19اردﯾﺑﮭﺷت ،روز اﻋدام ﻣﻌﻠم آزاده و ﻣﺑﺎرز ،ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر
ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ﻣﻌﻠم اﻧﺗﺧﺎب ﺷد.
ﯾﺎدﺷﺎن ﮔراﻣﯽ■.

ﺻﻔﺣﮫ
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ﻧﻘدی ﺑر ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ
آﻻﻟﮫ
در ﻣﺎه ھﺎی ﺑﮭﻣن و اﺳﻔﻧد  88ﻧﻣﺎﯾش ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی
ﺑرﺗوﻟت ﺑرﺷت ﺑﺎ ﻛﺎرﮔرداﻧﯽ دارﯾوش ﻓرھﻧﮓ در ﺳﺎﻟن اﺻﻠﯽ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺋﺎﺗرﺷﮭر ﺑﮫ اﺟرا در آﻣد .ﺑرای ﺧود ﻣن ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺑﺎ اﯾن
ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ آﺷﻧﺎ ﺑودم و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺟﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﺟرا
درآﻣدن اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺑراﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻌﺟب آور ﺑود ﺑﺎ دﯾدن ﺗﺄﮐﯾد وﯾژه
ی ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑر ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ اﺛر ﺑرﺷت ﺗردﯾدی در ﺗﺣرﯾف
ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ ﺑراﯾم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد.
"ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ از زﻣره ی ﻣردان ﮐﻣﯾﺎﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺧود
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧت دﻧﯾﺎ و ﮐوﺷش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن را داﺷت".
 ٥٠ﺳﺎل ﻗﺑل از ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ﻓرﺿﯾﮫ ی ﮔردش زﻣﯾن ﺑﮫ
دور ﺧورﺷﯾد را اراﯾﮫ ﻧﻣود و در زﻣﺎن ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ،ﺟورداﻧو ﺑروﻧو ،ﺑﮫ
اﺗﮭﺎم دﻓﺎع از ﻓرﺿﯾﮫ ی ﮐوﭘرﻧﯾﮏ در آﺗش ﺳوزاﻧده ﺷد .اﻣﺎ ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧطری ﮐﮫ در ﭘﯾش روﯾش داﺷت ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻋﻘل و ﺷﮭرت ﺧود ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت و ﺗوﺻﯾﮫ ی ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯽ
ﭘذﯾرﻓت.
اﮔر ﭼﮫ در ظﺎھر اﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺣﺎﮐﻣﯾت اروﭘﺎ ﺑود ﮐﮫ در
ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودن ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ داﺷت ،اﻣﺎ ﭘﺷت ﺗﻣﺎم
ﺗﻼش ھﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗواﻧﮕران و زﻣﯾﻧداران ﺑزرگ ﻋﺻر ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﻗرار
داﺷت و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ آن طﺑﻘﮫ
ﺑودﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود.
ﺑرﺷت در ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ اش ﺟدل
ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ و ﯾﮏ ﮐﺷﯾش ﺟوان را ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در زﻣره ی ﺷﺎﮔردان وی
ﻗرا ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد .ﮐﺷﯾش ﺟوان از ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
ﮐﮫ از ﭘﯾﺷﺑرد ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﺧودداری ﮐﻧد :
ﻣن دھﻘﺎن زاده ام ،ﺧﺎﻧواده ام ﻓﻘﯾرﻧد ،اﻣﺎ در ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷﺎن ھم
ﯾﮏ ﺟور ﻧظم وﺟود دارد .اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺷﯾدن ﺑﺎر ،ﺑرای ﺑﭼﮫ آوردن
و ﺣﺗﯽ ﻏذا ﺧوردن از ﺷﻧﯾدن آﯾﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣدد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷده ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد ﭘر از ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﺎن
اﺳت .اﮔر ﺑﺷﻧوﻧد ﺑر ﺗﮑﮫ ﺳﻧﮓ ﮐوﭼﮑﯽ ﺟﺎی دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دور
ﺳﺗﺎره ای دﯾﮕر ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﺷﺎن ﻣﺿطرب ﻣﯽ
ﺷود و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﺷده و ﻓرﯾب ﺧورده اﻧد.
آﻧوﻗت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﭘس در ﻓﻘر ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺣﮑﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳت؟ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻓﻘط
ﻧداﺷﺗن ﭼﯾزی اﺳت ﺑرای ﺧوردن ،ﻧﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺗﺎب و طﺎﻗت؟
اﯾن ﺑﺧش و در ﻣﺟﻣوع اﮐﺛر ﺑﺧﺷﮭﺎی اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ ،ﺟدال
ﻋﻠم و ﺧراﻓﮫ ﺑر ﺳر اﺛﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻋﯾﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻧﺎﻣﮫ ی ﻓرھﻧﮓ ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺳﺎده ﺳﺎزی و ﮐوﺗﺎه ﻧﻣودن ﻧﻣﺎﯾش ،از
ﭼﻧﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﮭره ﺑود .ﺑرﺷت از ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﺎزی ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣردم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻋﻠم را داﻧﺷﻣﻧدان
ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑرﺷت ﻋرﺻﮫ ی ﺑﺳﯾﺎر
طوﻻﻧﯽ ﺟدل ﻣﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑورژوازی اﺳت و ﺑورژوازی در
ﺗﻼش اﺳت ﺑﺎ اﺷﻌﮫ ی ﻗﮭرﻣﺎن ﭘروری در ﺟﮭت ﺳﻠطﮫ ی اﻗﻠﯾت
ﺣﺎﮐم ﺑر اﮐﺛرﯾت ،ﮔﺎم ﺑردارد.
اﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آورد ﻧﻘطﮫ ی ﻣﻘﺎﺑل
اھداف ﺑرﺷت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ھدف ﻋﻣده ﻧﺷﺎن دادن ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن
ﺑود ﮐﮫ ﺧطﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﯾﺎ در اﺻل ﺣﯾﻠﮫ و ﻧﯾرﻧﮕش ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ
ﺑرای ھدف ﮔﺳﺗرش ﻋﻠم اﺳت ،ﭘﺳﻧدﯾده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ در ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ ی ﺑرﺷت اﻧﺗﻘﺎدی ﺟدی ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧوﯾش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺎﻣﮫ ی ﻓرھﻧﮓ ﺗﻘدﯾر ﺷﺎﮔرد وی از
اوﺳت.
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ﺣﺟﺎب ،اﯾن اﺑزار ﺳرﮐوب
زﻧﺎن را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﯾم!
آﻻﻟﮫ
ﺣﺟﺎب ،در ﻣرﮐز اﺑزارھﺎی ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﺟﺎی دارد .دﻟﯾل اﯾن
ﻣرﮐز اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎ ،ﺟدا ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺗﺣت ﺗﻣﻠﮏ
ﻣرد ﺑودن و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﺣﺟﺎب
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﮑﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن راﺣت ﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳر
ﻓرود آوردن ،ﺗﺳﻠﯾم ،ﺣﻘﺎرت زﻧﺎن و ﺗﺎﺑﻊ ﻣردﺳﺎﻻری ﺷدن در ﭘس
اﯾن "ﭘوﺷش" اﺳت و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺳﺗون ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑر آن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ ﺗرﯾﺑون
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋﻠل و ﻋواﻣل اﯾن ﭘدﯾده ﻣﯽ ﭘردازد .ﺑرﺧﯽ اﯾن
ﭘدﯾده را اﻗداﻣﺎت ﻏرب در ﺟﮭت ﺗزرﯾق ﻓرھﻧﮓ ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر ﺧود
در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻋﻣﻠﮑرد اﺷﺗﺑﺎه ﺳران
ﻧظﺎم در ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﻧﻣودن ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻧﮭﺎﯾت
اﯾن ﺟدﻟﮭﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ آﯾد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗطب ﺣﺎﮐم )اﺻوﻟﮕراﯾﺎن( ،ﺑررﺳﯽ ﻧظرات
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن اھﻣﯾت دارد .زھرا رھﻧورد در ﺟﻣﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در
ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻗرار ﻧﺑود و ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺗﺑﻌﯾضھﺎ در ﺣق زﻧﺎن روا داﺷﺗﮫ ﺷود ،اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ از
ھوﯾت و ﺣﯾﺛﯾت و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .در ﻣﯾﺎن ﺳﺧﻧﺎن
اﯾﺷﺎن دو ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌروف ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ”از داﻣن زن ﻣرد
ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻣﯽ رود“ و دﯾﮕری ”ﺷﻣﺎ زﻧﺎن در اﯾن اﻧﻘﻼب ﭘﯾﺷوا
ﺑودهاﯾد“ .اﯾن دو ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌروف ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﻠﯾد واژهھﺎی اﺻﻠﯽ
ﭘﯽ رﯾزی ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺣﯾﺛﯾت ﺑﺧش ﺑرای
زﻧﺎن ﺑﺎﺷد ".اﯾن ﻧﻘل ﻗول از ﺳوی زھرا رھﻧورد ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﺑﻌﯽ
ﺑودن زﻧﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و اﯾﻧﮑﮫ زن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣرد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ
ﺷود و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﭼرا ﯾﮏ ﺑﺎر زن ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻧرﻓت )اﻟﺑﺗﮫ ﻣرد
ھم ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻧرﻓت و اﯾن ﺧود ﺧراﻓﮫ اﯾﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت( و ﻗﺑل از ھر
ﭼﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺣرﯾف ﻧﮑرد و ﺳﺧﻧﺎن اﻣﺎم را در ﻓردای
ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورد .زﻧﺎن در ﭘﯾﺷﺑرد
اﻧﻘﻼب  ٥٧ﻧﻘش ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ را دارا ﺑودﻧد و ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﻧﯾروی ﻋظﯾم ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧود از ﺳطﮫ ی ﻣردﺳﺎﻻری ﮔﺎم ﺑر
ﻣﯽ دارد واﻗف ﺑود .از ھﻣﯾن رو اوﻟﯾن اﻗداﻣﺎت وی ﭘس از ﺑﮫ
ﭼﻧﮓ آوردن اﻧﻘﻼب ﻣردم اﺟﺑﺎری ﻧﻣودن ﺣﺟﺎب و ﺳﻌﯽ در ھر
ﭼﮫ ﻓرودﺳت ﻧﻣودن ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن ﺑود .در زﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ دﺧﺗران
دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷرو را در ﻗﺗﻠﮕﺎھﮭﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋدام ﻧﻣودﻧد
و ﻗﺑل از اﻋدام ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻧروﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد.
در آن دوران ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت زﻧﺎن اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯾدﻧد و ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾدﻧد.
ﺧﻣﯾﻧﯽ ھﻣﭼون ﺳﺎﯾر ارﮐﺎن ﻧظﺎم اذھﺎن ﻋﻣوﻣﯽ را ﻓرﯾب ﻣﯽ داد.
اﺳﺎﺳﺎ ً دﯾن اﺳﻼم و ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺑدون ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﻠطﮫ ﺑر زﻧﺎن و
ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ی ﺣﯾﺎت ﻧﺧواھد ﺑود.
ﮐﺎظم ﺻدﯾﻘﯽ در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﮔﻔت" :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑق ﻣوازﯾن
اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺑﺎس ﻧﻣﯽ ﭘوﺷﻧد ،ﻣردان ﺟوان را ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و
زﻧﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﻟزﻟﮫ را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧد" .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻗﺑﯾل ادﻋﺎھﺎ ﺗﺎزه ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎ ﺷﺎھد ارﺗﺑﺎط دادن ﻓﺳﺎد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ روی ﻣردان در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺳﺳت ﺷدن ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎﻧواده و از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺗوﺟﯾﮭﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ،
ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن دﻻﯾل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺿﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده اﯾم وﻟﯽ ﻧﺳﺑت
دادن ﻋﻠل ﯾﮏ ﺳری از ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی ﻋﻠﻣﯽ آن ﯾﻘﯾﻧﺎ ً
ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﻗﺎﺑل ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ
ﻧﯾﺳت .اﯾن ادﻋﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ زﻧﺎن و ﻣﺳﺄﻟﮫ ی ﺣﺟﺎب
در اﯾران ﺟزو ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﺣﯾﺎت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻘول ﺧودﺷﺎن ﺳﺗون و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن اﺳت و ﻧظﺎم ﺑﺎر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﻧﮭم

دﯾﮕر درﺻدد اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ی ﻣذھﺑﯽ اھداف و
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧد.
در ﭘﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎردﯾﮕر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت و اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد .ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه
ﻣردم ﺑﺎ ﺣﺿور در اﻋﺗراﺿﺎت رادﯾﮑﺎل ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺳران ﻧظﺎم را ﺑﮫ
وﺣﺷت ﺑﯾﺎﻧدازﻧد .دراﯾن ﭘﯾﮑﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻋﻼوه ﺑر اﺻوﻟﮕراﯾﺎن
ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت دﺳﺗﺷﺎن رو ﺷده ،اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﯾز در ﺑراﺑر ﻣردم
اﻓﺷﺎ ﮔردﯾدﻧد و در ﭘﯽ آن ﺣﮑوﻣت در ﮐﻧﺗرل اﻋﺗراﺿﺎت دﭼﺎر
ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﻌﺿل ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﮐل رژﯾم اﺳت.
اﯾﻧﺑﺎر ﻧﯾز ﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺳرﮐوب
زﻧﺎن در راﺳﺗﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯾر دو ﻧﺷﺎن را ھدف
ﻗرار ﻣﯽ دھد .از ﯾﮏ ﺳو ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺣﻘﯾر و ﺳرﮐوب ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾﻣﮫ ی دﯾﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ
درﮔﯾر ﻗﯾد و ﺑﻧد اﻓﮑﺎر ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑدﺳت ﻣﯽ
آورد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣدت ﺳﯽ و ﯾﮑﺳﺎل ﺑرای ﺣﻔظ ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺧوﯾش و در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدران ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد ،ﺟداﺳﺎزی
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در اﺗوﺑوس ،ﮐﻼﺳﮭﺎی درس داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣﺣﯾط ھﺎی ﮐﺎری و
 ...ﺑرای ﺗﺣﻘﯾر و ﮐﺎھش اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس زﻧﺎن ،ﭘس از آن ﺷﮑل
دادن ﺑﮫ ﮔﺷت ھﺎی ارﺷﺎد و ﻧﮕﮭداری دﺧﺗران در ﺑﺎزداﺷت ﮔﺎه ھﺎ
و ﭘروﻧده ﺳﺎزی و اﺧﺎذی از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﻣﺎ در ﺷراﯾط اﺧﯾر ﻋﻼوه ﺑر ﭘﯾﮕﯾری اھداف ﻓوق اﻟذﮐر ،ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﺣﺿور ﭼﺷم ﮔﯾر زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر ﺑودن
اﻗداﻣﺎت ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ و رادﯾﮑﺎل آﻧﮭﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ دارد
اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ی ﺧود را ﺗﺷدﯾد ﻧﻣﺎﯾد ،اﻋﻼم ﺑرﺧورد ﺟدی
ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑد ﺣﺟﺎب و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣزاﺣﻣﯾن ﻧواﻣﯾس ﻣردم ،ﻓﯾﻠم ﺑرداری
از اﻓراد ﺑد ﺣﺟﺎب و اﺣﺿﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣراﮐز اﻧﺗظﺎﻣﯽ و اﺑﻼغ آﯾﯾن
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،روﺷﮭﺎی ﺳرﮐوب زﻧﺎن و
دﺧﺗران در ﺧﯾﺎﺑﺎن و داﻧﺷﮕﺎه اﺳت.
آﻧﭼﮫ در ﭘس اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردد ،آن اﺳت ﮐﮫ در درﺟﮫ
اول ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ،ﺣﺟﺎب و ﺑﻧﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯽ رﻏم ادﻋﺎی ظﺎھری ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫ ی ﺷرﻋﯽ و ﻣذھﺑﯽ
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺣرﯾﮏ اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ ﺳﻌﯽ در ﮐﺎھش اﺛرات ﺑﺣراﻧﯽ
آن دارد .ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣرد ﺳﺎﻻر ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ درازای
ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ داراﺳت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در راه رھﺎﯾﯽ
ﺑﺷر از ارﮐﺎن ﻣﮭم ﻣﺑﺎرزات ﺑﺷری اﺳت .ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺷﻧﯾده
اﯾم ﮐﮫ "ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ زن ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ آزاد ﻧﺧواھد
ﺑود" .ﭘس اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾران ﻧﯾﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن را ﺷﺎﻣل
ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ زﻧﺎن در اﯾران و ﮐﺷورھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣذھﺑﯽ ﺑطور ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در
ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﮫ واﺳطﮫ ی اﻋﻣﺎل ﺳﺗم ﺑر زن ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت و ﻧﮕﮭداری ﺳﺗون ﺣﮑوﻣت
ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در راه رھﺎﯾﯽ از
ﻗﯾد ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،در اوﻟﯾن اﻗدام ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ و در
اﯾن ﻣﺳﯾر ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن
ﺧواھد ﺑود و اﯾن اھداف ﺑﺎ ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز
ﺑﮫ ﺛﻣر ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ،زﯾرا ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﺳران اﯾن ﻧظﺎم و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﻋم ﺑرﺧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺳوی و
ﺳﺎﯾر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﯾزﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی
اﺻول اﺳﻼم ﺑوده و ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروﻓﺷﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ،ﻧﮫ
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﻟﻐو ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن
ﭼﺎرﭼوب اﺳﺎرت ﺑﺎر و ﺗﻐﯾﯾر در ﻗﺎﻧون اﯾن رژﯾم اﻣﯾد ﺑﺳت و ﺗﻧﮭﺎ
راه رھﺎﯾﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواھد ﺑود و
اﯾن ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ زن ﺳﺗﯾز
آن ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽ ﺷود■.

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﻧﮭم
اﺻطﻼح "ﺳﺑز" ﭼﯾزی ﺑﺟز ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻌﻣﯾق و رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ ﻧﯾﺳت .ﭼرا
ﮐﮫ ﺗﻌﻣﯾق اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﻗدرت ھﺎی
زﻧﺎن دﯾﮕر – اول ﺧرداد 1389
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾران ﺿرﺑﺎت ﺟدی وارد ﮐﻧد و ﺑﺳﺎط ﻏﺎرت و
ﭼﭘﺎول آﻧﺎن را از اﯾن ﮐﺷور ﺑرﭼﯾﻧد.
در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی  22ﺧرداد ﺳﺎﻟروز ﺧروش و ﺧﯾزش ﻣردم ﻣﺎن
ھﺳﺗﯾم.
ﺗﺟﺎرب ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺧﺻوص ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
اﻧﺑوه ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل ﻗدرﺗﯽ از درون ﭘﺎﺷﯾده وﻟﯽ ﺑﮫ ظﺎھر ﻣﻧﺳﺟم و
ﯾﮑدﺳت ،ﺗوان ھر ﮐﺎری را دارﻧد.
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺗﮭران و ﭼﻧدﯾن ﺷﮭر ﺑزرگ ﺻﺣﻧﮫ ی روﯾﺎروﯾﯽ
ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﺷد ﮐﮫ از ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل ﺑﺎ ﺳﮑوﺗﯽ ﻣﻌﻧﯽ دار از ﮐﻧﺎر ھم
ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﻧد وﻟﯽ ھر ﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ روزھﺎﯾﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن در
ﭘﯾش روی ﺧواھد ﺑود .
"زﻧﺎن دﯾﮕر" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدای ﺑﺧﺷﯽ از زﻧﺎن ﭼپ ﺟﻧﺑش
ﻣردﻣﯽ اﯾران ،ﺿﻣن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ درﯾﻎ از اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،اﻋﺗراﺿﺎت
و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺻﻧﻔﯽ و ﻣدﻧﯽ زﻧﺎن ،ﻛﺎرﮔران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ﺗﻣﺎﻣﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،ﻻزم ﻣﯽ داﻧد ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﻧﻣﺎﯾد:
 -1ﺟﻧﺑش ﺧرداد ﺳﺎل  88و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
 -5ﺳﺎل  89ﺳﺎل ﺑﯾﮑﺎری ،ﺗورم ،ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ھر ﻧﯾروﯾﯽ از ھر ﺟﻧﺎح ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ھﻣزﻣﺎن ﺳرﮐوب ﺷدﯾدﺗر ﻣردم اﺳت .رھﺑران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دو
و ﻏﯾرﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺣﻔظ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﯾﺎﺳت را ھﻣراه ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .از ﯾﮏ طرف رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
)ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ( اﺳت،
ﺳرﮐوب و ﻓرﯾب ﺳﻌﯽ در ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ و ﻓراﻓﮑﻧﯽ اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ھﺎ
ﮐﺎری ﻋﺑث اﺳت و ﺟز ﺑﮫ ھدر دادن ﺗوان ﺟﻧﺑش ،ﺛﻣری دﯾﮕر
دارﻧد .آﻧﺎن رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﻣردم را ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﭼﭘﺎول و
ﻧﺧواھد داﺷت .
ﻏﺎرت و ﻓﺳﺎد ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﻣﮫ ی ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت،
داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ﮐﺎرﮔران،
زﻧﺎن،
)
ﺟﻧﺑش
درون
ی
ﻧﯾروھﺎ
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ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ وﻋده وﻋﯾدھﺎی ﻣﺿﺣﮏ ﺑرای ﺧود
ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﮐﺳﺑﮫ و  (...ﺑﮫ اﺑزار آﮔﺎھﯽ و داﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ
زﻣﺎن ﻣﯽ ﺧرﻧد ﺗﺎ ﻣوﻟﺗﯽ ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎی ﻋﻣﺎﻣﮫ دار ﯾﺎ ﺑدون ﻋﻣﺎﻣﮫ،
ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ھم اﻓق ھﺎی ﺑزرگ را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﻧد و ھم اﯾﻧﮑﮫ
اﺳﺗراﺗژی ﺟدﯾدﺗری ﺑرای اداﻣﮫ ی ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﻧﯾروھﺎی
در ھر ﻣﻘطﻊ ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳت از ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد و
ﻣﺗﻔﺎوت و اﺗﺧﺎذ ﺳﻣت و ﺳوی ﻣﻧﺎﺳب دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .داﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺧﺻﯾﺻﮫ ی ﮔدا ﭘروری ﺣﮑوﻣت را ﮐﮫ ﺟز ﺗوھﯾن ﺑﮫ ارج و ﻗرب
ﻧﯾروھﺎی درون ﺟﻧﺑش ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد .از طرف دﯾﮕر ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﺎﺳت
ﺟﮭت ﮔم ﮐرده ﻧﺷوﻧد و ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﺟﮭﺗﮕﯾری ﺻﺣﯾﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮑل
ﺳرﮐوب ﮔﺳﺗرده را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی  22ﺧرداد،
ھﺎی ﻣﺗﻧوع اﻋﺗراض و ﻣﻘﺎوﻣت را دﺳت ﻣﺎﯾﮫ ی ﮐﺎر ﺧود ﮐﻧﻧد.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺧون آﺷﺎم ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی رﻋب و وﺣﺷت و ﺑﮫ
ﻓﻘط ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ )آن ھم ﻓﻘط در ﺗﮭران و ﭼﻧد ﺷﮭر
اﺻطﻼح ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑرﮔزاری ھرﮔوﻧﮫ ﻣراﺳم ﺳﺎﻟﮕرد 22
ﯽ
دﯾﮕر( ﺑﺳﻧده ﻧﮑﻧﻧد .دﺳت زدن ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮔﺳﺗرده و ﯾﺎ ﺣﺗ
ﺧرداد ،ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده
اﯾﻧﺗرﻧت،
ﮐوﭼﮏ ،ﭘﺧش ﺷب ﻧﺎﻣﮫ ،ﺷﻌﺎر ﻧوﯾﺳﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از
اﺳت .اﻣﺎ اﻋدام ﺷﯾرﯾن ھﺎ و ﻓرزاد ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺎت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﮫ ای و  ...راھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اداﻣﮫ و ﺗﻌﻣﯾق ﺟﻧﺑش
ی ﻣردم را ﺳرﮐوب ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ آﺗش زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر را ھر
ﻣردﻣﯽ اﺳت.
ﻟﺣظﮫ ﻓروزان ﺗر ﺧواھد ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﺎل  89ﻓﻘط ﺳﺎل آﻧﮭﺎ
ﺣرﮐﺎت
ﯽ
ﺗﻣﺎﻣ
از
اﺳت
ﻣوظف
ﯽ
ﻣردﻣ
ی
ﻧﯾرو
 -3ھر
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺳﺎل ﺗﻌﻣﯾق و ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﺑش ﻣردم در
اﻋﺗراﺿﯽ ﻧﯾروھﺎی دﯾﮕر درون ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد.
راه دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دوﺳﺗﺎن ﮐﺎرﮔر و داﻧﺷﺟو
آزادی ﺧواھﺎن و ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ درون ﺟﻧﺑش ﯾﺎد ﻓرزاد ھﺎ و
را در ﮐﻧﺎر ﺧود اﺣﺳﺎس ﮐرده اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در
ﺷﯾرﯾن ھﺎ و ھزاران ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ی راه رھﺎﯾﯽ را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ و ﺗﺎ
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﺧود ھﻣراھﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﻧﯾﺎز
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑراﺑر از ﭘﺎی ﻧﺧواھﻧد ﻧﺷﺳت■.
ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗری دارد .ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎوم ﺗرﯾن ﺑﺧش ھﺎی ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﮫ ی اﺧﯾر ﺑوده ،ﯾﮏ ﺿﻌف اﺳﺎﺳﯽ ﺑوده و ھﺳت .دﻻﯾل اﯾن اﻣر
ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ و ﮔﻔﺗﮕو اﺳت و در ﺟﺎی آن ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﺳﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد.
 -4ﻧﯾروھﺎی درون ﺟﻧﺑش ﺑﺎﯾد دوﺳت را از ﻏﯾر دوﺳت درﺳت
ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺑﻌﺎت
ﺣﺎﮐﻣﯾت آن را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد .ﻣردم ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺑﺎ ﮐﺎرﮐرد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ھﻣﭼﻧﯾن ﻻﺑﯽ ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده ی دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ھدﻓﺷﺎن ﺑﮫ ﺟز ﺳﮭم
ﺑری ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺧوان ﯾﻐﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد و ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ
اﯾﻧﺎن ھﻣﮕﯽ دﺳﺗﺷﺎن در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ اﺳت و ﺑﮫ اﺻطﻼح "ﺣﻣﺎﯾت"
ﻣﻘطﻌﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻗدرت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﺟﻧﺑش ﺑﮫ
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ﺳﯽ ﺳﺎل و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔذﺷت!
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﯾﺎدﻧﺎﻣﮫ ﻣﺟﯾد ﺗوﮐﻠﯽ از اوﯾن
ﺑرای ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر،
ﻋﻠﯽ ﺣﯾدرﯾﺎن و ﻓرھﺎد وﮐﯾﻠﯽ
اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻋزام ﺑﮫ
 ٢٠٩اﺳت .ﺗﻠﻔن ھﺎی ﺳﺎﻟن آن ھﺎ ﻗطﻊ
ﺑود .رﻓﺗم از ﺳﺎﻟن ﺧودم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم
وﻟﯽ ﺗﻠﻔن ھﺎی آﻧﺟﺎ ھم ﻗطﻊ ﺑود .ﺑﺎﻻ ﮐﮫ
ﺑرﮔﺷﺗم ﻓرزاد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐرده اﻧد
او ھم اﻋزام ﺑﮫ  ٢٠٩اﺳت )و دروغ
ﺑود و ﺑﮫ  ٢۴٠ﻣﻧﺗﻘل ﺷدﻧد(.
اﯾن اﻋزام ﻋﺻر ﺷﻧﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ را ﻧﮕران ﮐرده ﺑود؛ ﻣﻌﻣوﻻً اﻋزام
ﺑرای اﻋدام ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺻر ﺷﻧﺑﮫ ﺑوده اﺳت .ﻧﺎراﺣﺗﯽ دﯾواﻧﮫ
ﮐﻧﻧده ای ﺳراﺳر وﺟودﻣﺎن را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،وﻟﯽ ﻓرزاد ﻣﯽ ﮔﻔت
ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﭼﻧد ﺳؤال ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﭘرﺳﻧد .او ﻣﯽ
داﻧﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﻧﺎن ﭘرروﺣﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ روی
ﺧودش ﻧﻣﯽ آورد .ﺑﺎورﮐردﻧﯽ ﻧﺑود؛ ﺗﺎ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل ﺑﺎ ھم در
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑودﯾم .ﻋﻠﯽ ھم ﮐﮫ واﻟﯾﺑﺎل را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره رھﺎ ﮐرده ﺑود و
ﺳر و روﯾش را ﺷﺳﺗﮫ ﺑود و داﺷت آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷد .ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت و
دردﻧﺎک ﺑود؛ ﻣﻌﻣوﻻً ھﻣﯾن ﺳﺎﻋت ھر روز ،ﻋﻠﯽ ﭘس از ورزش
ﻣﯽ آﻣد ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﻓﯾزﯾﮏ ﺑﺧواﻧﯾم .ﻣﯽ ﺧواﺳت ﯾﮑﯽ دو درس
ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از دﯾﭘﻠﻣش را در ﺧرداد اﻣﺗﺣﺎن دھد و ﺑرای
ﮐﻧﮑور ﺧودش را آﻣﺎده ﮐﻧد .ﺑﺎ آن روﺣﯾﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎور
ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ او ﺣﮑم اﻋدام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر در ﻣورد
ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،ﻓرزاد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﻧﺑود.
او ھم ﺑرای اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت داﻧﺷﮕﺎه ﺧودش را آﻣﺎده ﻣﯽ
ﮐرد .ﻣﺎﺟرای ﻧﺎﻣزدی و ازدواﺟش ھم ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑود.
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ھﻣﮫ روﺣﯾﮫ و اﻧرژی آن دﺧﺗری ﮐﮫ
ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋداﻣﯽ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت ،اﺣﺳﺎس
ﺣﻘﺎرت ﺗﻣﺎم وﺟودم را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎری
ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن دوﺳﺗﺎن را دﯾده ﺑودم .ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٨۶و
دﯾدار ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن در ﺑﻧد  ٢٠٩اوﯾن .اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﻌد از روزھﺎی ﺳﺧت اﻧﻔرادی دﯾدم ﻓرھﺎد ﺑود ﮐﮫ از
ﻗﻧدﯾل ﻣﯽ ﮔﻔت و ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﭘﺳر ﺧردﺳﺎﻟش و اراده ﻋزﻣش،
ﭘﺷﺗواﻧﮫ ای ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑود .ﺑﻌد از ﭼﻧدی ﻋﻠﯽ و ﻓرزاد را ھم
دﯾدم؛ ﻋﻠﯽ ﮐﮫ آراﻣش و ﻣﺗﺎﻧﺗش آراﻣش ﺑﺧش ﺑود و ﻓرزاد ﮐﮫ
اﺳطوره ای ﺑود در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ .ﻣﻠﺗﯽ ﺑود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و اﯾﺳﺗﺎده .ھﻣﯾﺷﮫ
ﺧﻧدان و اﻣﯾد ﺑﺧش در ﺑراﺑر ھﻣﮫ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و در ﻟﺣظﮫ ھﺎی ﺳﺧت
اﺷﮏ و ﺧون و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب… و ﺑﺎز
او را دﯾدم در روزھﺎی ﻣﮑرر .آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ از ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﺧوﻓﻧﺎک
ﺳﻧﻧدج ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر ﻓرزاد ﺑﮫ اوﯾن آﻣد .ﮔردﻧش را آﺗل ﺑﺳﺗﮫ و
ﮐﺗﻔش در رﻓﺗﮫ ﺑود و دﻧدان ھﺎﯾش ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑود اﻣﺎ اراده و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ
اش اﺳﺗوارﺗر ﺷده ﺑود .ھﻣﺎن ﭼﻧد روز ﺣﺿورش در ھﻔت ،ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳﺧت از ھﺷت ﺑرای دﯾدﻧش ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻋﺎزم
ﺷوﯾم و ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ و ﻓرزاد را از رﺟﺎﯾﯽ
ﺷﮭر ﺑرای اﻋدام ﺑﮫ  ٢۴٠اوﯾن آوردﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺳﻠول
اﻧﻔرادی ﻣﻧﺗظر ﺳﺎﻋت  ۴ﺻﺑﺢ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد  -و ﻣن در ﺣﺎل
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﺎ ﺗواﻧﯽ ﮐم ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ آن ھﺎ را ﺑرای ﭼﮫ آورده
اﻧد ،دﺳﺗم ﮐوﺗﺎه ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑود -ﻓرزاد ﺑﮫ ﻣن روﺣﯾﮫ ﻣﯽ داد ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب اﺳت و ﻋﻠﯽ ﺑﺎز آراﻣﺷﯽ ﺑود در ﺑراﺑر ھﻣﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ھﺎ.
در ھﻣﮫ روزھﺎی آزادی ام ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ھﺎی روﺣﯾﮫ ﺑﺧش ﻓرزاد و
ﺑﺎ ﺻدای ﮔرﻣش ﮐﮫ ﻣﺎدرم را در روزھﺎی اﻧﻔرادی ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
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ﮔذاﺷت ،دﯾدم ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﮔر در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ھم ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد.
… و ﺑرادر ﺑزرﮔم را ﮐﺷﺗﻧد .ﺑرادری ﮐُرد ﮐﮫ او را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
دوﺳت داﺷﺗم .ﺑرادر و ﻣﻌﻠم ﻣن .ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﻌﻠﻣﯽ
ﺑرای ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان اﯾران .آن روزھﺎ ﮐﮫ اﻟﻔﺑﺎی اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ و ﭘروﻧده ﺳﺎزی ھﺎ را از او آﻣوﺧﺗم؛ آﻣوﺧﺗم ﮐﮫ
اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻘﺎد اﻧﺳﺎن در ﺑراﺑر اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ارزﺷﻣﻧدﺗرﯾن داﺷﺗﮫ
اﺳت؛ آﻣوﺧﺗم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎرھﺎ در اﺗﺎق ﺑﺎزﺟوﯾﯽ و ﺳﻠول ھﺎی ﺗﻧﮓ
اﻧﻔرادی ﺟﺎن را ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد و ﻋﻘﯾده را ﭘﺎس داﺷت .او ﻣﻌﻠم ﻣن ﺑود.
ﻣﻌﻠﻣﯽ ﮐﮫ آﻣوﺧت ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﯾﺷﮫ ﻟﺑﺧﻧد زد و ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ -
ﻓﺎرغ از ھر اﺧﺗﻼف و ﺗﻔﺎوﺗﯽ -اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﮕرﯾﺳت.
ﺣﺎل او رﻓﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐﻧد و
ﻣﯽ ﮔﻔت ﻓردا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻣت .ﻧﮕذاﺷت ﺑﺑوﺳﻣش و در آﻏوﺷش ﺑﮕﯾرم و
ﮔﻔت ﻓردا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻣت .ﻣﯽ داﻧم ﮔﺎم ھﺎی اﺳﺗوارش را ﺑﺎ ﮔﺎم ھﺎی
اﺳﺗوار دوﺳﺗﺎﻧش ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﯾداﻧﮕﺎه ﻧزدﯾﮏ ﺷده .او ﺑﺎرھﺎ ﻗول
داده ﺑود ﮐﮫ ﻧﮕذارد ﻗوم ﭘُر ﮐﯾﻧﮫ اﺳﺗﺑداد ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﮫ را از زﯾر ﭘﺎﯾش
ﺑﮑﺷﻧد .او ﻗول داده ﺑود ﮐﮫ ﺧودش ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﮫ را ﺧواھد زد .او ﻧﻣﯽ
ﮔذاﺷت دﺳﺗﺎن ﭘﻠﯾد اﺳﺗﺑداد ﺟﺎن او را ﺑﮕﯾرد و ﻣن ﻣﯽ داﻧم او ﺑﮫ
ﻗوﻟش ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﺑﮫ ﻣرگ ھم ﻟﺑﺧﻧد زده اﺳت؛
ﻟﺑﺧﻧدی ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﺑرآورده اﺳطوره ای از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺎوﯾدان
ﺷود.
او و دﯾﮕر ﯾﺎران ﺑﯽ ﮔﻧﺎھش رﻓﺗﻧد و ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﻧد .او ﺧوﺷﻧﺎم رﻓت و ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺟﺎودان ﺷد .ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺟﺎودان
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت .اﺳطوره ای ﺑرای
اﻣﯾدواری .ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ روﺣﯾﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی
آزادی ﺧواه.
او اﯾﻧﮏ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ھم از ﺧﺎطرات ﺧوش ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮕوﯾﯾم .آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت در ﺑراﺑر
روﺣﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﺳل زاﻧو زد .وزارﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺟزاﻧﮫ ﻟب
ﺑﮫ اﻋﺗراف ﮔﺷود ﺗﺎ در ﺑﺎزﮔﺷت ھﺎی ﺑﻌد ﻓرزاد ﺑﮫ
 ٢٠٩ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر آن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٨۶را در ٢٠٩
ﺗﮑرار ﻧﮑﻧد .دﯾوارھﺎی ھواﺧوری را ﺳﻧﮓ ﮐرده
ﺑودﻧد و آن ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ ﻣﺎ را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد! ﮔوﯾﺎ
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﭘس از آن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳرودھﺎی دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ را ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻓرزاد ﺑﺎز ھم ﻟﺑﺧﻧد زده
ﺑود ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ی ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﯾم.
… و اﯾﻧﮏ ﮔروﮔﺎن ھﺎ را ﺑردﻧد ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﻧد از اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﭼﻧﯾن
زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺑﮕوﯾﻧد ﻗدرت اﺳﺗﺑداد در ﺑراﺑر ﻋزم و
اراده ﻓرزﻧدان ﮐردﺳﺗﺎن ھﯾﭻ اﺳت .ﺑﮕوﯾﻧد ﺗﺣﻣل زﻧده ﺑودن ﻣظﮭر
ﺷﮑﺳﺗﺷﺎن را ﻧدارﻧد .ﻓرزاد ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎزﺟوﯾش ﮔﻔﺗﮫ "ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
رﯾش ﻣﺎ وزارﺗﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد ﮐﮫ اﻻن در زﻧدان درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد
و ﻣﯽ ﺧواھﯾد ازدواج ﮐﻧﯾد" .اﯾن روﺣﯾﮫ ﺟﻧﮕﻧدﮔﯽ ﻓرزاد ،ﻋﻠﯽ و
ﻓرھﺎد ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑود .اﻣروز در ﺳوگ ﭼﻧد دوﺳت ﻧﺷﺳﺗﮫ ام ﮐﮫ ﻓﻘط
ﭼﻧد "ﻧﻔر" ﻧﺑودﻧد .ﻓرزاد ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑود ،ﻋﻠﯽ رﻓﯾﻊ و ﺑزرگ
و ﻓرھﺎد ﭼون ﮐوه ﻗﻧدﯾل اﺳﺗوار و ﺳﺧت ،ﻓرزاد ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑود؛
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ در روزھﺎی ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺟدا ﻣﺎﻧدن
از دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳﯾون ﺧﺑر ﺣﺿور ﻓرزاد در اﻧدرزﮔﺎه ھﻔت ﺑراﯾم اﻣﯾد
ﺑﺧش ﺑود .ھﻣﺎن ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرای در ﮐﻧﺎر ﻣﻠﺗﯽ
ﺑودن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود.
ﻓرزاد اﮔرﭼﮫ ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑﮫ آﯾﻧده از ﻣﺎ ﺟدا ﺷد و رﻓت اﻣﺎ دﻟﺧوری
ھﺎﯾﯽ ھم داﺷت؛ از ﺑﺎﻧد ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑرﭼﯾده ﻧﺷده .از اﯾﻧﮑﮫ
ﻋده ای ھﻣﮫ ﮐس و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺻﺎدره ﮐﻧﻧد .اﯾن
روزھﺎ داﺷت ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻋﻧواﻧش اﯾن ﺑود" :ﻣن ﯾﮏ
اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗم؛ ﻣن ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﮐُرد ھﺳﺗم" و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ
ھر ﭼﻧد ﮐُرد ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣت ظﻠم و ﻣﺣروﻣﯾت اﻣﺎ از ﺳوﯾﯽ ﻗوﻣﯽ
ﮐردن ﻣﺑﺎرزه ﮐردھﺎ ﻧﯾز ظﻠم و ﻣﺣروﻣﯾﺗﯽ دﯾﮕر اﺳت .او ھﻣﮫ
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ﺗﻼﺷش را ﮐرد ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﺣﻘوق ﺑﺷری و ﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐُرد و
اﺳﺎس ﺣﻘوق ﻗوﻣﯾت ھﺎ و اﻗﻠﯾت ھﺎ ﺣﺎﮐم ﺷود .او ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت
ﻧﺎراﺣت و ﻧﮕران ﺑود ،از اﯾن ﮐﮫ ﻓﺎرغ از اﺧﺗﻼف و ﺗﻔﺎوت ،ﻧﮕﺎه
ﺣﻘوق ﺑﺷری ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣردم ﮐرد ﺻورت ﻧﮕﯾرد .او
ﻓرزﻧد ﻣﻠت ﮐُرد ﺑود ،وﻟﯽ ﻗﺻﮫ دﮔرﮔوﻧﮫ ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎر او ﮐﮫ ﺧود
ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑود ﺑرای ﻣردﻣش ﻧﮕران ﺑﺎﺷد .او ﻣﯽ رﻓت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دوﺳت داﺷت ﮐﺳﯽ ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آرﻣﺎن ھﺎﯾش ﺑﮫ
ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳد و درس ھﺎﯾش ﺛﻣرﺑﺧش ﺧواھد ﺑود .او ﻣﯽ
ﺧواﺳت ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻗﺻﮫ ﺧﺷوﻧت و ﻣﺣروﻣﯾت و ظﻠم در
ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳد ،ھم ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﭼون ﺧود او و
دوﺳﺗﺎﻧش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﭘروﻧده ﺳﺎزی ھﺎ و ﮔروﮔﺎن ﮔﯾری ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
او ﻣﯽ ﺧواﺳت ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد اﮔر ﺧﺷوﻧﺗﯽ ھم در آن دﯾﺎر اﺳت،
ﺧﺷوﻧت آﻓرﯾﻧﯽ ﺗﻧﮓ ﻧظران و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧواھﯽ ﻗوم اﺳﺗﺑداد اﺳت.
آه ،آه ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﻠﯾد اﺳت اﺳﺗﺑداد ﮐﮫ ﺗرﺳﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﻓردا ﻧﺗواﻧد
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﻧد .ﺗرﺳﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺗﺎ اﻣروزش اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ
ﻓرزاد ﻣﺎ را ﺑﯾش ﺗر ﮐرده اﺳت .ﺗرﺳﯾد از ﻟﺑﺧﻧد و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ او و
ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎ را ﻗطﻊ ﮐرد .ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﮔرﻓﺗن ﻣراﺳم و ﺧواﻧدن
ﻓﺎﺗﺣﮫ و ﭘﺧش ﺣﻠوا و ﺧرﻣﺎ را ﻣﻣﻧوع ﮐرد .ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣﺎ را
اﺣﺿﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﯾﺎدی از او ﻧﮑﻧﯾم؛ ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ از آن ھﺎ
ﮔﻔﺗﻧد و ﯾﺎدﺷﺎن را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﻧد .ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ راه
اﻧداﺧﺗﻧد .ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣدام ﻓرﯾﺎد ﺑﻠﻧد ﮐرده ﮐﮫ ﺗرورﯾﺳت ھﺎ را اﻋدام
ﮐرده و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑوده .ﻣﯽ داﻧﻧد
ﮐﮫ ﺑﻣب و ﺑﻣب ﮔذاری در ﮐﺎر ﻧﺑوده .ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرزاد را
در آن ﭘروﻧده وارد ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت او را ﻣﺗﮭم ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ
ﻣرگ ،او ﻧﯾز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺑود؛ آﻏﺎزی ﺑرای ﻓﮭم اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐﮫ دﯾﮕر
اﺳﺗﺑداد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرزﻧدان ﺳرزﻣﯾﻧﻣﺎن را ﺑﯽ ﺑﮭﺎ ﺑر دار ﺑرد.
… و اﻣروز ﺑﺎز ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗم .ﻓرزاد و ﻋﻠﯽ ﻧﺑودﻧد .ﻓرزاد
ﻧﺑود ﺗﺎ از ﺧﺎطرات ﮔذﺷﺗﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﻣﺎن ﺑﮕوﯾﯾم؛ اﻣﯾد و ﺷﺎدی را
ﺑﯾدار ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻣﺷورت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم و ﭼﺎره ای ﺑرای درد اﺳﺗﺑداد
ﺑﯾﺎﺑﯾم .آﯾﻧده ای روﺷن ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾم و ﺗراﻧﮫ ای ﺑرای آزادی ﺑﺧواﻧﯾم.
ﻋﻠﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب ھﺎ آراﻣش و روﺣﯾﮫ را ورق
ﺑزﻧﯾم .اﻣﺎ ﯾﺎد ﻓرزاد و ﻋﻠﯽ و ﻓرھﺎد ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑﮫ ﻓرزاد ﻗول داده
ام ﮔرﯾﮫ و ﺷﮑوه ﻧﮑﻧم ﮐﮫ از اﺳﺗﺑداد ﺟز ﺑﯾداد اﻧﺗظﺎری ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ
ﺑرادرم ﻓرزاد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﭼون ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان اﯾن ﻣﻠت ﻋﮭدی ﺑﺳﺗﮫ ام
ﮐﮫ راھش را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧم■.
ﻣﺟﯾد ﺗوﮐﻠﯽ  -زﻧدان اوﯾن

ﻓراﺧوان ﻓوری ﺑذر ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از رﻓﯾق ﻋﺎﺑد ﺗواﻧﭼﮫ
در ﺧﺑرھﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و از رﻓﻘﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﮐﮫ دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب اراک در اﻗدام ﺷﻧﯾﻊ دﯾﮕری ﺣُﮑم ﻣﺻﺎدره ﺧﺎﻧﮫ ﭘدری
ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻋﺎﺑد ﺗواﻧﭼﮫ را ﺻﺎدر ﮐرد .اﯾن ﺣﮑم از آﻧﺟﺎ
ﺻﺎدر ﺷد ﮐﮫ ﻣﺄﻣوران اطﻼﻋﺎت ﭘس از ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﯾورش ﺑﮫ
ﻣﻧزل ﭘدر وی ﻣوﻓق ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری وی ﻧﺷدﻧد و ﺗﮭدﯾد ﮐرده
ﺑودﻧد ﮐﮫ اﮔر وی ﺧود را دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﮑﻧد ،ﻣﻧزل را
ﭘﻠﻣپ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ وﮐﯾل وی دﮐﺗر ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن و
رﻓﯾﻘﻣﺎن ﻋﺎﺑد از اﻣﺿﺎی اﺑﻼغ ﺷﻔﺎھﯽ و ﻣﺑﮭم ﺣﮑم ِ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺣﺑس ﺗﻌزﯾری ﺧودداری ﮐرده ﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻧﻔور
ﭘروﻧده در اﻗداﻣﯽ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﭘروﻧده را ﺑدون ارﺳﺎل ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑرای اﺟرای ﺣﮑم ﺑﮫ ﺑﺧش اﺟرای اﺣﮑﺎم
دادﮔﺳﺗری ﻓرﺳﺗﺎد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﮐﺗر زراﻓﺷﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﻣران ﻋزﯾزی ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻗﺿﺎت ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد وﻟﯽ دادﺳﺗﺎﻧﯽ
اراک ﺑﺎ ﻓﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺣﮑم را ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣوده اﺳت.
در اﯾن زﻣﺎن ﻟزوم ﺣﻣﺎﯾت از رﻓﯾق ﻣﺑﺎرز و ﭘﺎﯾدارﻣﺎن در
اﻋﺗراﺿﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﯾش از ﭘﯾش اھﻣﯾت دارد .ﻋﺎﺑد ﻋزﯾز؛
ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ!
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آﺳﺗــــﺎن ﻗـدس رﺿوی
دﺳﺗﮕﺎه ﻏﺎرت و ظﻠم وﻓﺳﺎد
ﺑﺧش اول
م.م).آﯾﻧده(
در رژﯾم ظﺎﻟم و ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،در ھر ﻣﻧطﻘﮫ ای از
ﮐﺷور ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت و ﻧﻔوذی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣردم و
ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻧواع ظﻠم و ﻓﺳﺎد ﻣﺷﻐوﻟﻧد و راﺑطﮫ ای ﻣﺣﮑم ﺑﺎ ﻗدرت
ﻣرﮐزی وﻣﺣﺎﻓل ﺗﺄﺛﯾرﮔذار دارﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮭم ﺑﺧﺷﯽ
ﺛروت ھﺎی ﺑﮫ ﺗﺎراج ﺑرده از ﻣردم و ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﻗدرت و ﻧﯾز
اﺟرای ﻓراﻣﯾن ،ﺑﮫ ﺣﻔظ و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
از ﺣﻣﺎﯾت و ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ،در ﻣﺎﻧدﮔﺎری ،اداﻣﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ اﻋﻣﺎل ﺷوم
و ﺗﺑﮭﮑﺎری ھﺎی ﺧود ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﻣﯾﺎن اﯾن ﻗدرﺗﻣﻧدان،
ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ )روﺣﺎﻧﯾون( ﻧﻘش ﻋﻣده ای دارﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن
ﺑرای ﺧود ﺑﻧﯾﺎد ،آﺳﺗﺎن و  ...و در واﻗﻊ درﺑﺎری ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐرده و از
ھر طرﯾق ﺑﮫ ﻏﺎرت و ﻓﺳق و ﻓﺳﺎد ﻣﺷﻐول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣزﺑور ،ﺑﺎﯾد از آﺳﺗﺎن ﻗدس
رﺿوی ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧده در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ
آن ﺧواھد داﺷت .آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﺑﻧﯾﺎد
ﻣذھﺑﯽ در اﯾران اﺳت و در واﻗﻊ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﻋرﯾض و طوﯾل
ﺑﺳﯾﺎر ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺛروﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺟﻠﮫ "ﻓورﺑس" ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﺧﻣﯾن
ﻣﯾزان داراﯾﯽ ھﺎی آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی را ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽ داﻧد،
زﯾرا آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ھرﮔز ﻣﯾزان داراﯾﯽ ھﺎ و اﻣوال ﺧود را
ﻣﻧﺗﺷر ﻧﮑرده اﺳت (1).ﺑﻧﯾﺎد ﻣزﺑور در اﺻل ﺑرای اداره ﻣوﻗوﻓﺎت
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آن ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ھم از ﻧظر ﺷﮑل و ھم
از ﻧظر ﻣﺣﺗوا ،ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧود دﯾده اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣوﻗوﻓﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﮫ دو ﺑﺧش اﻣوال ﻣﻧﻘول و ﻏﯾر ﻣﻧﻘول ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯽ ﺷود .اﻣوال ﻣﻧﻘول ﺷﺎﻣل ﻗرآن ھﺎ ،ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧطﯽ،
ﺟواھرات ،اﺷﯾﺎی ﻧﻔﯾس ﻣﺛل ظروف ،ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎ ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎ و  ...و
اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول ﺷﺎﻣل اﻣﻼک و زﻣﯾن ھﺎ ،ﮐﺷﺗزارھﺎ و ﺑﺎغ ھﺎ،
ﻧﮭرھﺎ ]و ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ[ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و  ...ھﺳﺗﻧد .آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣوﻗوﻓﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت و در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر و ﺳﺎﯾر
ﻣذاھب ،ﭼﻧﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﺑدﯾن ﮔﺳﺗردﮔﯽ وﺟود ﻧدارد .از دوران
ﻗﺑل ازﺻﻔوﯾﮫ ھﯾﭻ ﺳﻧدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وﻗف اﻣﻼک واﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول
وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣوﻗوﻓﺎت دوره ﺻﻔوﯾﮫ ﺣدود  40درﺻد ﻣوﻗوﻓﺎت
اﯾن آﺳﺗﺎن راﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود (2).آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻣﺎﻟﮏ ﺷرﮐت ھﺎ و
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﻌددی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده
و ﻣﺗﻧوﻋﯽ دارد .اﯾن آﺳﺗﺎن در ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای
ھداﯾت ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐت ھﺎی ﺧود ﺗﺄﺳﯾس و راه اﻧدازی ﻧﻣوده
اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎد رﺿوی:
آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺎ ﺛﺑت ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺳﺎزﻣﺎن رﺿوی" در
ﺳــــﺎل  1383ﻓــﻌﺎﻟـــﯾت ھــﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود را در ﻗﺎﻟب اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣدﯾرﯾت 89
ﺷرﮐت و ﻣؤﺳﺳﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد (3).ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣزﺑور در 5ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد:
اﻟف -ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ -1 :ﺷرﮐت ﺳﯾﻣﺎن
ﺳﻣﻧﮕﺎن  -2ﺷرﮐت ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد ﻓرش آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی -3
ﺷرﮐت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺑﻧﺎی ﺳﺑﮏ ﻗدس رﺿوی  -4ﺷرﮐت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼوﺑﯽ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی  -5ﺷرﮐت ﻣﻌﺎدن و
ﮔراﻧﯾت ﻗدس رﺿوی  -6ﺷرﮐت ﻧﺦ رﯾﺳﯽ وﻧﺳﺎﺟﯽ ﺧﺳروی -7
ﻣؤﺳﺳﮫ ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎرات آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی
ب -ﺷرﮐت ھﺎ وﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ -1 :ﺷرﮐت آرد ﻗدس
رﺿوی  -2ﺷرﮐت ﺧﻣﯾر ﻣﺎﯾﮫ رﺿوی  -3ﺷرﮐت ﻓرآورده ھﺎی

ﺻﻔﺣﮫ 12

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻏذاﯾﯽ رﺿوی  -4ﺷرﮐت ﻓرآورده ھﺎی ﻟﺑﻧﯽ رﺿوی  -5ﺷرﮐت
ﻗﻧد آﺑﮑوه  -6ﺷرﮐت ﻗﻧد ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ  -7ﺷرﮐت ﻗﻧد ﭼﻧﺎران -8
ﺷرﮐت ﻗﻧد ﺧراﺳﺎن رﺿوی  -9ﺷرﮐت ﻧﺎن ﻗدس رﺿوی
ج -ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﮐﺷﺎورزی -1 :ﺷرﮐت ﮐﺷﺎورزی
رﺿوی  -2ﺷرﮐت ﮐﺷﺎورزی وﻋﻣران ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻗدس رﺿوی
 -3ﺷرﮐت ﮐﺷﺎورزی و ﻣوﻗوﻓﺎت ﭼﻧﺎران  -4ﺷرﮐت ﮐﺷت و
ﺻﻧﻌت اﺳﻔراﯾن  -5ﺷرﮐت ﮐﺷت و ﺻﻧﻌت اﻧﺎﺑد  -6ﺷرﮐت ﮐﺷت
و ﺻﻧﻌت ﺳرﺧس  -7ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎﻏﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی -8
ﻣؤﺳﺳﮫ ﮐﺷت و دام ﮐﻧﮫ ﺑﯾﺳت  -9ﻣؤﺳﺳﮫ ﮐﺷت و ﺻﻧﻌت ﻣزرﻋﮫ
ﻧﻣوﻧﮫ  -10ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣوﻗوﻓﺎت ﻣﻠﮏ  -11ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣوﻗوﻓﺎت و
ﮐﺷﺎورزی ﺟﻧوب ﺧراﺳﺎن  -12ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣوﻗوﻓﺎت و ﮐﺷﺎورزی
ﺳﻣﻧﺎن.
د -ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻣراﻧﯽ -1:ﺷرﮐت ﭘﺧش
رﺿوی  -2ﺷرﮐت داروﺳﺎزی ﺛﺎﻣن  -3ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺗن و
ﻣﺎﺷﯾن ﻗدس رﺿوی  -4ﺷرﮐت ﻓن آوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
رﺿوی )ﻓﺎوا(  -5ﺷرﮐت ﮐﺎرﮔزاری رﺿوی  -6ﺷرﮐت ﻣﺳﮑن و
ﻋﻣران ﻗدس رﺿوی  -7ﺷرﮐت ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﻣﺷﺎور آﺳﺗﺎن ﻗدس
رﺿوی  -8ﺷرﮐت ﻣﮭﻧدﺳﯽ آب و ﺧﺎک  -9ﻣؤﺳﺳﮫ اﻋﺗﺑﺎری
رﺿوی  -10ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣران و ﺗوﺳﻌﮫ ﺧراﺳﺎن -11
ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫ وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﺧس
ه -ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧودروﺳﺎزی -1 :ﺷرﮐت ﺷﮭﺎب
)(4
ﺧودرو  -2ﺷرﮐت ﺷﮭﺎب ﯾﺎر  -3ﺷرﮐت ﮐﻣﺑﺎﯾن ﺳﺎزی اﯾران
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر ازﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐت ھﺎی ﯾﺎدﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧش
ﻋﻣده ﺳﮭﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس اﺳت و ﺗوﺳط اﯾن ﺑﻧﯾﺎد اداره
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،آﺳﺗﺎن ﻗدس در ﺷرﮐت ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﺷﺎرﮐت دارد و
ﺳﮭﺎﻣدار اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌروف ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ،ﺷرﮐت ﻓوﻻد ﻣﺑﺎرﮐﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت ﻣزﺑور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس
رﺿوی اﺳت (5).از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﭘر
ﺷﻣﺎر آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻧﺻﯾب اﯾن
آﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود.
ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐت ھﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی
رﺿوی ﺑﯾش از 145ﻧوع ﺗوﻟﯾدات و ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺻﻧﻌﺗﯽ،
ﻣﻌدﻧﯽ ،ﮐﺷﺎورزی ،داﻣﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .4
ﺷرﮐت ھﺎی ﻣزﺑور؛ داراﯾﯽ ھﺎ ،ﺗوﻟﯾدات و درآﻣدھﺎی ﮐﻼﻧﯽ دارﻧد.
ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻓﻘط "ﺷرﮐت ﮐﺷت و ﺻﻧﻌت اﻧﺎﺑد" دارای  10ھزار
ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن زﯾرﮐﺷت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد (6).ﺳطﺢ اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ ﮐﮫ در
ﺷﻣﺎل در اﺧﺗﯾﺎر "ﺷرﮐت ﮐﺷﺎورزی و ﻋﻣران ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻗدس
رﺿوی" اﺳت 69 ،ھزار و  880ھﮑﺗﺎر اﺳت و درﺻدد راه
اﻧدازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓرآورده ھﺎی ﭼوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد (7).ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗوﻟﯾد
ﭘﺳﺗﮫ ﺑﺎﻏﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس درﮐﺷور ﺑﮫ ﺑﯾش از  6ھزار ﺗن ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ از اﯾن ﻣﯾزان 2 ،ھزار ُﺗن ﭘﺳﺗﮫ ﺧﺷﮏ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷود (8).ﺳﺎﻻﻧﮫ  500ھزارﺗن اﻧواع ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی در
اراﺿﯽ ﻣوﻗوﻓﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود (9).ﺳﺎﻻﻧﮫ  500ھزارﺗن
اﻧواع ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی در اراﺿﯽ ﻣوﻗوﻓﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﺷود و ﺳﮭم ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی آﺳﺗﺎن ﻗدس از ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﮐﺷور در ﺣدود ﯾﮏ درﺻد و از ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺧراﺳﺎن رﺿوی ﭘﻧﺞ
درﺻد اﺳت (9).درﺣوزه ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻗﻧد ﺑﯾش از  30درﺻد ﺗوﻟﯾد ﻗﻧد
اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن و  10درﺻد از ﮐل ﺗوﻟﯾد ﻗﻧد ﮐﺷور ،در زﻣﯾﻧﮫ
ﻣﻌﺎدن )ﺛﺑت ﺷده( ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮔراﻧﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ  11درﺻد ﻣﻌﺎدن
ﮐل ﮐﺷور ،درزﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت و ﺗوﻟﯾد ﺧودرو ،اﺗوﺑوس ﺷﮭری و ﺑﯾن
ﺷﮭری  17/3درﺻد از ﺗوﻟﯾد ﮐل ﮐﺷور و در ﺑرﺧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﺧﻣﯾرﻣﺎﯾﮫ و ﻓرآورده ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺎ  10درﺻد از ﺗوﻟﯾد ﮐل
ﮐﺷور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی اﺳت  .4وﺿﻌﯾت و ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی درزﻣﯾﻧﮫ ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺳﻔﯾر
ﮐﺷور ھﻠﻧد در اﯾران ﺑﺎ ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس دﯾدار و ﻣﻼﻗﺎت
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ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗرار ھﻣﮑﺎری دو طرف در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﭘرورش ُﮔل در ﻣﻧطﻘﮫ وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﺧس ،ﺗوﻟﯾد ﺑذرھﺎی
ﺳﺑزی و ﺻﯾﻔﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻓﻧﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾﻠﯽ در
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزي ،ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود (10).ﺷرﮐت ﮐﺷت و دام ﮐﻧﮫ
ﺑﯾﺳت رﺿوی ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾش از  25ﺗن ﺷﯾر در روز و داﺷﺗن
 2200رأس ﮔﺎو ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺷﯾر در
ﮐل ﮐﺷور اﺳت (11).ﺷرﮐت ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد ﻓرش آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی
در دو ﮐﺎرﮔﺎه ﻓرش ﺑﺎﻓﯽ ﺧود در ﻣﺷﮭد و ﮐﺎﺷﻣر  700ﻧﻔر ﻧﯾرو
دارد) ،(12و ﺳﺎﻻﻧﮫ  4000ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻓرش ]دﺳﺗﺑﺎف[ ﺑرای ﻓرش
ﮐردن رواق ھﺎی ﺣرم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐل  26ھزار ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
رواق ھﺎی ﺣرم ﺑﺎ ﻓرش ھﺎی ﻣزﺑور ﭘوﺷﺎﻧده ﺷده و ﻧﯾز ھر  6ﺳﺎل
آن ھﺎ را ﺑﺎ ﻓرش ﻧو ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓرش ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ را ﻣﯽ
ﻓروﺷﻧد) .(13ﮐﺟﺎ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﯾﻣت؟ ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت.
اﻣﻼک و زﻣﯾن ﺧواری آﺳﺗﺎن ﻗدس :آﺳﺗﺎن ﻗدس اﻣﻼک
زﯾﺎدی در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ وﻗف ،ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورده و
درآﻣد زﯾﺎدی ازاﯾن راه ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد .آﺳﺗﺎن اﻣﻼک و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ھﺎﯾﯽ را ﺗﺣت ﺗﺻرف داﺷﺗﮫ و از آﻧﮭﺎ ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ
ﻋﻼوه ﺑﺎﺑت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﻋﻧوان وﻗف آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﺳﺑﺎﻧده
ﺷده ،ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان "اﺟﺎره ﺑﮭﺎء" اﺧذ )ودرواﻗﻊ اﺧﺎذی( ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻧﯾز زﻣﯾن ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ وﻗﻔﯾت ﻣﺗﺻرف ﺷده و ﭘس از
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ارزش زﻣﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس
ﺗﺻﺎﺣب ﮐرده ،ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗوان ارزش ﮔذاری دﻗﯾﻘﯽ
ﺑرای آن اﻧﺟﺎم داد وﻟﯽ ﭘروﻓﺳور "ورﻧرروف " طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای،
درﻣورد ارزش زﻣﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﻣﺎﻟﮑﯾت آﺳﺗﺎن ﻣزﺑور ﻗرار دارد
ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ... " :ارزش زﻣﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﻟﮑﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس
)(14
ﻗرار دارد ،ﺑﮫ  20ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود".
...
اﯾن ﻣطﻠب اداﻣﮫ دارد
ﻣــﻧـــﺎﺑــــــــــﻊ:
 -1ﺳﺎﯾت ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ" :ﭘروﻧده اﻟﻣﮑﺎﺳب"
www.voanews.com 2008 /8/8
 -2ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺑری ﻣﯾﮭن" :آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣوﻗوﻓﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت "
www.mihanpress.com 1387/12/9
 -3ﺳﺎﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی" :ﺑزرﮔﺗرﯾن ھوﻟدﯾﻧﮓ اﻗﺗﺻﺎدی ﺷرق
ﮐﺷور" www.aqrazavi.org
 -4ﺳﺎﯾت ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎد رﺿوی" :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻗﺗﺻﺎد رﺿوی" www.reorazavi.org
 -5ﺳﺎﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی -اﻗﺗﺻﺎدی  -اﺧﺑﺎر" :ﺛﺑت رﮐورد ﺗﺎزه
درﺗوﻟﯾد ﻓوﻻد درﺷرﮐت ﻓوﻻد ﻣﺑﺎرﮐﮫ" 1387/11/14 -
 -6ﺧﺑرﮔزاری داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾران )اﯾﺳﻧﺎ(" :ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﮐﺷت و
ﺻﻧﻌت اﻧﺎﺑد :ﻣﻘﺎم اول ﺗوﻟﯾد ﺑذر اﺻﻼح ﺷده ﻏﻼت را در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎن
دارﯾم" 1388/4/20 -
www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1367854
 -7ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس  -ﮔروه اﺳﺗﺎن ھﺎ  -ﺣوزه ﻣﺎزﻧدران" :ﺑﺎ راه
اﻧدازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﻼﻓﯾﮫ و ﻧﺋوﭘﺎن ﺑرای  350ﻧﻔر درﻣﺎزﻧدران ﺷﻐل
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود"1385/5/23 -

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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 -8ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس -ﮔروه اﺳﺗﺎن ھﺎ -ﺣوزه ﺧراﺳﺎن رﺿوی2" :
ھزار ﺗن ﭘﺳﺗﮫ ﺑﺎﻏﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺑﮫ ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﺻﺎدر
ﺷد"1387/7/1 -

 -9روزﻧﺎﻣﮫ ﻣردم ﺳﺎﻻری" :ﺗوﻟﯾد ﺳﺎﻻﻧﮫ  500ھزارﺗن ﻣﺣﺻول
ﮐﺷﺎورزی در ﮐﺷﺗزارھﺎی ﻣوﻗوﻓﮫ رﺿوی" -ﺷﻣﺎره 1823
)(1387/3/27
www.mardomsalari.com
 -10روزﻧﺎﻣﮫ آﻓرﯾﻧش  ":ﺗوﺳﻌﮫ رواﺑط ﺑﯾن آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی وھﻠﻧد
"  -ﺷﻣﺎره 2702
)www.afarineshdaily.ir/afarinesh/news (1385/11/29
 -11ﺳﺎﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی  -اﻗﺗﺻﺎدی  -اﺧﺑﺎر" :ﺷرﮐت ﮐﺷت
ودام ﮐﻧﮫ ﺑﯾﺳت رﺿوی ﯾﮑﯽ ازﺑزرﮔﺗرﯾن واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺷﯾر
ﮐﺷور " 1387/10/12 -
 -12ﺳﺎﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی  -اﻗﺗﺻﺎدی  -اﺧﺑﺎر" :اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ
ﺑرای  700ﻧﻔر درﺷرﮐت ﻓرش آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی" -
1387/11/17
 -13ﺳﺎﯾت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺳﯾﺞ ﻣﻌﺎوﻧت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ وھﻧرھﺎی
ﺳﻧﺗﯽ" :رواق ھﺎی ﺣرم رﺿوی ﺑﺎ  26ھزار ﻣﺗر ﻓرش دﺳﺗﺑﺎف
ﻣﻔروش ﺷد".
www.basijsanayhdasti.persianblog.ir
 -14ورﻧر روف" :ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران از ﻧظﺎم راﻧت ﺧواری در اﯾران
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد"  -ﺗرﺟﻣﮫ رﺿﺎ ﻧﺎﻓﻌﯽ  -وﺑﻼگ آﯾﻧده ﻣﺎ
www.ayandeh1.blogfa.com

ﺧﺑری ﮐوﺗﺎه از ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ھوﻟﻧﺎک
در ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ھﻠﮑوﭘﺗرھﺎ و ﻧﺎوﭼﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ رژﯾم
وﺣﺷﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ ﺣﺎﻣل ﮐﻣﮑﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﺻد ﻏزه رھﺳﭘﺎر ﺑود ،ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و در اﯾن ﺟﻧﺎﯾت
ﺗﻌدادی ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .در ﺳرﺗﺎﺳر اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن رژﯾم ﻓﺎﺷﯾﺳت ﺑرﭘﺎ ﺷد .ﺣﺗﯽ در
ﻧﯾوﯾورک ﮔروھﯽ از ﺧﺎﺧﺎم ھﺎی ﯾﮭودی ﻧﯾز ﺗﺟﻣﻌﯽ
اﻋﺗراﺿﯽ ﮐردﻧد .ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ اﯾران ھم اﮐﺛر آﻧﮭﺎ را
ﻧﻣﺎﯾش داد و اﺣﻣدی ﻧژاد ھم ﭘﯾﺎم ھﻣﯾﺷﮕﯽ اش را
ﻓرﺳﺗﺎد .وﻟﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ،ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ
ھﻣراھﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﮐﺷورھﺎی ﻓوق،
ﺗظﺎھراﺗﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد ﮐﮫ در آن ﻣوﺿﻊ ﻣﺣﮑﻣﯽ ھم
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﺳراﺋﯾل و ھم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾﻣﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
ﻣذھﺑﯽ دﻧﯾﺎ ﮔرﻓﺗﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن دوﻟﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،رژﯾم
ﺷﮑﻧﺟﮫ و زﻧدان و اﻋدام ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑود .از
اﯾﻧرو در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺧﺻوص اﻋﺗراﺿﺎت در
اﯾن روزھﺎ ،ﺷﻌﺎر "ﻏزه ،ﺗﮭران = ﺷﮑﻧﺟﮫ ،زﻧدان" ھم
ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻌﻧﯽ ﺷد.
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دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی ﻗوه ی
ﻣﺟرﯾﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ – ﺑﺧش ﺳوم
ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﻧظرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐس
ﺟﻠد اول دوﻟت و ﺑورﮐراﺳﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎرل درﯾﭘر
ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳن ﺷﻣس آوری
ﻧﺷر ﻣرﮐز1382 -
اﻧﮕﻠس ﻧﻘش طﺑﻘﺎﺗﯽ رازﮔوﻧﮕﯽ »ﻗداﺳت ﻗﺎﻧون« را ﺧﯾﻠﯽ زود
و ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎرﮐس ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺗﺷﺧﯾص داد ،ﯾﻌﻧﯽ
در وﺿﻌﯾت طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن :
ﺑﮫ طور ﻗطﻊ ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺑورژوا ﻣﻘدس اﺳت ،ﭼون ﺳﺎﺧﺗﮫ ی
دﺳت ﺧود اوﺳت و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد او و ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از او و ﻣﻧﺎﻓﻌش ﺑﮫ
اﺟرا در ﻣﯽ آﯾد .او ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﻗﺎﻧون ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺿرر او
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺣﺎﻓظ
ﻣﻧﺎﻓﻊ اوﺳت؛ و ﻣﮭم ﺗر اﯾن ﮐﮫ ﻗوی ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯽ ﻣوﺿﻊ وی ﻗداﺳت
ﻗﺎﻧون و ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑودن ﻧظم ﻣوﺟود ﺑر اﺳﺎس اِﻋﻣﺎل ﻓﻌﺎل اراده
از ﺳوی ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘذﯾرش اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ آن از ﺳوی ﺑﺧش دﯾﮕر
اﺳت .از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑورژوای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﺻوﯾر ﺧود را در ﻗﺎﻧون و
ھﻣﯾن طور در وﺟود ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﭘس آن را ﻣﻘدس ﻣﯽ داﻧد و
ﻧﯾز ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس )ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧود اوﺳت( ﻗدرت را ﭼﻧﺎن
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ وی ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧش اﺳت .اﻣﺎ
ﺑرای ﮐﺎرﮔر ﻗطﻌﺎ ً ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﮐﺎرﮔر ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟرﺑﮫ ی طوﻻﻧﯽ
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون طوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑورژوا ﺑرﮔردن وی
اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت و او اﺻﻼً ﺑﮫ ﻓﮑر ﻗﺎﻧون ﻧﯾﺳت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور
44
ﺷود.
ﻣﺎرﮐس در ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ در ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر زﻣﯾن
ﮐﺎرﺑرد ﺑﻼﻓﺻل دارد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ی اﻧواع ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ ﺷود ،ﺑﮫ اﻟﮕوی ﺗﻘدﯾس اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد:
 ...آﻧﺎن ]ﺣﻘوﻗداﻧﺎن ،ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن و اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ[ واﻗﻌﯾت
اوﻟﯾﮫ ی ﺗﺻرف را ﺗﺣت ﭘوﺷش »ﺣق طﺑﯾﻌﯽ« ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺗﺻرف ﻣﺗﺿﻣن ﺣق طﺑﯾﻌﯽ ﻋده ی ﻣﻌدودی اﺳت ،در آن
ﺻورت اﻧﺑوه اﻓراد ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎﯾد ﻗدرت ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺣق طﺑﯾﻌﯽ
ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﮫ دﺳت آورﻧد.
ﻓﺎﺗﺣﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻣﯾل
ﮐرده اﻧد ﻧوﻋﯽ ﺗﻘدس اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺣق اوﻟﯾﮫ ی ﻧﺎﺷﯽ از زور
ﻋرﯾﺎن ﺧود ﺑدھﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ اﻋﻼم
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دارد ﻣذﮐور ﺣﺎﺻل اﺟﻣﺎع ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
اﻧﮕﻠس ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود را ﭼﻧﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد:
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دوﻟت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮭﺎر آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﯾز ﭼون در ﮔرﻣﺎﮔرم ﺳﺗﯾز ھﻣﯾن
طﺑﻘﺎت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ،ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋده*
ت ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن طﺑﻘﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺳﻠط اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق
دوﻟ ِ
ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ دوﻟت ،ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﻠط ﻧﯾز ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ،و ﺑدﯾن
ﺳﺎن وﺳﺎﯾل ﺟدﯾدی ﺑرای ﺗﺳﻠط ﺑر طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر آﻧﺎن
ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﻣﯽ آورد .ﺑدﯾن ﺳﺎن ،دوﻟت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز دوﻟت
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑرده ﺑرای ﺗﺳﻠط ﺑر ﺑردﮔﺎن ﺑود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دوﻟت
ﻓﺋودال اﻧدام اﺷراف و ﻧﺟﺑﺎ ﺑرای ﺗﺳﻠط ﺑر ﺳرف ھﺎی ﮐﺷﺎورز و
ﻏﻼﻣﺎن و دوﻟت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣدرن اﺑزار اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎر ﻣزدوری ﺗوﺳط
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ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت.
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ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻣوﺟز در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را در ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .اﯾن اﻣر ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻧﺎظر ﺑر ﺳرﺷت دوﻟت
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻧﺎظر ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن،
 ...ﺑورژوازی ﺳراﻧﺟﺎم ،از زﻣﺎن اﺳﺗﻘرار ﺻﻧﻌت ﻣدرن
ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ،در وﺟود دوﻟت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣدرن ﺳﻠطﮫ ی اﻧﺣﺻﺎری
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑرای ﺧود ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗوه ی ﻣﺟرﯾﮫ ی دوﻟت
ﻣدرن ﭼﯾزی ﺟز ﮐﻣﯾﺗﮫ ی اداره ی اﻣور ﻣﺷﺗرک ﮐل ﺑورژوازی
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ﻧﯾﺳت.
و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧش دوم ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم» :ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دﻗﯾق ﮐﻠﻣﮫ ﭼﻧﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود* ،ﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ی
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ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑرای ﺳرﮐوب طﺑﻘﮫ ی دﯾﮕر اﺳت«.
واﮔوﯾﮫ ی ﻣﺗداوﻟﯽ از اﯾن ﻋﺑﺎرت وﺟود دارد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ )ﺑﮫ
اﺷﺗﺑﺎه( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘل ﻗول واﻗﻌﯽ از ﻣﺎرﮐس اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺛل
»دوﻟت ﮐﻣﯾﺗﮫ ی اﺟراﯾﯽ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم اﺳت« .ﺟﻣﻼت ﻣوﺟز
ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﻣﯽ ﺗوان در ﺟﺎی دﯾﮕر در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
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ﯾﺎﻓت.
ﺳودﻣﻧدﺗرﯾن ﮔزاره ی ﮐوﺗﺎه درﺑﺎره ی ﻧﻘش دوﻟت در ﻓرﻣول
ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت دﯾده ﻣﯽ ﺷود :دوﻟت ﻧﮭﺎدی »ﺑرای اداره ی اﻣور
ﻣﺷﺗرک« طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم اﺳت .از ﻧظر ﻣﺎرﮐس ،ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد
ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ آن )»ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز« ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗول اﻧﮕﻠس(
ﻋﺑﺎرت از »ﺗﺳﻠط ﺑر طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر آﻧﺎن« اﺳت .اﻣﺎ
آﻧﮭﺎ ھر ﺟﺎ ﻻزم دﯾده اﻧد ﺗﺎ ًﮐﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ وظﯾﻔﮫ ی ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﻘش آن ﻧﯾﺳت ،ھرﭼﻧد ﮐﻠﻣﺎت ﻣؤﮐدی ﭼون ﺻرﻓﺎ ً ،ﭼﯾزی ﺟز و
ﻏﯾره در ﻓرﻣول ھﺎی اﺳﺗﻌﺎری ﮐوﺗﺎه دﯾده ﻣﯽ ﺷود**.

7ـ وظﺎﯾف ﺟﺎﻧﺑﯽ دوﻟت
دوﻟت ﮐﮫ اﻣور ﻣﺷﺗرک طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم را اداره ﻣﯽ ﮐﻧد ،وظﺎﯾف
دﯾﮕری ﻧﯾز دارد .در واﻗﻊ ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ی دﯾﮕر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻻزم
اﺳت ﺟﻠوﺗر ﺑروﯾم و آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﺑﯾم .اﯾن وظﺎﯾف ﺷﺑﯾﮫ ھﻣﺎن ﺳﮫ
وظﯾﻔﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﮭرﺳت آن را ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮫ ی ﭘﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ھر ﻧوع اﻗﺗدار ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﺗﯽ در
ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی ﺑﯽ دوﻟت ،ﺑر ﺷﻣردﯾم .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن وظﺎﯾف را ﺑﮫ
وظﺎﯾف دوﻟت ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧواھد ﺑود:
1ـ ﮐﺎرﮐردھﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ھر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﺗداوم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد ،ھرﭼﻧد اﮔر
ھﯾﭻ ﺳود ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم در ﺑر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ادارات
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳراﯾت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾر دار ﻣﯽ ﮔردد؛
ﭘﻠﯾس اﺟﺳﺎد ﮔﻣﺷده ﮔﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺑﻼﯾﺎی
طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺛل ﮔردﺑﺎد و زﻟزﻟﮫ ﺷده اﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺣﺗﯽ در دوﻟت طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ظﺎھر ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻏﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ را دارد.
2ـ دوﻟت از اﺑﺗدا ﺑر ﺷﺎﻟوده ای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﭘراطوری ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد
و در ﻣﺣدوده ی ﻣرزھﺎی ﻗﻠﻣروی ﻣﻌﯾن ﻣوﺟودﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ
ﺻورت ﯾﮏ دوﻟت ﻣﻠﯽ ،اﻣور ﻣﺷﺗرک طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐمِ آن دوﻟت
ﺧﺎص را در ﻣﻘﺎﺑل طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم رﻗﯾب ﺳﺎﯾر دوﻟت ھﺎی ﻣﻠﯽ اداره
ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﯾﮏ از دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﮕرﺑﻧدی در ﭘس ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ
ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺟﺎرت ،ﻣواد ﺧﺎم ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،ﻣزاﯾﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ
و ﻏﯾره ،ﺑﺎ ھم دﯾﮕر ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد .ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف دوﻟت
در ھر ﻣﺣدوده ای ،ﭘﺎﺳداری و ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم ﺧود را
ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ ی رﻗﯾﺑﺎن ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد.
3ـ ﺧود طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم ،ﺑﻠوک ﯾﮏ دﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و درﮔﯾر در
ﺑﻠوک ھﺎﯾﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗداﺧل و ﻧﯾز آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ اﻓراد
ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺗﺣت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ـ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻗﺎﺑت
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ـ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف دوﻟت
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ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔری ،اﯾﺟﺎد ﺳﺎزش و ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﺎت و ﺳﺗﯾزھﺎی
ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوز در درون طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم اﺳت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ ﺻورت
ﺣﮑﯾم ﺑﯽ طرف رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد :ﭼون ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗﺑﯽ از ﻗدرت
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﯾز ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود دارد .اﻣﺎ ﻧوﻋﯽ ﺣل و ﻓﺻل
ﻣﻧﺎزﻋﺎت درون طﺑﻘﺎت ﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﮐل ﭼﺎرﭼوب ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻌرﮐﮫ ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﮭﺎر ﮔردد.
راﺑطﮫ ی وظﯾﻔﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت )»ﺗﺳﻠط ﺑر طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺳﺗم
و اﺳﺗﺛﻣﺎر آﻧﺎن«( ﺑﺎ ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﮫ ﺷرح دادﯾم ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ
دو ﻧوع ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت.
1ـ روﺷن ﺗرﯾن ﺗﻔﺎوت اﯾن اﺳت ﮐﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس وظﯾﻔﮫ ی
دوﻟت در ﺳﻠطﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﺑﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ دﻟﯾل
ﻣوﺟودﯾت ﺧﺎص آن اﺳت .ﺳﮫ ﻣورد دﯾﮕر وظﺎﯾﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دوﻟت
آﻧﮭﺎ را از ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﯾش ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺑﻠﯽ اش ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛
ﻣوﺟودﯾت دوﻟت ﻣﻧوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن وظﺎﯾف ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺗﺑﻌﺎت ﻋﻣﯾﻘﯽ روی واﮐﻧش ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐم دارد؛ ﭼون ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﻋﻣل طﺑﻘﮫ
ی ﺣﺎﮐم ھر ﺟﺎ ﻣﯾﺎن وظﺎﯾف ﻓوق ﺗﻧﺷﯽ ،ﺣﺎﺻل ﺷود ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ی
ﺟﺎﻧﺑﯽ را ﺗﺎﺑﻊ وظﯾﻔﮫ ی )اﺳﺎﺳﯽ( ﻧﺧﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .دوﻟت ﺑرای اﯾﺟﺎد
آرﻣﺎن ﻣﺷﺗرک در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭدﯾد از ﭘﺎﯾﯾن ،اﺧﺗﻼﻓﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ دروﻧﯽ را
ﻓراﻣوش ﺧواھد ﮐرد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ را ﻣورد
ﺗﮭدﯾد ﻗرار دھد ،دوﻟت ﺑﺎ دﺷﻣن ﻣﻠﯽ وارد ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد .ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘروﺳﯽ ھﺎ ﺑرای درھم ﺷﮑﺳﺗن ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ورﺳﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ،وی اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ:
اﯾن ﺻرﻓﺎ ً ھﻣﺎن ﺣﮑﺎﯾت ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت .طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺗﺣد
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را زﯾر ﺳﻠطﮫ ی ﺧود ﻧﮕﮭدارﻧد .در
ﻗرن ﯾﺎزده ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ از ﺷواﻟﯾﮫ ھﺎی ﻓراﻧﺳوی و ﺷواﻟﯾﮫ ھﺎی
ﻧورﻣﺎﻧدی ﺟﻧﮓ در ﮔرﻓت و دھﻘﺎﻧﺎن دﺳت ﺑﮫ ﺷورش زدﻧد؛ ﺷواﻟﯾﮫ
ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐردﻧد و ﺑرای در ھم
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ﺷﮑﺳﺗن ﺟﻧﺑش دھﻘﺎﻧﺎن اﺋﺗﻼف ﮐردﻧد.
ھﻣﺎن زﻣﺎن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در دﻓﺗرﭼﮫ ی ﯾﺎدداﺷت ﺧود ﻧوﺷت:
ﭘﺎری ـ ژورﻧﺎل ،از ﻓروﻣﺎﯾﮫ ﺗرﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ورﺳﺎی ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳﻧد» :ﻗرارداد ﺻﻠﺢ اﻣﺿﺎ ﺷد.ـ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﻣﺎن؟ ﻧﮫ ،ﺑﺎ ﭘروﺳﯽ
ھﺎ .و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻧﻔرت ﻣﺎ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را وﯾران ﮐردﻧد ھر
ﭼﻘدر ھم زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ]ﭘروﺳﯽ ھﺎ[ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ھراس از ﺟﺎﻧب
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ ی ﺑﯽ آﺑروﯾﯽ ﻣﺎ ﺷدﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد
53
]ﭘﺎرﯾﺳﯽ ھﺎ[«.
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،در اﻣور داﺧﻠﯽ ،ھﻣﺎن ﺑورژوا ﻟﯾﺑرال ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ی ﺣﮑوﻣت را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آﻣﺎج ،طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد ،ھﻣﺎن ھﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد:
ھﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن »دﻻور«ی ﮐﮫ در ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﻣداﺧﻠﮫ ی
دوﻟت ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾراﻧد ،ھﻣﺎن ﺣوارﯾون ﻣﮑﺗب ﺑورژواﯾﯽ آزادی
ﺗﺟﺎرت )ﻟﺳﮫ ﻓر( ﮐﮫ ﻣﻌﺗرف اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ ﮐس را ﺑﮫ
اﻣﺎن ﻣﺑﺎرزات در راه ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓردی رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯾﺷﺎن در ﺗﺿﺎد ﻣﯽ اﻓﺗد ،ھﻣﯾﺷﮫ اوﻟﯾن
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﻣداﺧﻠﮫ ی دوﻟت ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﺎن در اﯾن
ﻟﺣظﮫ ھﺎی ﺗﺻﺎدم ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی ﻗﺎره ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﺳﺗﺑدادی
ﺷﺎن ھر ﭼﻧد در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺑورژوازی اﺟﺎزه ی ﺣﮑوﻣت ﮐردن ﻧﻣﯽ
دھﻧد اﻣﺎ دﺳت ﮐم ﺟﻠو ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺎرﮔران را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑﮫ دﯾده
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ی ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد.
2ـ ﺗﻔﺎوت دوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ی ﺟﺎﻧﺑﯽ ،ﺑر ﺧﻼف
وظﯾﻔﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ظﺎھر ﺧﺻوﺻﯾت ﻏﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ را

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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اﻟﻘﺎ ﮐﻧد ،ﮔوﯾﯽ اﻧﺟﺎم آن ﺻرﻓﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﻣﻠت ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺻوﺻﯽ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم .ﺑر
ھﻣﯾن اﺳﺎس اﺳت ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ »اﻏراق ﮔوﯾﯽ ھﺎی« ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ
دوﻟت را ﻋﻣدﺗﺎ ً اﺑزارھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد ،ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود.
اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎی ﺑﺣث در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧظور طرح دﯾدﮔﺎه
ﻣﺎرﮐس در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﺳت.
آﻧﭼﮫ ﻣﺷروح اﻓﺗﺎد روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ
ﭼون و ﭼراﯾﯽ ﻧﯾﺳت:
دوﻟت واﻗﻌﺎ ً دارای وظﺎﯾف ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد .اﻣﺎ اﯾن وظﺎﯾف را ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺷﯾوه ای طﺑﻘﺎﺗﯽ ،در ﺧدﻣت
اھداف طﺑﻘﺎﺗﯽ و ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد...

اﯾن ﻣطﻠب اداﻣﮫ دارد
ﺗوﺿﯾﺣﺎت:
*ﺑﮫ ﻗﯾد »اﻟﻘﺎﻋده« ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :اﻧﮕﻠس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﯾن ﺑﺧش ﮐﮫ
ﻧﻘل ﺷد ،ﺑﮫ ﺑﺣث در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑراﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ در
ﻓﺻل ھﺎی ﺑﻌد ﺑدان ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .ﻗﯾد ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻧﯾز در ﻣﻧﺷﺎء
ﺧﺎﻧواده دﯾده ﻣﯽ ﺷود» :ﻗدرت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺗﻣدن ھﻣﺎن
دوﻟت اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ی دوره ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﻧﺣﺻراً دوﻟت طﺑﻘﮫ
46
ی ﺣﺎﮐم اﺳت «...
** در ﺗرﺟﻣﮫ ی اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣور ـ اﻧﮕﻠس ﮐﻠﻣﮫ ی ﺻرﻓﺎ ً در اﯾﻧﺟﺎ
دﯾده ﻣﯽ ﺷود؛ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ در اﺻل آﻟﻣﺎﻧﯽ آن وﺟود ﻧدارد .درﺳت
ﻣﺛل ﭼﯾزی ﺟز ) (nurدر ﻧﻘل ﻗول ﭘﯾﺷﯾن») :ﻗوه ی ﻣﺟرﯾﮫ ی
دوﻟت ﻣدرن ﭼﯾزی ﺟز ﮐﻣﯾﺗﮫ ی  49(«...ﮐﮫ ﻧﻘش ﺗﺄﮐﯾدی دارد.
; 44 – E : Cond. Wkg. Cl.Eng., MEW 2 :443-444
cf. tr. In ME: on Brit., 263.
45 - M: Nationalization of Land, in Labour
Montbly reprint, 415.
46 – E: Orig. Fam., in ME:SW 3:332.
47 – Ibid., 328.
48 – ME: Com. Manif., in ME:SW 1:110- 111.
49 – For the Ger. original, see MEW 4:464.
50 – ME: Com. Manif., in ME:SW 1:127, rev.
after MEW 4:482.
51 – For example, E: Hous. Qu., in ME:SW
2:347; M:Civ. FR., in ME:SW 2:128; also in 1st
DR., in ME Wr. Par. Com., 150; and 2d dr., ibid.,
210-211.
52 – M: Report at 23 May 1871 session of Gen.
Counc., in G.C.F.I. 70-71 (4), 201.
53 – M: Notbk. Par. Com./Apr-May, 15. Along
the same lines : for 1849, see
M: Cl. Str.
FR., in ME:SW 1:264; for the Commune, M:Civ.
War FR. 1st DR., in ME: Wr. Par. Com., 104; for
the Franco-Prussian war period, see E: Notes on
W.,61, 129; also 1tr, jenny Marx (daughter) to
Mrs. Kugelmann, 19 Nov. 1870, In Labour
Monthly, Mar.1956, 140.
54 – M: Eng. Prosp., in N.Y. Tribune, 1july 1853.
Cf.also the discussion in M: Cive. War Fr., in
ME:SW 2:218-219.
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داﻧﺷﮕﺎه ،اﺣﻣدی ﻧژاد و
ﻓرﯾﺎد ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ  -اول ﻣﺎه ﻣﯽ
اﻣروز ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﮔزارش ﻗﺑل ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﻗرار ﺑود
ﻣراﺳﻣﯽ ﺑرای ﺑزرﮔداﺷت روز ﮐﺎرﮔر در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑرﮔزار
ﺷود .از ﺳﺎﻋت  10اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑودم .ﺧﯾل ﻋظﯾم
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻧظر ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐرد.
ھﻣﮫ از ھم ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدن ﮐﮫ اﻣروز ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت و اﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾرو
ﺑرای ﭼﯾﺳت؟! اﻣﺎ از اﯾن ﮐﮫ ﺧﺑر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت ،ﮐﻼﻓﮫ ﺷده ﺑودم.
ﺳﺎﻋت ﻧزدﯾﮏ  12ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺧطر
دﺳﺗﮕﯾری ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﺎﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐردم.
ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾده ﺑودم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺗﺎن زﻧﮓ زد و ﮔﻔت ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﯾﺎﯾد .ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﺣرﮐت ﮐردم ،ﻗﺻد داﺷﺗم
ﺗراﮐﺗﮭﺎی ﮐﮫ از روز ﻗﺑل آﻣده ﮐرده ﺑودم را ﺑﺎ ﺧودم ﺑرای ﻣراﺳم
ﺑﺑرم .ﺑﮫ در  16آذر ﮐﮫ رﺳﯾدم ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی ﺣراﺳت و
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﺗﮭﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣن ھم ﺑﺎ ﮐﺎرت ﯾﮑﯽ از
ﺑﭼﮫ ھﺎ وارد ﺷدم .ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮑده ی ﺣﻘوق رﻓﺗم .دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ
زﻧﮓ زده ﺑود را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از رﻓﻘﺎ را دﯾدم و ﻗرار ﺷد ﺑﺎ ھم
ﺗراﮐﺗﮭﺎ را ﭘﺧش ﮐﻧﯾم.
در ﺣﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ ﺧﺑر
داد ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷده و ﻗرار اﺳت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ را ﮐﮫ
از ﻗﺑل ﺗدارک آن را ﭼﯾده اﻧد ،اﺟرا ﮐﻧﻧد .ﻗرار ﺑود اﯾن ﻣراﺳم در
ﺗﺎﻻر اﺑن ﺳﯾﻧﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﮔزار ﺷود .ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺎﻻر رﺳﺎﻧدﯾم.
ﺣﺿور ﮔﺎرد وﯾژه ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑود .ﻧﯾروھﺎی
ﮔﺎرد اﺟﺎزه ورود داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ داﺧل ﺳﺎﻟن ﻧﻣﯽ دادﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺳﯾﺟﯽ اﺟﺎزه ﺣﺿور در ﺗﺎﻻر را داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ وارد ﺳﺎﻟن ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن
ﺑﯾش از  ٢٠٠٠ﻧﻔر ﺑود ،ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ از ورود ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﻣﻧﺻرف
ﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳر در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺣرﮐت ﮐردﻧد و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
ﻧظﯾر "دوﻟت زور … ،ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم! ،ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!"" ،دﯾﮑﺗﺎﺗور
ﺣﯾﺎ ﮐن! ،داﻧﺷﮕﺎه رو رھﺎ ﮐن!"" ،ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" و ...ﺳر
دادﻧد .ﻣﺎ ھم از ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم و ﺗراﮐﺗﮭﺎ و اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی
ﺧود را در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺧش ﮐردﯾم و ﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر
ﮐردﯾم .ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺎ ﺳرﯾﻊ در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺧش ﺷد .ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون "ﻣﺎ زﯾر ﺧط ﻓﻘرﯾم ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم "" ،رھﺑر
وﻻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ،ﮐﺎرﮔرو ﻗﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ".
ﺣﺿور ﻣﺳؤوﻻن و ﻣﺄﻣوران ﺣراﺳت داﻧﺷﮕﺎه در اﯾن ﺑﯾن ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ ﺑود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در اواﯾل ﺗﺟﻣﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎی ﺧود ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﻓﺗﮫ و ﺳﻌﯽ در ﭘراﮐﻧده ﮐردن آﻧﮭﺎ داﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧﺷدﻧد .ﻣﺎ ﻧﯾز ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑرﺣﺎﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
دار" را ﺳر دادﯾم ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﮔرﻓت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
دﻗﺎﯾﻘﯽ در ﺟﻠوی ﺳردر داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻌروف ﺑﮫ در ﭘﻧﺟﺎه ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺗﺟﻣﻊ
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣرﮐت ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق ﻋﺎﺑرﯾن روﺑرو ﺷد .ﺑﻌد از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺑر رﻓﺗن اﺣﻣدی ﻧژاد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﻣﺣل را ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗرک
ﮐردﻧد■.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺑﮫ ﯾﺎد ﻓرزاد ،ﺷﯾرﯾن ،ﻓرھﺎد ،ﻋﻠﯽ و ﻣﮭدی
دﯾﮕرﮔوﻧﮫ زﻧﺎن و دﯾﮕرﮔوﻧﮫ ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧده ﮔﯽ ھرﮔز از
ﻣرگ ﻧﮭراﺳﯾدﻧد .ﺑﺎﻣدادﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼراﻣرگِ ﺧود آﮔﺎه ﺑودﻧد و
ھﻧﮕﺎﻣﮫ ی ﻣرگ ﻟﺑﺧﻧدی ﺑر ﻟﺑﺎن ﺷﺎن ﻣﯽ ﻟﻐزﯾد و ﺧون در
ﺷرﯾﺎن ﺷﺎن ﻣﯽ رﻗﺻﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد ﺳﭘﯾده دﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔُل دادﻧد و
ﻣژده دادﻧد)) :زﻣﺳﺗﺎن ﺷﮑﺳت(( و رﻓﺗﻧد  ...ﺑﺎ ﺧﺎطره ﻣرده
ﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷق ﺗرﯾن زﻧده ﮔﺎن ﺑودﻧد.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﻧﮭم

ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ،زﻧﺎن و ﻣردان ﺷﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر
روزھﺎی ﻣﺑﺎرزه اﻧد .ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﻓرزاد ،ﺗﻘدﯾم
ﺑﮫ ﻧداھﺎ و ﺳﮭراﺑﮭﺎ و ﮐﯾﺎﻧوش ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾران

ﺧطﺎﺑﮫ ﺗدﻓﯾن
ﻏﺎﻓﻼن
ھﻣﺳﺎزﻧد،
ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﻓﺎن
ﮐودﮐﺎن ﻧﺎھﻣﮕون ﻣﯽ زاﯾد.
ھﻣﺳﺎز
ﺳﺎﯾﮫ ﺳﺎﻧﺎﻧﻧد،
ﻣﺣﺗﺎط
در ﻣرزھﺎی آﻓﺗﺎب
در ھﯾﺎت زﻧدﮔﺎن
ﻣردﮔﺎﻧﻧد.
وﯾﻧﺎن دل ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﮑﻧﺎﻧﻧد،
ﺑﮫ ﭘﺎی دارﻧده ی آﺗش ھﺎ
زﻧدﮔﺎﻧﯽ
دوﺷﺎدوش ﻣرگ
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣرگ
ھﻣﺎره زﻧده از آن ﺳﭘس ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ
و ھﻣواره ﺑدان ﻧﺎم
ﮐﮫ زﯾﺳﺗﮫ ﺑودﻧد،
ﮐﮫ ﺗﺑﺎھﯽ
از درﮔﺎه ﺑﻠﻧد ﺧﺎطره ﺷﺎن
ﺷرﻣﺳﺎر و ﺳراﻓﮑﻧده ﻣﯽ ﮔذرد.
ﮐﺎﺷﻔﺎن ﭼﺷﻣﮫ
ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻓروﺗن ﺷوﮐران
ﺟوﯾﻧدﮔﺎن ﺷﺎدی
در ﻣﺟری آﺗﺷﻔﺷﺎن ھﺎ
ﺷﻌﺑده ﺑﺎزان ﻟﺑﺧﻧد
در ﺷﺑﮑﻼه درد
ﺑﺎ ﺟﺎ ﭘﺎﺋﯽ ژرف ﺗر از ﺷﺎدی
در ﮔذرﮔﺎه ﭘرﻧدﮔﺎن.
در ﺑراﺑر ﺗﻧدر ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد
ﺧﺎﻧﮫ را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
و ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد.
ﺷﺎﻋر اﻧﻘﻼب؛ اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو

ﺑﯽ دﯾن
ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻓرواﻓﺗﺎده ﺑرﺧﯾزﯾد
ﺑرﺧﯾزﯾد و دوﺑﺎره ﻣوﺿﻊ ﺑﮕﯾرﯾد
زﯾرا آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و ﻣﯽ ﮔرﯾزد
ﻣﯽ زﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ روز دﯾﮕر ھم ﺑﺟﻧﮕد
اﻧﺳﺎن آن درو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐِﺷﺗﮫ اﺳت
و ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت
ﭘس ھرﭼﮫ ﻧﺑرد ﮔرم ﺗر ﺑﺎﺷد
ﭘﯾروزی ﺷﯾرﯾن ﺗر ﺧواھد ﺑود
ﻣﺑﺎرزان آزادی ﺑرﺧﯾزﯾد
ﺑرﺧﯾزﯾد و ﺑﺎز ﻣوﺿﻊ ﺑﮕﯾرﯾد
زﯾرا آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و ﻣﯽ ﮔرﯾزد
زﻧده اﺳت ﺗﺎ روزی دﯾﮕر ﺑﺎز ﺑﺟﻧﮕد
ﺗرﺟﻣﮫ ﺗراﻧﮫ ای از "ﺑﺎب ﻣﺎرﻟﯽ"

