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 18ﺗﯾر روز ﻣﺎﺳت!
ﺑﮫ  18ﺗﯾر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﺑﮫ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  11ﺳﺎل ﭘﯾش
ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺷﯾده ﺷد و ﻣردم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
روزھﺎی ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت و زﻧدان ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺧون .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
داﻧﺷﮕﺎه و ﮐوی ﺑﮫ ﺧون ﮐﺷﯾده ﺷد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و
اﻧﺻﺎر و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ،رﻓﻘﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺎ "ﷲ اﮐﺑر" و "ﯾﺎ ﺣﺳﯾن" و
"ﯾﺎ زھرا" از ﺧواﺑﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد .از آﻧزﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون
 18ﺗﯾر ﺑرای ﮐل ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ روزی دردﺳرﺳﺎز و ﺑرای
ﻣردم ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه و آﮔﺎھﯽ ﺷده اﺳت .آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐل
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﻧظﺎره ﮔر ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺷﺧﺻﺎ ً »دوﻟت اﺻﻼﺣﺎت« ﺑود.
ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﺎن در  18ﺗﯾر  1378ﻧﻘﺎب از ﭼﮭره ﻓرﯾب و
دروغ ﺣﮑوﻣت اﺻﻼﺣﺎت ﺑرداﺷت .در اﯾن دوره ﺑود ﻛﮫ ﭘرﭼم دروﻏﯾن
اﺻﻼح طﻠﺑﯽ در آﺗش ﺧﺷم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳوزاﻧده ﺷد .وﻗﺎﯾﻊ ﺗﯾر  78از
ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺧﯾزش  88ﺑود .ﺳرﮐوب ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ﺟواﻧﺎن داﻧﺷﺟو ﺑﮫ دﺳﺗور رھﺑر و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و
ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ .اﻋﻣﺎل ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ھﺎی ﻏﯾررﺳﻣﯽ در
ﺳطﺢ ﺷﮭر ،اﺧراج ،ﺗﻌﻠﯾق و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،اﻋﻣﺎل ﺷﮑﻧﺟﮫ و
زﻧدان ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوی و ﻗﺗل داﻧﺷﺟوﯾﺎن .اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در ﺧﯾزش  88ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻌﺗری ﺻورت ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺟز داﻧﺷﮕﺎه در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﮭم اﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل آن روزھﺎ و اﻣروز اﯾن ﺑود ﮐﮫ
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن اﻣروز در رأس دوﻟت ﺑودﻧد و در ﺳرﮐوﺑﮭﺎی آن روز
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ اﻣروز ﺑود ،آﻧﮭﺎ ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﭘررﻧﮕﯽ داﺷﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻣروز رھﺑر دروﻏﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺷده اﻧد و ﮔرگ ھﺎﯾﯽ درﻟﺑﺎس
ﻣﯾش ھﺳﺗﻧد .اﻣروز اﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ھﻣﮫ ﺟوره ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ﭼﻧد ﭘﺎره ﺷده و ﺷﮑﺎف ﻣﯾﺎن ﺣﺎﻛﻣﺎن روز ﺑروز ﻋﻣﯾق ﺗر ﻣﯽ
ﺷود .ﺗﺿﺎد ﻣردم ﮐﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش روزھﺎی زﯾﺎدی را در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه
ﮐردﻧد ،ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ روز ﺑﮫ روز ﻋرﺻﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﻣردم
ﺗﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺿﺎد ﻣردم ﺑﺎ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل و دو ﺳﺎل
اﺧﯾرﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗﺿﺎد ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳر ﺑﺎز ﮐرد.
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل و ﺟﮭﺷﯽ ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
دﯾده ﺷد ،ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﻣﺳﺗﻌد ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ رﺷد زﯾﺎدی ﭘﯾدا
ﮐرد .در ھر ﺻورت ﻣﻧت ﮐﺷﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن از ﺟﻧﺎح رﻗﯾب ﺑرای
ﺣﻔظ ﻧظﺎم راه درﺳت ﺗری ﺑراﯾﺷﺎن ﺑود ﺗﺎ ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
دﯾﮕر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن رادﯾﮑﺎل ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﺷﮑﺎف ھﺎ ﻋﻣﯾق ﺗر از اﯾن
ﺑود ﮐﮫ آﺷﺗﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺳﺎل  88ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و ھﻣﮫ در ﺳﺎل
ﺟدﯾد اﻧﺗظﺎر دور ﺟدﯾدی از ﻣﺑﺎرزات را ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .ﺳﺎل ﺟدﯾد ﺑﺎ دور
ﺟدﯾدی از ﺳرﮐوﺑﮭﺎی رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم آﻏﺎز ﺷد .ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد و
ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﺷدﯾد ﯾﮏ ﯾورش ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷد .داﻧﺷﮕﺎه ﻛﮫ
ﻛﻣﺎﻛﺎن ﻣرﻛزﺛﻘل ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده آﻣﺎج ﺣﻣﻼت دﺷﻣن
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری ،ﺗﻌﻠﯾق از ﺗﺣﺻﯾل و اﺧراج داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻓﻌﺎل .رژﯾم اﻗدام ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری و ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺧﻼﺻﮫ
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑراﯾﺷﺎن ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد ﮐرد و در ﻧﮭﺎﯾت
ﺑرای ارﻋﺎب ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣردم اﻋدام ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرزﻧدان ﻣردم ھﻣﭼون
ﻓرزاد ﻛﻣﺎﻧﮕر و ﺷﯾرﯾن  ...را از ﺳر ﮔرﻓﺗﻧد.
اﻣﺎ در آﺳﺗﺎﻧﮫ  22ﺧرداد ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب ﮐﮫ از ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل ﺧط و ﻧﺷﺎن
ﮐﺷﯾدن ھﺎ را آﻏﺎز ﮐرده ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ اش را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑش در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت و اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن
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ﺑر ﺣﮑوﻣت ﯾﮏ ﺿرﺑﮫ دﯾﮕر در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وارد آﻣد ،ﻣوﺳوی
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ آن ﻋده ای از ﻣردم و ﺟواﻧﺎن را ﮐﮫ ھﻧوز
ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ او داﺷﺗﻧد را ھم ﺑﮭت زده ﮐرد .ﮔﻔت" :ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎﯾﯾد!"،
"ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣردم از ﺗظﺎھرات ﺻرف ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ".ﺗﺎ
ﭘﺎرﺳﺎل ﻓرﻣﺎن ﺳﮑوت در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ را ﻣﯽ داد و ﺣﺎﻻ ﺳﮑوت در ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ .در اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوی ھم از اﺧﺗﻼف ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾن ﻣردم و ﮐﻠﯾت اﯾن رژِ ﯾم و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﮔﺎه اﺳت و ﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل رادﯾﮑﺎل ﺷدن را دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل داﺋم
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ از "ﺧﺷوﻧت" ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣردم از
ﺣﺿور ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﻋﻣﻼً
ﺟﺎن و ﻣﺎل دوﻟت را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .زﯾرا ﺣرﮐت رادﯾﮑﺎل ﻣردم
اﮔر ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﻧﻣوﻧﮫ اش را در ﻋﺎﺷورا دﯾد ،ﺑرای او و
ﺟﻧﺎﺣش ھم ﺧطرآﻓرﯾن ﺧواھد ﺑود .ﺧواﺳت ﻣوﺳوی ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻗدرت
ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب اﺳت ﭼون ﺑرﺧﻼف ﻣردم ،او ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت و
آزادی ﺣﺟﺎب و ﻣرگ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻣﯽ ﺧواھد .ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف
اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ "اﺻﻼح طﻠﺑﺎن" در ﻋﻣل ﺧواﺳﺗﺎر
اﺻﻼﺣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳر و روی ﻧظﺎم ﺑﮑﺷﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺧودﺷﺎن ﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﺟﻠو ﺑﺑرﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗرﻣزی ﺑر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ھﺳﺗﻧد.
 22ﺧرداد اﻣﺳﺎل ﺑﺎ ﺟو اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷدﯾد و ﺣﺿور ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑرﮔزار ﺷد 22 .ﺧرداد ھم اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺟﻣﻊ ﺑرﮔزار ﮐردﻧد و ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد،
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻗﺑل از  22ﺧرداد داﻧﺷﮕﺎه را ﺗﻌطﯾل ﮐردﻧد و  15ﺗﯾر را
روز ﺧﺗم اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ھﻣﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ اﻋﻼم ﻛردﻧد.
ﺣﮑوﻣت از ﺣﺿور داﻧﺷﺟوﯾﺎن در روزھﺎی ﺣﺳﺎس وﺣﺷت دارد.
اﮐﻧون در آﺳﺗﺎﻧﮫ  18ﺗﯾر ﻗرار دارﯾم .ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻌد از ﺳﺎل ھﺎ ،ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل و ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﯾن روز را
ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﯾم ،طوری ﮐﮫ ﺧﺎطرات  18ﺗﯾر  78ﺑرای ھﻣﮫ زﻧده ﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺣرﮐت داﻧﺷﺟوﯾﺎن در آن ﺳﺎل ﭘﯽ ﺑردﻧد و ﯾﮑﯽ از
روزھﺎی ﺧوب و رادﯾﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑود 18 .ﺗﯾر روز ﻣﺎﺳت .اﯾن روز
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ داﻧﺷﺟوھﺎ ،ﺟواﻧﺎن و ھﻣﮫ ﻣردم اﺳت .اﯾن روز ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﻣردﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آزادی ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﻛﻧﯾم ﺑﺎر دﯾﮕر اﯾن
روز را ،ﺑﮫ آﻏﺎز دور ﺟدﯾد ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑدل ﻛﻧﯾم.
ﺑﺎﯾد ﻣوﺟﯽ دﯾﮕر ،ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣوج ﺳﺑزی ﮐﮫ زﯾر ﺳﻠطﮫ ی ﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﮑوﻣت اﺳت ،اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم .وﻗﺗﯽ ﻣردم
ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن را از ﺣﮑوﻣت ﺟدا ﮐﻧﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻓرم دﯾﮕری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮐﻧون دﯾﮕر ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ در داﺧل ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ دارد و
ﻧﮫ در ﺧﺎرج .ﻣردم ھم ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺷﺎن ﭘﯽ ﺑرده اﻧد .ﻓﮭﻣﯾده اﻧد اﯾن
ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺻرف ﺗرﺑﯾت اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐرده ﺑود ،ﭼﻘدر ﺷﮑﻧﻧده اﺳت و روزھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد 18
ﺗﯾر اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را روﺷن ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﺗواﻧﺳت از ﭘس ﻣردم ﺑر آﯾد.
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮕذارﯾم ﺧون ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣزدوران رژﯾم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ھﺎ و زﻧدان ھﺎی رژﯾم ﺑر زﻣﯾن رﯾﺧﺗﮫ ﺷد ،ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷود .آﻧﮭﺎ
ﺑرای آزادی ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدﻧد و در ﺑراﺑر دﺷﻣن ﺳﯾﻧﮫ ﺳﭘر ﻧﻣودﻧد .ﺑدون
ﺷك ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ھﻣواره در اوج ﻧﯾﺳت و ﻓراز و ﻓرود دارد .ﺑﺎﯾد در
روزھﺎی آراﻣش ﺑرای روزھﺎی ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾم و ﻧﻘﺷﮫ
ﺑﮑﺷﯾم .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ دﺳت ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﯾﻔﺗد،
ﺑﺎﯾد ﺧودﻣﺎن دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷوﯾم .ﺑﺎﯾد درون ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف از اﻓراد ﻓﻌﺎل و ﻣﺑﺎرز ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘﺧش اﻋﻼﻣﯾﮫ،
روزھﺎی اﻋﺗراض ،ﻣﮑﺎن و ﺷﮑل اﻋﺗراض ھﺎ را ﺑﮫ اطﻼع ﻣردم
ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗﮕﯾری را ﭘﺎﯾﯾن آورﯾم .اﯾن ھﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد در
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﻗدرﺗﻣﻧدی ﭘدﯾد آﯾد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻧﯾروی ﺟواﻧﺎن ،ﻣردم و ﺧﺻوﺻﺎ ً زﻧﺎن و
دﺧﺗران ﮐﮫ ﻧﻘش ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎری در ﻣﺑﺎرزات داﺷﺗﻧد و ھم ﭼﻧﯾن از
ﻧوﺟواﻧﺎن و داﻧش آﻣوزان در ھداﯾت و ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ھﺳﺗﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
ﮐﻧﯾم .در  18ﺗﯾر  78ﻣﺎ داﻧش آﻣوز ﺑودﯾم و در ﮐﻧﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷب
ھﺎ را ﺑﮫ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﯾم و اﮐﻧون ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ھﺳﺗﯾم ﺑﺎﯾد اھﻣﯾت ﻧﻘش
آن ھﺎ را ﺑداﻧﯾم .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻋﻧﺻر آﮔﺎھﯽ در آن ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای دارد ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد در
ﮐﻧﺎر ﺟﻧﺑش ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧد ،ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه و ﺑﺳﯾﺎر
رادﯾﮑﺎل ﺧﯾزش ﺑودﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﻣﻌﻠﻣﺎن و ...ﭘﯾوﻧد
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم ﮐﻣﺑودھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺧﯾزش ﺑود،
ﺟﺑران ﮐﻧﯾم .ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﻠل
ﺗﺣت ﺳﺗم و ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻗﺷﺎر ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻛﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن
ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف اﯾن ﺣﻛوﻣت ظﺎﻟم ،ﻣﺳﺗﺑد و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر اﺳت.
ﺑﺎﺷد در  18ﺗﯾر ،ﻣﺑﺎرزه ای را رﻗم زﻧﯾم ﺗﺎ ھﻣﮕﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ھﻧوز
ﺳﯾﻼب ﺧروﺷﺎن ﻣردم در ﺟرﯾﺎن اﺳت .اﯾن رژﯾم در ﺑﺣران ﻋﻣﯾﻘﯽ
ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد از ھﻣﮫ ﺳو ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻣردم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺣﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت
ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺳرﭘﺎ ﻣﺎﻧدن اﯾن رژﯾم ﯾﺎری رﺳﺎﻧدﻧد ﺑﮫ ﻋدم
ﮐﺎراﯾﯽ اﯾن رژﯾم و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﯽ اش ﭘﯽ ﺑرده اﻧد .ھر ﺟرﻗﮫ در ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ
ی ﮐﺷورﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرﯾﻘﯽ ﺑزرگ ﺷود در
اﯾن ﻣﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻔﺎء ﮐﻧد .اﯾن را ﺑﯾش از ھر
ﮐس ﺧود ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﯾﺎد و ﺧﺎطره ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در  18ﺗﯾر  78و  18ﺗﯾر  88ﺑﮫ
دﺳت ﻣزدوران و ﻗﺎﺗﻼن رژﯾم ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت
ﮔراﻣﯽ ﺑدارﯾم ■ .
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اﺣﻣدی ﻧژاد در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ،ﺑﺎ ﺗﻼش در ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی آﻏﺎزﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،درﺻدد ﺳرﮐوب
ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑود .در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺷﺎھد ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺷﺗﮭﺎی
ارﺷﺎد و ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺑﺎرزات دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎه
ﺑودﯾم .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم  ٨ﻣﺎرس ﺳﺎل ٨٥
درداﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑود.
ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن از آﻏﺎز ﺷﮑل ﮔﯾری ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ،
ﺧودﺑﺧودی ﺑودن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در طول اﯾن ﻣدت اﺳت  .ﻋﻠﯽ رﻏم
ﺳﺎﺑﻘﮫ طوﻻﻧﯽ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن اﯾران و ﺣﺿور ﺣداﮐﺛری آﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ
ھﺎی ﻋﻠﻣﻲ ،ﮐﻣﺗر ﺷﺎھد ﺑوده اﯾم ﮐﮫ در ﺟﮭت آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ زﻧﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻول ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،ﺗﻼﺷﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ
زﻧﺎن از دارا ﺑودن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺧود ﺑرای ھر ﭼﮫ ﻣﺗﺣد ﺷدن در
راه رھﺎﯾﯽ ﻣﺣروم ﺑوده اﻧد .ھر دو ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم ﻓوق ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن را
ﺑﮫ ﺳوی ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺣداﻗﻠﯽ ﭼون دﯾﮫ ی ﺑراﺑر ،ﺣق ﺣﺿﺎﻧت ،ﺣق طﻼق
و  ...ﺳوق ﻣﯽ دھد و در ﺟﮭت ھر ﭼﮫ ﻣﻧﻔﻌل ﮐردن اﯾن ﺟﻧﺑش ﻧﻘش
ﺧواھد داﺷت .ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮑﮫ ،ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رھﺎﯾﯽ از ﺑﺎر ﺳﺗم
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ﻣﺳﺗﻠزم اﺗﺣﺎد زﻧﺎن و ﺷﮑل ﮔﯾری
ﻣﺑﺎرزات آﮔﺎھﺎﻧﮫ ی آﻧﺎن اﺳت .آﮔﺎھﯽ از ﻋواﻣل ﺳﺗم ﺑر زن و ﭼﮕوﻧﯽ
رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣودن ﻗطﻌﯽ اﯾن ﻋواﻣل ﻧﮫ ﺗﺳﮑﯾن ﮐوﺗﺎه ﻣدت درد .داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﮭران ﺑود .ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾرو ﻓوران ﺧﺷم ﻋﻣوﻣﯽ
در ﭘﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﺎھد ﺣﺿور ﺣداﮐﺛری زﻧﺎن در ﻣﯾدان
ﻣﺑﺎرزه ﺑودﯾم .ﺷدت ﺣﺿور ﺑﮫ اﻧدازه ای ﺑود ﮐﮫ ﻣردان ﻧﯾز ﺑﮫ آن
اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐردﻧد .وﯾژﮔﯽ دﯾﮕر اﯾن ﺣﺿور ،ﺷدت رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم آن ﺑود
ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﺗﻣﮭﺎی ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ
ﺷوﻧد■ .
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ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣورد
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  18ﻣوﺳوی،
در آﺳﺗﺎﻧﮫ  22ﺧرداد  -ﺳﺎﻟروز ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﺣﻣدی ﻧژاد و ﺑﮫ ﺟﺎن ھم
اﻓﺗﺎدن ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﺎﮐم در ﻗدرت و ﺧﯾزش ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم اﯾران -ﻣوﺳوی
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دﯾﮕری داد ﮐﮫ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز ﺷد .ھرﭼﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ از ﻧظر زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر و ﻣﺣﺗوی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘش آن ﺗرﻣز
و ﺳرﻋت ﮔﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑود و ﺑس .
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در ﺷراﯾط ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺻﺎدر ﺷد ﮐﮫ :از طرف ﮐﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧوﮐران ﻣﻧطﻘﮫ ای آﻧﮭﺎ ﭼﻧدﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣرﯾم ﺑﮫ ﻧﺎم دوﻟت
اﯾران و ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده اﯾران ﺻﺎدر ﺷده ﺑود ،ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی وﺣﺷت و
ﺧطرﻧﺎک ﺗﻘﺎﺑل ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺎه و ﺑﯾﮕﺎه رﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺣﺗﯽ دول ارﺗﺟﺎﻋﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ھم دوﻟت اﯾران را ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﭼﻧﺎن ﮔﻠوی ﻣردم را ﻣﯽ ﻓﺷﺎرد ﮐﮫ ھر آن اﻣﮑﺎن ﺳرازﯾر
ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻗﮭرآﻣﯾز وﺟود دارد .از طرف دﯾﮕر ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم
در دوﻟت ھم ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾرون اﻓﺗﺎده و ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن در ﺳرﮐوب ﻣردم ﮐم ﻧﻣﯽ
ﮔذارد .طرح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺟواﻧﺎن و زﻧﺎن در ﺣﺎل اﺟرا ﺑود و
ھﺳت ،دﺳﺗﮕﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری و زﻧداﻧﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردن آﻧﮭﺎ اوج ﮔرﻓﺗﮫ،
در ﯾﮑﯽ از ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ،اﯾن رژﯾم دﺳت ﺑﮫ اﻋدام ﺗﻌدادی از ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺳﯾﺎﺳﯽ و زﻧداﻧﯽ زد ﮐﮫ ﻣوج اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ھم داﻣن زد ،اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده در داﯾره ﻗدرت ھم داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺟﻧﺎح اﺣﻣدی ﻧژاد
ھﺳﺗﻧد و روزاﻧﮫ ﭘﺗﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را روی آب ﻣﯽ رﯾزﻧد ،ﻓرﯾﺎد ﭼﻣﺎق ﺑدﺳﺗﺎن ذوب
ﺷده در وﻻﯾت دﯾﮕر ﻗطﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻋرﺑده ھﺎی ﭘﺎﺳداران ﺑدون ﯾوﻧﯾﻔرم ﺑرای
ﻣردم ﻋﺎدی ﺷده ،ﺣﺗﯽ در ﺧود ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرای ﺣﺎﮐم ھم درﮔﯾری ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ
و در ﺣﺎل درﯾدن ﭘﺎﭼﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﮭر اوﺿﺎع و اﺣوال ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺷﺧص را ﺑرﺧود دارد .ﻗﺑل از
ھر ﭼﯾز ﺑﯾﺎن ھراس ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز اﺳت .ھراس از ﻣردم و
رادﯾﻛﺎل ﺷدن ﻣﺑﺎرزات آﻧﺎن ،ھراس از روﯾﮕرداﻧدن ﻛﺎﻣل ﻣردم از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎي
ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﻲ ﻋﻣﻠﻲ رھﺑران ﺳﺑز؛ ھراس از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﻗدرﺗﮭﺎي ﺑزرگ و
ﻓﺷﺎرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑر ﺟﻣﮭوري اﺳﻼﻣﻲ وارد ﻣﻲ آﯾد و ھراس از ﻓروﭘﺎﺷﻲ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ
اﯾن رژﯾم زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎي ﭼﻧد ﺳوﯾﮫ!
آﻗﺎي ﻣوﺳوي ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧواﺳﺗﮫ »رھﻧﻣودھﺎي« ﺧود ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺷﺳﺗن را رﻓﻊ و رﺟوع ﻛﻧد .ﺣﺎل ﻣﯽ ﭘرﺳﯾم آﻗﺎي ﻣوﺳوي ﭼرا ﺑﺎ آﻣدن ﻣردم
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﯾد؛ آﻧﮭم ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر و ﺣﺗﯽ ﺻوﺗﯽ و ﺗﺻوﯾری؟ ﺻدور
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  18ﺷﻣﺎ در اﯾن اوﺿﺎع ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ داﺷت؟ و ﭼرا ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺗوی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺻﺎدر ﺷد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐوﺗﺎه ﻣﺎ:
ﻓرﻣﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺎﻧدن ﻣردم در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،زﺷت
ﺗر از ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺷﻣﺎ در  22ﺑﮭﻣن ﺑود و ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ ﺗر از ﻓرﻣﺎن ﺷﻣﺎ در
ﻣﺎھﮭﺎی ﻗﺑل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋزاداری ھﺎی ﺳﮑوت ﺑود وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ
در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .از اﯾن راﺣت ﺗر ﻧﻣﯽ ﺷد ﺑﺎ ﺳرﮐوب
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و ﯾﺎران دﯾروز ﺧودﺗﺎن ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﻓراﺧوان
ﺷﻣﺎ و ﮐروﺑﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻟﻐو ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮕرد  22ﺧرداد،
ﺟواﻧﺎن زﯾﺎدی از طرﻓداران رھﺑری ﺳﺑز را ﻣﺎت و ﮔﯾﺞ ﮐرد .آﻧﮭﺎ
اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻋﻣل ،ﻋدم ھﻣراھﯽ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺳران
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾد .وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗرﺳﯾدﯾد

اوﺿﺎﻋﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺧﺷم ﺗوده
ﻣردم ﻧﺗواﻧﯾد آن را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد و دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎن
ﺑر ﺑﺎد رود .و اﯾن ﺑﺎر ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾد روز ﺷﺷم دی ﻣﺎه _
ﻋﺎﺷورا_ ﺗﮑرار ﺷود.
در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﻔﮭوم ﺳﺑز را ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﯾد و اﯾدﺋوﻟوژی
اﺳﻼﻣﯽ اش را ﺑﺎ ﻣُرادﺗﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎزﺗﻌرﯾف ﮐرده اﯾد .ﺑﺎزھم ﺗورﺗﺎن
را آﻧﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺎﻟف و
ﻣواﻓق و ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺗواﻧﻧد در آن آرام ﺑﮕﯾرﻧد و ...
وای ﺑﮫ روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧرا ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد! ﺑﺎ ﺳﺑز ﻋﻠوی و اﺳﻼم ﺧﻣﯾﻧﯽ و
اﺟرای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دوران اﻣﺎم راﺣﻠﺗﺎن ﭼﮫ ﺑر ﺳر اﯾن ﻧﯾروھﺎ و
ﻣردم ﺧواھد آﻣد؟
ھم در ﻟﻐو راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣردم و ھم در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎن ﺑﺎز ﺗﺄﮐﯾد ﺑﮫ ﻋدم
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ﺑرﺧورد ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز داﺷﺗﯾد .از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﺑﺎرزه اش را ﺑﺎ
ﺳﮑوت دﻧﺑﺎل ﮐﻧد و اﯾﻧﺑﺎر ﻣردم در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
 ...ﭼﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ دارد؟ اﺻﻼً از ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ درﺧﺷﺎن دوران ﻧﺧﺳت
وزﯾری ﺗﺎن و ﻗﻠم ﺑُراﻧﺗﺎن در روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ
اﯾﻧﻘدر از ﺧﺷوﻧت ﺑﭘرھﯾزﯾد! وﻟﯽ ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد وﻓﺎداری
ﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳران ﻧظﺎم ﮐﮫ ھدف ﭘروژه ھﺎی ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﯾﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت ﺑدون ﻧﻘش آﻓرﯾﻧﯽ ﻣردم ،ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد.
ﻣﻧطق ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺧط در ﻣﯾﺎن ﺗرﺟﻣﮫ و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  18ﺻﺎدر
ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺧطوط ﺟﺎﻣﺎﻧده اش را اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواﻧدﯾم :ﻧﻔﯽ اﯾن ﺧﺷوﻧﺗﯽ
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آن ﻧﺎم ﺑرده اﯾد و در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺷورﺗﺎن ﻓرﻣوﻟﮫ اش ﮐرده
اﯾد ھﻣﺎن ﻣﺗدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﯾﮑﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺳوار اﯾن ﺧﯾزش ﺷده
اﯾد .داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺧواﺑﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧون ﺟواﻧﺎن ﺳرخ ﺷد ،ﻣردم
ھﻧوز در ﯾﺎد ﭘﯾﮑر ﻏرﻗﮫ در ﺧون ﻧدا و ﺳﮭراب و ﮐﯾﺎﻧوش و ﺗراﻧﮫ و
 ...ھﺳﺗﻧد ،ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن و داﻧش آﻣوزان ﻣدارس ﮐل اﯾران ھﻧوز
ﻗﺻﮫ ھﺎی رﻓﯾق ﻣﻌﻠﻣﻣﺎن – ﻓرزاد  -را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،دﯾﮕر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و
ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔری در زﻧدان ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر اﻣﯾرآﺑﺎد و
آرﯾﺎ ﺷﮭر و وﻧﮏ و ﻧﻘﺎط ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی از ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر اﯾران
ﯾﺎدآور ﺧﺎطرات دوران ﮐودﮐﯽ ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎدآور ﻣﺑﺎرزات
ﻣردﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺑرای ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ای و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺟﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد .آری آﻗﺎی ﻣوﺳوی در ﺑراﺑر اﯾن ﺧﺷوﻧت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ
دوﻟﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺷﮑل ﻣردﻣﯽ و ﻧﮭﺎد
ﻏﯾرﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧدارﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺳﮑوت ﮐرد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ،ﻧﺑﺎﯾد
ﮔُل ﺑﮫ ﭼﻣﺎﻗدار داد و ﻧﺑﺎﯾد زﺑﺎن در ﮐﺎم ﻓرو ﺑُرد .در ﺑراﺑر اﯾن
ﺧﺷوﻧت و ﺳرﮐوب ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزه ﺑﺎﯾد ﮐﺎری ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آن وﺣﺷت
دارﯾد .ﻋﺎﺷورا وﺣﺷت را ﺑﮫ دﻟﺗﺎن اﻧداﺧت و دﺳت ﭘﺎﭼﮫ ﺗﺎن ﮐرد .ﺑﺎﯾد
رزﻣﯾد و ﻣﺑﺎرزه ﮐرد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﮕران داد.
دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼون ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد اﯾن ﻧظﺎم ﻋوض ﺷود و آﻧرا در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﺗﺎن داد زده اﯾد ،دﻧﺑﺎل ھر راھﯽ ﺑرای آﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔردﯾد و
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟطف زﺣﻣﺎت و اﻟطﺎف ﺷﻣﺎ در دوران ﻧﺧﺳت
وزﯾری ﺗﺎن – در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﯾﺎران دﯾروزﺗﺎن -ﻓﻌﻼ ﻧﯾروی ﺳﺎزﻣﺎﻧده
و ﻣﺗﺷﮑل ﻣردﻣﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺑﺧودی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ و ﺗﺷﻛل اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷود .ﻧﻣوﻧﮫ
ﻋﺎﺷورا ﺑﺎﻧﮓ ﻣﮭﯾﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ طﻧﯾن آن داﺋم در ﮔوﺷﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﯾﭼد.

درﺳت اﺳت ،ﻣﺎ اﯾن ﮐﻣﺑود را ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾم ﺟﺑران ﮐﻧﯾم و ﺷﻣﺎ
ﺑﮭﺗر از ﻣﺎ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﯾد .ﺟرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﯾد
و اھرﻣﮭﺎ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود را دارﯾد و ﺑﮫ طرق
ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺳﮭم ﺗﺎن از ﻗدرت و ﺧروج از
ﺑﺣران از طرﯾق ﻣﺗﺣدﯾن داﺧﻠﯽ و ﯾﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗوده
ﻣردم دﭼﺎر زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﺷوﻧد ﺗﻼش دارﯾد ﺟﻠوی رﺷد ﻣﺑﺎرزات
رادﯾﮑﺎل ﻣردم را ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮕﯾرﯾد وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣدت و ﺷدت
و ﻋﻣق ﺑﺣران در ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺗﺎن ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺧواھد ﭘﺎﯾﯾد و
ﺣﺗﯽ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺷﮑﺎﻓﮭﺎی ﺟدﯾد در ﺳطﺢ و ﻋﻣق در ﻧﯾروھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت
ھﺳﺗﯾم .و ﻣﺎ ﻣﻧﺷورﻣﺎن را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺻﺎدر ﺧواھﯾم ﮐرد .اﺗﺣﺎد ﻣﺎ
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﺑز ﻋﻠوی ﺷﻣﺎ و ﺑرھﺎن ﻗﺎطﻊ اﻣﺎﻣﺗﺎن ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﻠﮑﮫ
ﺑرﭘﺎﯾﮫ آﮔﺎھﯽ ﺗوده ای ﻣردم و ﺑﺧﺻوص ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﺑﺧش زﻧﺎن و
ﺟواﻧﺎن ﺷﮑل ﺧواھد ﮔرﻓت .آﻧوﻗت ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭼﻣﺎﻗداران ﭼﮕوﻧﮫ
درﺑدر ﺳوراخ ﻣوﺷﯽ ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد .ﻣﻔﮭوم ﻣﺑﺎرزه در آﻧروز از ﻗﺎﻟب
ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻋﻣل ﺧواھد رﺳﯾد و ﺧﺷم ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣردم ﮐﮫ ھم ﺷﻣﺎ
و ھم ﻧﯾروھﺎی ﻓﻌﻠﯽ در ﻗدرت را ﺧوب ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد آﺗﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧواھد
ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ھﺎﯾش ﺳرخ ﺳرخ ﺧواھد ﺑود■ .
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 18ﺗﯾر از ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕر!
ﻧﺳﯾم ﻟطﻔﯽ

ﺻﻔﺣﮫ

5

اﻟﯾﺳﺎﺷﯾﺷش
در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺳرﮐوب و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات
داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد.

اﻣﺳﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھﺟدھم ﺗﯾر ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣردم
در ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﻣﺎھﮫ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم درﮔﯾر ﺑودﻧد .اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟرﻗﮫ زدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات داﺷت .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﻛﮫ
ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب ﻣﺷﺧﺻﺎ در راس آﻧﮭﺎ ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺗﻼش
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات را ﮐﻧﺗرل و ﺑﯽ ﺿرر ﮐﻧﻧد و دﺳﺗﺎوردھﺎی آن
را ﺑﮫ ﺟﯾب ﺧود ﺑرﯾزﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎ رﺷد ﮔراﯾﺷﺎت رادﯾﻛﺎل در ﻣﯾﺎن ﻣردم
روﺑرو ﺑودﯾم.

داﻧﺷﺟوﯾﺎن در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺿور ﻣﺳﺋوﻟﯾن رژﯾم در
ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺣﺿور ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺑﺎرزه ﻛردﻧد.ﻋﻠﯾﮫ
ﺟداﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه آزاد و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی دﯾﮕر ﯾﺎ در
روزھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اول ﻣﺎه ﻣﮫ و ﯾﺎ ﺑﯾﺳت و دوم ﺧرداد در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﻣﺑﺎرزه ای از ﺟﺎﻧب داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺛر ﻣﺑﺎرزات اﯾن
دوره ﺧﯾزش ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﭘﯾﺷﺑرد آن ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده داﺷﺗﻧد.

اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت رادﯾﮑﺎل ﻋﻣدﺗﺎ ﺧودﺑﺧود در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺷﮑل
ﮔرﻓت و ﻋﻠﯾرﻏم ﺧواﺳت رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ،ﮐل ﻧظﺎم را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓت
و در ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺿد رھﺑر و وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﻏﯾره ﻣﻧﻌﮑس ﺷد.

در ﺳﯽ ﺧرداد دوﺑﺎره ﻟﻐو ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣوﺳوی
و ﮐروﺑﯽ و زھرا رھﻧورد و ﻏﯾره ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺷد و در
اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ،دﻋوت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺳﻠﯾم اوﺿﺎع ﺷدن و در
ھﻣﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ﺷد.

اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان رھﺑری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣوﺛر ﺑر اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻼش ھﺎی
ﮔراﯾﺷﺎت ﭼپ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻧﺷﺳت و ﻧﺗواﻧﺳت ﻣوﺟﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻣﻧﺳﺟم و
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ را ﺑوﺟود آورد.
ﺗﻼش ھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾرداﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از ﻣﺑﺎرزات
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺧﺻوص در روزھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ھﺟده ﺗﯾر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و در اداﻣﮫ
در روزھﺎی ﺷﺎﻧزده آذر و ﻧﻘطﮫ اوج آن ﻣﺑﺎرزات – ﺗظﺎھرات در
روز ﻋﺎﺷورا ﮔذاﺷت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ آﺗش زدن ﻋﮑس رھﺑر و ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻛوﻣت دﯾﻧﯽ را ﻣورد ھدف ﻗرار دادﻧد و ﺑﺎ
طرح ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم در ﺑرﺧﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕر از ﺳﺗوﻧﮭﺎی ﻣﮭم رژﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺻول دﯾﻧﯽ
اﺳﺗوار ھﺳت را زﯾر ﺿرب ﺑردﻧد.
ﺑرای ﺳرﮐوب و در دﺳت ﮔرﻓﺗن اوﺿﺎع ،رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز در
ھر ﻣﺑﺎرزه ای ﺳﯾﺎﺳت ﺳﮑوت و ﻣﺳﺎﻟﻣت و ﺣﻔظ آراﻣش را ﻣوﻋظﮫ
ﮐردﻧد .و ھﻣراه ﺑﺎ آن ﮐل ﻧظﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﯾش ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﻠب ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
وارد ﻋﻣل ﺷد .ﺳﯾﺎﺳت ﺳﮑوت و ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺑﮫ ﺟز ﺳران داﺧﻠﻲ ،ﺑﺷﮑل
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺑﻠﻧدﮔوھﺎی ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣطرح ﺷد ،اﻣﺛﺎل ﻧوری زاده و ﺳﺎزﮔﺎرا ھر روز در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ
رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز در داﺧل ﻋﻠﯾﮫ رادﯾﮑﺎل ﺷدن اﯾن ﻣﺑﺎرزات اﻗدام
ﮐردﻧد.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷت و ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﺑطور ﺧودﺑﺧودی ﺑدﻧﺑﺎل اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻓﺗﺎده ﺑودن را ﺳردرﮔم ﻛرد.
ﺑرﺧﯽ از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﻓرﻣِﺳت در داﺧل و ﺧﺎرج و
ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ و رﻓرﻣﯾﺳت ھم ھﻣراھﯽ و ﺗﻼش ﺧود را
دوﭼﻧدان ﮐردﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺣل ﻛﻧﻧد ﻛﮫ اﺳﺎس
ﻧظم ﺣﺎﻛم ﺿرﺑﮫ ﺟدی ﻧﺧورد.
ﺟﻧﺎح اﺣﻣدی ﻧژاد و رھﺑر ھم ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﮐوب،
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم و ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗن و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﮐﮭرﯾزﮐﯽ و و
اﺳﺗﻔﺎده از اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوﺑﮕر ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﯾزان زﯾﺎدی
ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻣوج ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﯾﻛﺳﺎﻟﮫ اﺧﯾر ﺷوﻧد.
داﻧﺷﮕﺎه ﯾﻛﯽ ازآﻣﺎﺟﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﻛوب ﺑود .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟداﺳﺎزی
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ  ،ﮔزﯾﻧش ﺑوﻣﻲ ،اﻧﺗﻘﺎل ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و
ﻣﻧﺣل ﮐردن ﺑرﺧﯽ ﺧواﺑﮕﺎه ھﺎ و ﻣﻧﺗﻘل ﮐردن ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از
ﺧواﺑﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭت ﭘراﮐﻧده ﮐردن داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺑﺎرزات ﻣﺗﻣرﮐز آﻧﮭﺎ و ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری آﻧﮭﺎ ﺑرھم ،از ﺳوی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷد ﺗﺎ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﻛﮫ ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر داﺷت ﻧﺎﻛﺎر ﻛﻧد .ﻟﯾﺳت ﭘﺷت ﻟﯾﺳت از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺑﺎرز و ﺿد رژﯾم ﺑﯾرون آﻣد ،اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺗﺎره دار
ﮐردن و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺣﺿور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ

و اﻣﺎ اﻛﻧون در آﺳﺗﺎﻧﮫ ھﺟده ﺗﯾر ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﯾن
ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺷﺎن و ﺗﻼش ﺑرای ﺟﻣﻌﺑﻧدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣوج و ﺻف ﻣﺳﺗﻘل ﺧودﻣﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم
و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﻘدان رھﺑری رادﯾﻛﺎل و ﻓﻘدان ﺗﺷﻛل را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾم .اﯾن
ﻣوﺿوﻋﺎت و ﺟﻣﻌﺑﻧدی درﺳت از آﻧﮭﺎ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﭘﯾﺷروان داﻧﺷﺟوﯾﯽ و روﺷﻧﻔﮑر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﻧد.
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ و رھﺑری آﮔﺎه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ و اﻗﺷﺎر دﯾﮕر ﻣردم ھﺳت .ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﻣﮭم و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل دارد ﻛﮫ
ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ ﺑدرﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و ﻗﺑل از ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم  .ﻗﺑل از
ھر ﭼﯾز ﺑﺎﯾد اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی را ﭼﮫ در اﯾران و ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻛﻧﯾم و ﺑﺎ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﻘﺎداﻧﮫ از آﻧﮭﺎ راھﮕﺷﺎﯾﯽ
ﻛﻧﯾم.
ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم در ﻣﺑﺎرزات آﺗﯽ ﻣوج و ﻗطﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در اﺗﺣﺎدھﺎی
ﮔﺳﺗرده ﺑوﺟود آورﯾم .و از ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻛﻧﯾم.
ﺗﺿﺎدھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺛل ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﻲ ،ﺳﺗم ﻣﻠﻲ ،ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و
ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات در اﯾران ﺑود ﮐﻣﺎﮐﺎن وﺟود
دارﻧد و ﻋﻠﯾرﻏم اﻓت ﻣوﻗﺗﯽ در ﻣﺑﺎرزه )ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رھﺑران
ﺳﺑز و ﺳرﻛوﺑﮕری رژﯾم( اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای در آﯾﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺷﮑل ھﺎی دﯾﮕر ﺑروز ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﺷﺎھد اﻧﻔﺟﺎرھﺎی دﯾﮕری در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷوﯾم .رژﯾم ﺑﺎ اﻋدام ﮔروھﯽ از ﻣﺑﺎرزﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ﺑﮫ
ﺧﯾﺎل ﺧود ﺧواﺳت ﻣردم را ﺑﺗرﺳﺎﻧد اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋدام اﯾن اﻧﻘﻼﺑﯾون رﺷد
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در ﮐردﺳﺗﺎن – ﺑﮫ ﺷﻛل اﻋﺗﺻﺎب ﺳراﺳری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑود .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺗم ﻣﻠﻲ ،و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧد اﻟﮭﺎم ﺑﺧش دﯾﮕر
ﻣﻧﺎطق ﮔردد.
درس ھﺎی زﯾﺎدی اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ و ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﺷوﻧد .ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت اﯾن ﻧظﺎم ﺻف ﺧود را از
رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﮑوت طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺟدا
ﮐﻧد .ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ روﺷن ﺻف ﻣﺳﺗﻘل
ﺧود را ﺑوﺟود ﺑﯾﺎورد .و ﺑﺗواﻧد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل و
اﺗﮑﺂ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻲ ،ﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﻣوﺟﯽ دﯾﮕر در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوج ﺳﺑز ﺑوﺟود آورد■ .
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ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن!
آﻻﻟﮫ

ﻣﻌرﻓﯽ دﻧﯾل ﮐﻠﻣﻧت دﻧت

ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻧﯾن  20ﺗﺎ  35ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ
ﯾﺎد دارﻧد ﮐﮫ ﮐودﮐﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھﻣراھﯽ دو رﮐن ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣردﺳﺎﻻری ﺑﮫ روزھﺎی ﺗﻠﺧﯽ ﺑدل ﮔردﯾد .از ﺳن ٦
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾم .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘﺳر ھﺎ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻧﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﯾم ﭼون در اوج ﮐودﮐﯽ ﺑزرگ ﻣﯽ
ﺷدﯾم و ﺧﻧدﯾدن ﺑرای زﻧﺎن ﻗﺑﯾﺢ ﺑود .ﺑﮫ  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﮫ رﺳﯾدﯾم ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺷﺎدی از آﻏﺎز ﺑﻠوغ و ﮔذار از ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺣراﻧﻲ ،ﺑﺎﯾد ﺧوﯾش را
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐردﯾم ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﺑود و ﺑﺎﯾد از
اﻧدام ﺧود ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﯾم و آن را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧدﯾم ﺗﺎ ﺑﺎﻋث ﻓﺳﺎد
ﻧﮕردد .در ﻣدارس و اﺟﺗﻣﺎع درﮔﯾر زﻧﺎن ﺟﻼدی ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺧود آﻧﺎن در

ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻣؤﺛر ﺑودﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎ ﮐﻧون
ﺑرطرف ﻧﺷده اﻣﺎ ﭼون ﺗﺄﺛﯾرات آن در ﮐودﮐﯽ ﻧﺳل ﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺎن ﮔردﯾد .ھم اﮐﻧون ھم ﺟﻼدان
زن در ﻣدارس ،داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ،ﮔﺷﺗﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ،زﻧداﻧﮭﺎ و ﺳﺎﯾر ارﮐﺎن
اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﺑﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧد و ھﻧوز
زﻧﺟﯾر ﻣذھب ﺑر دﺳت و ﭘﺎی ﻣردم ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻓزاﯾش اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﯾژه
داﻧﺷﮕﺎه ،از ﺳوی اﯾن ﻧﯾﻣﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را
اﯾﺟﺎد ﻧﻣود .ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎھد ﺣﺿور
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﯾر ﻣﺎه  ٧٨ﺑودﯾم .اﯾن دﺧﺗران
ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی در ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ دارا ﺑودﻧد
در ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﻧﯾز از ﺳوی ھﻣرزﻣﺎن ﺧود ﺗﺣت ﺳﺗم واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﭘﺳران داﻧﺷﺟو از ﺣﺿور دﺧﺗران ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﺎﺳب
اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﮭم آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣرد
ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑود  " :ﺗوپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﻣﺳﻠﺳل /دﯾﮕر اﺛر ﻧدارد /ﺑﮫ ﻣﺎدرم
ﺑﮕوﯾﯾد /دﯾﮕر ﭘﺳر ﻧدارد" ﯾﺎ "ﻣﯽ ﮐﺷم ﻣﯽ ﮐﺷم آﻧﮑﮫ ﺑرادرم ﮐﺷت " .
ﺳﺎﻟﮭﺎ از ﭘﯽ ھم ﺳﭘری ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺣﺿور ﺣداﮐﺛری دﺧﺗران
داﻧﺷﺟو در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣردان را ﺑﮫ وﺣﺷت ﻣﯽ
اﻧداﺧت .دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷد از ﺣﺿور دﺧﺗران در اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ ﻋﻠﯽ
اﻟﺧﺻوص ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐرد .ﺣﺿور آﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٨٢و ﺳﺎﻟﮕردھﺎی  ٨ﻣﺎرس ،ﻧﺷﺎن از ﺗوان ﺑﺎﻻی آﻧﺎن در
رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷت .ﺧﺎﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش اﯾن ﻧﯾﻣﮫ ی ﻣؤﺛر و ﭘر اﻧﮕﯾزه ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺎدﯾده ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟذب رﺿﺎﯾت آﻧﮭﺎ ،در زﻣﯾﻧﮫ ی
ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺛل رواﺑط ﺟواﻧﺎن و ﺣﺟﺎب،
آزادی ھﺎﯾﯽ را ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﻣﯾدان آورد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن
اﻗداﻣﺎت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺳﺗم ﺑرزن را ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻗواﻧﯾن
اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺎس ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ داﺷت ،ﺣل ﮐﻧد.
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Daniel Clement Dennett
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett

دﻧﯾل ﮐﻠﻣﻧت دﻧت ) (-١٩۴٢از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .او در زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ذھن ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻠم
و ﻓﻠﺳﻔﮫ زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧظرﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل و ﻋﻠم
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت .ﻧظرﯾﮫ ﻣﻌروف دﻧت در ﻓﻠﺳﻔﮫ
ذھن ﭘدﯾدار ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎھﻣﮕن اﺳت .دﻧت ﻣﻧﮑر وﺟود
ﮐﯾﻔﯾﺎت ذھﻧﯽ اﺳت و ﺣﺎﻻت ذھﻧﯽ را ﻣﺣﺻول ﺗﮑﺎﻣل
ﻧوع ﻣﻲداﻧد .از ﻣﯾﺎن ﻧظرﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذھن ﺑﮫ
ﮐﺎرﮐردﮔراﯾﯽ ﻏﺎﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮔراﯾش دارد.
دﻧت ﺧداﻧﺎﺑﺎورو ﺳﮑوﻻر اﺳت و ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش
روﺷن ھﺎ  Brights Movementﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﻲآﯾد.
دﻧت ﻓرﮔﺷت  Evolutionﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣل از راه اﻧﺗﺧﺎب
طﺑﯾﻌﯽ را ﻓراﯾﻧدی اﻟﮕورﯾﺗﻣﯽ ﻣﻲداﻧد .اﯾن ﻧﮕرش ﺑﺎ
دﯾدﮔﺎه دﯾرﯾن ﺷﻧﺎس ﻣﺷﮭور اﺳﺗﻔن ﺟﯽ ﮔوﻟد در ﺗﺿﺎد
اﺳت .ﮔوﻟد ﻓرﮔﺷت را ﻓراﯾﻧدی ﻣرﮐب ﻣﻲداﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻋواﻣل واﺑﺳﺗﮫ اﺳت و اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ را ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋواﻣل ﻣﻲﺷﻧﺎﺳد .ﻧﮕرش دﻧت در ﻣورد
ﻓرﮔﺷت ،در راﺳﺗﺎی ﻓرﺿﯾﮫ او ﺑﻧﺎم ﻣوﺿﻊ ﻋﻣدي،
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾدﮔﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎزش ﮔراﯾﺎﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻲﺷود .او در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﻧﺎم ﻋﻘﯾده ﺧطرﻧﺎک داروﯾن،
ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﻘد ﻧظرات ﮔوﻟد ،ﻧﺷﺎن
داد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﯾش از داوﮐﯾﻧز ﻣﺎﯾل ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺳﺎزش
ﮔراﯾﯽ اﺳت .ﮔوﻟد و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧش ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫھﺎی دﻧت ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد و ﺑﯾﺎن ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ دﻧت ﻧظرات ﮔوﻟد را ﺑﮫ
اﺷﺗﺑﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردهاﺳت .ﻧظرات دﻧت اﺛر ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ
ﺑروی ﮐﺎرھﺎی روان ﺷﻧﺎس ﻓرﮔﺷﺗﯽ ﺟﻔری ﻣﯾﻠر
داﺷﺗﮫ اﺳت .در زﯾر دو ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اوﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷوی ﻋﻠﻣﯽ از دﻧﯾل ﮐﻠﻣﻧت
دﻧت و دوﻣﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ از داوﮐﯾﻧز در
ﻣورد وﺟود ﺧدا اﺳت:
1
http://www.youtube.com/watch?v=ZlPco0MSlZQ

2
http://www.youtube.com/watch?v=Um2cWjfD
VXo&feature=player_embedded

رﯾﭼﺎردز داوﮐﯾﻧز و اﺛر ﺑرﺟﺳﺗﮫ اش "ﭘﻧدار ﺧدا" در
ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
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ﻣﻌرﻓﯽ ﻓﯾﻠم آﮔورا
ﺳﺎﺣل ﻧﯾﮑﻧﺎم
ﻣﺣﺻول ﺳﺎل  2009اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
ﮐﺎرﮔردانAlejandro Amenabar :
ﻧﯾﮑﻼس ﮐوﭘرﻧﯾﮏ )- 1543) (Nikolaus Kopernikus
 ،(1473ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎس و رﯾﺎﺿﯽ دان ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ ی
ﺧورﺷﯾد ﻣرﮐزی ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ را ﺑﺳط داد و ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻣﯽ
درآورد .وی ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻠﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن
زﻣﯾن در ﻣرﮐز ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻗرار ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺧورﺷﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﮐز
ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ اﺳت و ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺎرات از ﺟﻣﻠﮫ زﻣﯾن ﺑﮫ دور آن در ﺣﺎل
ﮔردﺷﻧد.
ﮔﺎﻟﯾﻠﺋو ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ) (1564 -1642) (Galileo Galileiداﻧﺷﻣﻧد و
ﻣﺧﺗرع اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﺋﯽ در ﺳدهھﺎی  16و  17ﻣﯾﻼدي .ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ از ﭘﺎﯾﮫﮔذاران
ﺗﺣول ﻋﻠﻣﯽ و ﮔذار ﺑﮫ دوران داﻧش ﻧوﯾن ﺑود .ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﮭرت وی ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺗﺄﯾﯾد ﻧظرﯾﮫ ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣرﮐزﯾت ﻧداﺷﺗن زﻣﯾن در ﺟﮭﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ وی در دادﮔﺎه ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد ﺷد .ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ﺑﺎ
ﺗﻠﺳﮑوﭘﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ رﺻد آﺳﻣﺎنھﺎ ﭘرداﺧت و ﺗواﻧﺳت
ﺟزﺋﯾﺎت ﺳطﺢ ﻣﺎه را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد.
ﯾوھﺎﻧس ﮐﭘﻠر )( 1571 – 1630 ) (Johannes Kepler
داﻧﺷﻣﻧد ،رﯾﺎﺿﯽ دان و ﻣﻧﺟم آﻟﻣﺎﻧﻲ .ﮐﭘﻠر در ﻗواﻧﯾن ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ی ﺧود
ﻣدل ﺟدﯾدی از ﻋﺎﻟم را اراﺋﮫ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺻورات ﺑﺷر از دﻧﯾﺎی
اطراف ﺧود را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣورد ﺣرﮐت
ﺳﯾﺎرات ﻣﻧظوﻣﮫ ی ﺷﻣﺳﯽ ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣرﮐت ﭼﮭﺎر ﻗﻣر ﺑزرگ ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﭼﻧدی ﺑﻌد ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ را
ﯾﺎﻓت را ﻧﯾز ﺑﮫ دﻗت ﺧوﺑﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرد .ﮐﺷف اﯾن اﻗﻣﺎر ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ
دﻟﯾل ﺧوب و واﺿﺣﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺟرام ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ دور زﻣﯾن
ﻧﻣﻲﭼرﺧﻧد .ﺑﺷر اﻣروزه از ھﻣﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ ﺣرﮐت
ﻣﺎھواره ھﺎ ﺑﮫ دور زﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻲﮐﻧد.
************************
ﮔزاره ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن داﻧﺷﻣﻧدان از درﺧﺷﺎنﺗرﯾن ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط آﻏﺎزﮔر ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧوﯾن ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ دﯾدﮔﺎه ﺑﺷر
را درﺑﺎر ٔه ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود اﻧﺳﺎن در اﯾن ﺟﮭﺎن را دﮔرﮔون
ﮐرد.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺣﻘﺎﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺷف ﺷده ﺗوﺳط اﯾن داﻧﺷﻣﻧدان،
ﺗﺎ ﭘﯾش از آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﮐﺷف ﻧﺷده ﺑود؟ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﺷف ﺷده ﺑود و
ﭼرا ﺑرای ﻗرن ھﺎ ﺑﮫ زﯾر آوار رﻓﺗﮫ ﺑود؟ و ﺗوﺳط ﭼﮫ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ اﯾن
ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود؟ و ﺑرای ﭼﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌﻲ؟
"آﮔورا"
ﻓﯾﻠم "آﮔورا" ) (1را ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐﻧﺟﮑﺎوی ذھن ﺷﻣﺎ.
"آﮔورا" در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﺎ ژوﺋن  2008ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ
)آﻟﺧﺎﻧدرو آﻣﻧﺑﺎر( در ﺟزﯾره ﻣﺎﻟت ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺷد و در ﺳﺎل  2009ﺑﮫ
ﭘرده در آﻣد .اﯾن ﻓﯾﻠم ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ اﺑواب ﮐﻠﯾﺳﺎ و دﻧﯾﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾت
ﻋﻧوان "ﺷرم آورﺗرﯾن" ﻓﯾﻠم ﺳﺎل را ﺑﺧود ﮔرﻓت.

ﻓﯾﻠم ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﺑر ﺳﺗﯾز
ﻣﯾﺎن ﻋﻠم و دﯾن در ﻣﯾﺎﻧﮫ ی ﻓروﭘﺎﺷﯽ ادﯾﺎن ﭼﻧد ﺧداﯾﯽ )ﯾﺎ ﮐﻔر( و
ﭘذﯾرش ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗوری روم ،ﻧور ﻣﯽ اﻧدازد .زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗرن
ﭼﮭﺎرم ﻣﯾﻼدی در ﺷﮭر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺻر :ﺳرزﻣﯾن ﻓﺎﻧوس
درﯾﺎﯾﻲ ،اھرام و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن.
اﻣﺎ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻣﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ
"ﭘﺎﮔﺎن" ھﺎ )ﮐﺎﻓرھﺎ ،ﯾﺎ ﭼﻧد ﺧداﯾﯽ ھﺎ ،ﯾﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ادﯾﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ و
ﺗﮏ ﺧداﯾﯽ را ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻧد( ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺧود اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ در آﻏﺎز ﻓﯾﻠم و ﻧﻣﺎﯾﯽ از آﺳﻣﺎن ﭘرﺳﺗﺎره و ﮐره
زﻣﯾن؛ و آھﻧﮕﯽ ﻣﺣزون ﮐﮫ ﭘژواک دﻧﯾﺎی ﮐﮭن اﺳت ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم
ﺑﺎ ﻓﯾﻠﻣﯽ ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف ﺳر و ﮐﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻋﻠم و دﯾن و
ﺟدال ﺑﯾن اﯾﻧدو ﻣﯽ ﭘردازد.
آوای زﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد:
»ﭼﻧد ﺗﺎ اﺑﻠﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭘرﺳﯾده اﻧد ﭼرا ﺳﺗﺎره ھﺎ از آﺳﻣﺎن ﻧﻣﯽ اﻓﺗﻧد؟
اﻣﺎ ﺗو ﮐﮫ داﻧﺎ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺗﺎره ھﺎ ﻧﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻧد و ﻧﮫ
ﭘﺎﺋﯾن .آﻧﮭﺎ از ﺷرق ﺑﮫ ﻏرب ﻣﯽ روﻧد در ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل
دﯾده ﺷده اﺳت .داﯾره .و ﭼون آﺳﻣﺎن ﻗﻠﻣروﯾﯽ داﯾره وار اﺳت ﺳﺗﺎره
ھﺎ ھﯾﭼوﻗت ﻧﯾﻔﺗﺎده و ﻧﺧواھﻧد اﻓﺗﺎد.
اﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ روی زﻣﯾن ﭼﻲ؟ روی زﻣﯾن ﺟﻧﺎزه ھﺎ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد اﻣﺎ ﻧﮫ در
ﺣرﮐﺗﯽ داﯾره وار ﺑﻠﮑﮫ در ﺣرﮐﺗﯽ ﺧطﯽ«
ﮐﻼس درس ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ آﻣوزﮔﺎر ﻣدرﺳﮫ "ﭘﻼﺗوﻧﯾﮏ" )اﻓﻼطوﻧﻲ( اﺳت .ﻣدرﺳﮫ ای
ﮐﮫ رھﺑران آﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﮐﮫ ھم از ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ در ﺑﯾن ﺷﺎن ھﺳت و
ھم ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﮔﺎﻧﯾﺳت – ﮐﺎﻓر  -ھﺳﺗﻧد( آﻣوزش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ،دﺧﺗر
"ﺗﺋون" رﺋﯾس ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳﮑﻧدرﯾﮫ اﺳت و زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗف ﮐﺷف
ﺣﻘﯾﻘت در ﺑﺎره ی ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﮐرده اﺳت .او زﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ
دان ،ﻓﯾﻠﺳوف و ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎس اﺳت .ﻣﺗﻔﮑری ﺑزرگ اﺳت و در ﻣورد
ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﻧظرﯾﮫ و ﻣدل "زﻣﯾن ﻣرﮐزی" ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد .(2) .ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ
در دوره ای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻧر و ﻋﻠم در ﺣﺎل ﺷﮑﻔﺗن اﺳت اﮔرﭼﮫ
ھﻧوز ﺑرده داری اﻣری ﻋﺎدی اﺳت .در آﻧدوره زن ﺑودن و آﻧﮭم در
ﻣوﻗﻌﯾت آﺗورﯾﺗﮫ ی روﺷﻧﻔﮑری ﻗرار داﺷﺗن ﺧﯾﻠﯽ ﻏﯾرﻋﺎدی ﻧﺑود .اﻣﺎ
ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﺣﺎل ﺳرﺑﻠﻧد ﮐردن اﺳت و ﭘﯾرواﻧش ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھم در
ﻋرﺻﮫ ی ﺳﯾﺎﺳت و ھم دﯾن ،دﺳت ﺑﺎﻻ را ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن اﯾده
ھﺎی ﺷرک آﻣﯾز )در آن دوره ﭘﺎﮔﺎﻧﯾﺳم( را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار داده و
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ﮐﺎوش ھﺎی داﻧﺷﻣﻧداﻧﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر ﺗﻔﮑر
دﯾﻧﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ ی ﺧﻠﻘت ﻧﺑود را ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
ﺻﺣﻧﮫ ای از ﮐﻼس درس ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ:
"ھﯾﺋت ﺑطﻠﻣﯾوﺳﯽ" ) (3ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺗﯽ ﮐﮫ "داووس" داﻧش آﻣوز ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود .طﺑق اﯾن اﯾده ،زﻣﯾن ﻣرﮐز ﮐﯾﮭﺎن اﺳت .ﺳﯾﺎره
ھﺎی ﻋطﺎرد ،ﻧﺎھﯾد ،ﻣرﯾﺦ ،ﻣﺷﺗری و زﺣل دور آن ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد .زﻣﯾن
ﺛﺎﺑت اﺳت و اﯾن ﺳﯾﺎره ھﺎ ﺳرﮔردان .ﻣﻧﺎظره ای ﺣول اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﺑﮫ
ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺗد.
در اﯾن ﻣﻧﺎظره ی ﻋﻠﻣﯽ" ،اورﺳﺗس" )از ﺷﺎﮔردان ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ،ﻋﺎﺷق
او ،ﺣﺎﮐم آﯾﻧده ی اﺳﮑﻧدرﯾﮫ( اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟواب ﻣﯽ دھد:
»ﺧدا ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣن ﻣﺷورت ﻣﯽ ﮐرد .اﮔر ﺳرﮔردان ھﺎ ،ﺳرﮔردان
ﻧﺑودﻧد و ھﻣﮫ ﯾﮏ داﯾره را ﺷﮑل ﻣﯽ دادﻧد ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺑود«.
"ﺳﯾﻧﮫ ﺳﯾوس" داﻧش آﻣوز ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷده ﺟواب ﻣﯽ دھد» :ﺑﮫ ﭼﮫ
ﺣﻘﯽ ﮐﺎر ﺧدا را ﻗﺿﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﺗو اﮔر ﺧﻠﻘت را ﻧﻘد ﮐﻧﯽ ﺧدای ﻣﺎ
را ﻧﻘد ﮐرده ای و ﺑﻣﺎ ﺗوھﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ«
"اورﺳﺗس" ﮐﮫ ھﻧوز ﮐﺎﻓر اﺳت و ذھن ﺑﺎز و ﺟﺳﺗﺟوﮔری دارد
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد:
»ﺷﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺎ را ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ ﺑﮭﺗرﺳت ﺑﮫ ﺻﺣرا ﺑروﯾد .در
آﻧﺟﺎ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﻘد ﮐﻧد.«..
"اورﺳﺗس" ﺑﮫ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ اﺑراز ﻋﺷق ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﻋﺷق او را رد
ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .در ﺑراﺑر
ﭘﺎﻓﺷﺎری "اورﺳﺗس" ،ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺧوﻧﯽ ای را ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﻣﯽ دھد و
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺗﻌﺟب "اورﺳﺗوس" روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»اﯾن ﺧون ﭘرﯾود ﻣﻧﺳت .ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ھﺎرﻣوﻧﯽ را در ﻣن ﯾﺎﻓﺗﮫ ای .ﺑﺎ
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺗو ﺑﮕوﯾم ﭘس ﺑﮭﺗرﺳت ﺟﺎی دﯾﮕری را ﺑدﻧﺑﺎل
ھﺎرﻣوﻧﯽ ﺑﮕردی«.
در ﻣﯾﺎﻧﮫ ی اﯾن ﺟدل ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،در ﺷﮭر ﭼﯾز دﯾﮕری ﺟﺎری
اﺳت" .ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ" ) (4در ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود و ﻣردم اﻧد .ﮐﺷﯾش
آﻧﮭﺎ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ آﻣده اﯾم ﺗﺎ اﺣﻣق را آﮔﺎه ﮐﻧﯾم« .ﻣﻧظور اﯾن
ﮐﺷﯾش از "اﺣﻣق" ھﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﻗت ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﮐﺗب
ﻣﻘدس ﺑﺎور ﻧدارﻧد .آﺷوب ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺷﮭر را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺳﯾﺣﯽ
ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮔﺎن ھﺎ و ﯾﮭودی ھﺎ درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻣﺎر ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺎ رو ﺑﮫ
اﻓزاﯾش اﺳت .در ﺟﻧﮓ ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮔﺎن ھﺎ ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻘب
ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد و ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ ﺳﺗﯾز ﺧود ﺑﺎ ﺧرد را در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش" )ﮐﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ
"ﺣزب ﷲ ﻣﯽ ﻣﯾرد ("...؛ و ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد "ھﺎﻟﮫ ﻟوﯾﺎ" )ﮐﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﺷﺑﯾﮫ
ﺑﮫ "ﷲ اﮐﺑر"( ﻋظﯾم ﺗرﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن را در ھم ﻣﯽ
ﮐوﺑﻧد و ﺗوﻣﺎرھﺎی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑر ﭘوﺳت آھو را ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎی ﮐﻔر آﻣﯾز" ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﺻﺣﻧﮫ ی ﺗﺎراج ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧظر
ﺑﺳﯾﺎری ﻣورﺧﯾن "ﻣﺧزن ﺗﻣﺎم داﻧش ﺟﮭﺎن" ﺗﺎ آﻧدوره ﺑود و ﺗﻼش
ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺗوﻣﺎرھﺎ ﺟزو ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣوری ﻓﯾﻠم اﺳت .او در
اﯾن ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺗﺎ داﻧش ﺑﺟﺎی ﻣﺎﻧده از ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﻧﺎﺑود ﻧﺷود.
ﺻﺣﻧﮫ ی ﺑﻌدی ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ﮐف
داده اﺳت .او اﻧدوھﮕﯾن و ﮔرﯾﺎن در اﯾواﻧﯽ زﯾر آﺳﻣﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺷﺳﺗﮫ
و اﻧدک ﺗوﻣﺎرھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از ﺗﺎراج را ﻣرﺗب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﺎﻟﮭﺎ طﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت و "ﭘﺎراﺑوﻻﻧﻲ"
)ﺳرﺑﺎزان ﮔﻣﻧﺎم ﻣﺳﯾﺢ( ﻣرﺗﺑﺎ ﯾﮭودی ھﺎ و ﭘﺎﮔﺎن ھﺎ را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻧﻣﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ آﻧﮭﺎ را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی
اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺧﺎک ﺧورده و ﺗﺎرﻋﻧﮑﺑوت ﺑﺳﺗﮫ؛ ﺟوﻻﻧﮕﺎه ﮔوﺳﻔﻧدان ﺷده
اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾش ﺑزرگ اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﺳﯾرﯾل )رھﺑر
ﭘﺎراﺑوﻻﻧﻲ( ﺑر ﺑﺎﻻی ﺟﻧﺎزه او ﻣﯽ اﯾﺳﺗد و اﻧﮕﺷﺗری او را در آورده و
در اﻧﮕﺷت ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﻼه او را ﺑر ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﯾﮑﺑﺎره از ھﯾﺑت
ﯾﮏ اوﺑﺎش ﺑﯽ ﻣﻐز ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘدر ﻣﻘدس ﻣﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﺷود .او ﺑﺎ
ھﯾﺑت ﺟدﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺳﺗﺎده و دﺳت ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐرده و ﺑﮫ
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ﻣﺎﻧﻧد ﺣرﮐت ھﺎی اﻣروزی ﭘﺎپ و وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ در اﯾران ،اﯾن آدﻣﯾﺎن
ﮔوﺳﻔﻧد ﻣﺳﻠﮏ را ﻣورد ﻋﻧﺎﯾت ﻗرار ﻣﯽ دھد.
در اﯾن زﻣﺎن ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺑﮭﻣراه دوﺳﺗﯽ وﻓﺎدار ﺑﮫ ﮐﻧﮑﺎش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ
ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود .او
اﺑﺗدا ﻧظرﯾﮫ ی ﺻﺎف ﺑودن زﻣﯾن را ﺑطور ﻗطﻌﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧظرﯾﮫ ی
او ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺑﯾن اﻋﺿﺎی "ﭘﺎراﺑوﻻﻧﻲ"
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﮔر زﻣﯾن ﮔرد اﺳت ﭘس ﭼرا ﻣردم ﻧﻣﯽ اﻓﺗﻧد؟ ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس را ﺑﺧواﻧﯾد« .در اداﻣﮫ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎی داﻧﺷﻣﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ و ﺑﺎ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت دﻗﯾق رﯾﺎﺿﯽ ﻧظرﯾﮫ ی "ھﻠﯾوﺳﻧﺗرﯾﺳم" )ﺧورﺷﯾد ﻣرﮐزی(
) (5را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗد .او
ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﯽ را در ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ اش ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﺎره
ی ﺣرﮐت ﺳﯾﺎرات ﺑﮫ ﮔرد ﺧورﺷﯾد دﺳت ﻣﯽ زﻧد و ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود
اﯾن ﺣرﮐت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧطﺑق ﺑر ﺷﮑل ﮐروی زﻣﯾن ﺑﺎﺷد .و ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﺎﻟم )ﮐﮫ آن ﻣوﻗﻊ ﺑﺎ  7ﺳﺗﺎره و ﺳﯾﺎره ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﻣﯽ ﺷد( ﯾﺎ ﺑﺎﯾد دو ﻣرﮐز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﮑل دﯾﮕری ﺑﻐﯾر
از داﯾره در ﺟﺎﯾﯽ در آﺳﻣﺎن ﻗﺎﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد! او ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺧورﺷﯾد
ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ را ﮐور ﮐرده ﺗﺎ واﻗﻌﯾت ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﺣرﮐت دﯾﮕر اﺟرام
آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺑﯾﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺟدﯾد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم «.ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺑﺎ دﻗت و
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺎﺿﯽ اش را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و ﻣﺳﺎﻟﮫ را
ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﯾﮑم :زﻣﯾن ﮔرد ﻧﯾﺳت ،ﺑﯾﺿﯽ اﺳت؛ و دوم :ﻣﺳﯾر
ﺣرﮐت ﺳﯾﺎرات ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد ﺑﯾﺿﯽ اﺳت و ﺧورﺷﯾد در ﯾﮑﯽ از دو
ﮐﺎﻧو ِن )ﻓوﮐﺳﮭﺎی( اﯾن ﺑﯾﺿﯽ ﻗرار دارد 12) .ﻗرن ﺑﻌد ،ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺷف
ﺷده ﺗوﺳط ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺑﻌﻧوان ﻗﺎﻧون اول و دوم ﮐﭘﻠر در ﻋﻠم ﻧﺟوم ﺛﺑت ﻣﯽ
ﺷود( ) .(6ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷف ﻋﻠﻣﯽ دﺳت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻟﺣظﮫ ای ﺗﮑﺎن دھﻧده در ﻓﯾﻠم اﺳت .ﺑﺑﯾﻧده ﺣس دﻟﭘذﯾر رھﺎﯾﯽ را در
ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﯾرﯾل ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻣذھﺑﯽ در اﺳﮑﻧدرﯾﮫ رﺳﯾده،
ﻧﮕران ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ و ﺗﺎﺛﯾرات او ﻣﯽ ﺷود .او ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را از ﺗدرﯾس ﻣﺣروم ﮐرده ﺑود ،ﺑزرﮔﺎن ﺷﮭر را در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺟﻣﻊ
ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻧﺎﻣﮫ ی ﭘﺎﺋول )ﻗدﯾس ﻣﺳﯾﺣﻲ( ﺑﮫ ﺗﯾﻣوﺗﯽ ﻧﻘل ﻣﯽ آورد:
»ﻣن زﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﭘوﺷﻧد  ...ﻣوی
آﻧﺎن ﺑﻠﻧد ﻧﺑﺎﺷد  ...زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﮑوت ﮐﺎﻣل ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد
 ...ﻣن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھم زﻧﯽ آﻣوزﮔﺎر ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑر ﻣرد ﻓرﻣﺎن
ﺑراﻧد  ...زن ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷد« .ﺳرﯾل ﺻﺣﺑﺗش را اﯾﻧطور ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ دھد» :اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت  ...ﺑرای ھﻣﯾن ﻧﺟﺎت دھﻧده )ﻣﺳﯾﺢ( ﻣﯾراث
ﺧود را ﺑرای  12ﻣرد ﮔذاﺷت و ﺣﺗﺎ ﯾﮏ زن ھم در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﻧﺑود
.«.....
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﯾل از ﻗول ﭘﺎﺋول ﻗدﯾس ﻣﯽ آورد ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ
ﺷﺑﯾﮫ اﻧد .ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد زﯾﺑﺎﯾﯽ دارد و ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣوھﺎی ﺧود
را ﻧﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ،ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﯾره ﻧﻣﯽ ﭘوﺷد و ھﯾﺑت ظﺎھری او در ﺑﺎزار
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .ﺧطر ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﮫ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺧﯽ از
ﺷﺎﮔردان ﻗدﯾﻣﯽ او ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و از طرف
اﻣﭘراﺗوری روم ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷده در ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﮑوﻣﺗﯽ در اﺳﮑﻧدرﯾﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا )ﻣﺳﯾﺢ(
اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورد .ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ در ﺟواب ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣن ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾﻣﺎن دارم«.
ﺳﯾرﯾل ﺟﻣﺎﻋت "ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ" را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ
ﺟﺎدوﮔر اﺳت و ﺑﺎﯾد ﮐﺷﺗﮫ ﺷود .ﺟﻣﺎﻋت ﺟﺎھل ،ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .او را ﻋرﯾﺎن ﮐرده و طﺑق اﺣﮑﺎم ﮐﺗب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺟرم ﺟﺎدوﮔر
ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎی ﻓﯾﻠﺳوف و رﯾﺎﺿﯽ دان ،ﻧﺧﺳﺗﯾن زﻧﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟرم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺷده اﺳت .ﺳرﯾل ﺑﻌدھﺎ از طرف ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﻟﻘب ﻗدﯾس ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﻌدھﺎ وظﺎﯾف ﺑﺎزار ﺑرای ﺗﺟﺎر و ﺧرﯾد و ﻓروش ﻧﯾز ﺑﻌﮭده
آﮔورا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.

ﭘدر "راﺑرت ﺑﺎرون" )ﮐﺷﯾش ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺳﺗﺎد اﻟﮭﯾﺎت(
ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر اﯾن ﺣﻣﻼت ﺧطرﻧﺎک ﻣﻘﺎوﻣت
ﮐﻧﯾم " ....اﻓﺳﺎﻧﮫ ی ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ" ﻣﺎﻧﻧد داﺳﺗﺎن ﺟرداﻧو ﺑروﻧو و ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ در
ﺧدﻣت اﯾدﺋوﻟوژی ﺿد ﻣذھﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت «....اﯾن ﭘدر ﻣﻘدس ﮐﮫ
طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺧود ﻣﮑﺎﻟﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ داﻧﺷﻣﻧد ﺑزرگ و ﺑﯽ دﯾن "ﮐﺎرل ﺳﺎﮔﺎن"
داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر داﺳﺗﺎن ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را از ﺳﺎﮔﺎن ﺷﻧﯾدم .ﺳﺎﮔﺎن
ﻣﯽ ﮔﻔت ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﯾﻠﺳوف ﺑود و ﺗوﺳط ﺳرﯾل )اﺳﻘف
ﺷرور و ﺗﺑﮭﮑﺎر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ( دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .ﺳرﯾل ﭘﯾروان ﺟﺎھل و
ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﺧود را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرد ﺗﺎ ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐﻧﻧد  ....و ﺳﺎﮔﺎن
ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﻧﮭﺎﯾت ﺗراژدی اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی
اﺳﮑﻧدرﯾﮫ را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد ،ھﯾﭼﮑس ﺟﻠوی آﻧﺎن را ﻧﮕرﻓت.«"....
ﮐﺷﯾش "راﺑرت ﺑﺎروون" اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ..» :ﺑﻠﮫ .ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ
ﻓﯾﻠﺳوف ﺑود و واﻗﻌﺎ در ﺳﺎل  415ﺗوﺳط ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﺗﺎ
اﯾﻧﺟﺎی داﺳﺗﺎن درﺳت اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﮔﺎن آﻧروز ﻣﯽ
ﮔﻔت و اﻣروز"آﻣﻧﺑﺎر" )ﮐﺎرﮔردان ﻓﯾﻠم آﮔورا( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﮭﻣت
اﺳت «...و اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد..» :ﻣن ﻧﮕران ھﺳﺗم اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﮭﻣت ھﺎ و
اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد "ﺧدا ﺑزرگ ﻧﯾﺳت" )ﮐرﯾﺳﺗوﻓر ھﯾﭼﻧز( و
"ﭘﻧدار ﺧدا" )رﯾﭼﺎرد داوﮐﯾﻧر( ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﻣردم ﺗﺎﺛﯾر
ﺑﮕذارد«!

) :(2ﻧظرﯾﮫ ی "زﻣﯾن ﻣرﮐزی" )ژﺋوﺳﻧﺗرﯾﮏ( ﺑر اﯾن ﺗﺻور
اﺳﺗوار ﺑود ﮐﮫ ﻣرﮐز ﻋﺎﻟم زﻣﯾن اﺳت و ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد 7 .ﺳﯾﺎره ی ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،طﺑق ﻗﺎﻧون ﺧدا ﯾﺎ ﺧداﯾﺎن در ﻣدار آن ﺳرﮔردان
ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد .اﯾن  7ﺳﯾﺎره ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﻣﺎه ،ﻋطﺎرد ،ﻧﺎھﯾد،
ﺧورﺷﯾد ،ﻣرﯾﺦ ،ژوﭘﯾﺗر )ﻣﺷﺗری( و ﺳﺎﺗورن )ﮐﯾوان( .ﺑﻌدھﺎ ﻣوﺿوع
اﯾن  7ﺳﯾﺎره و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﻐﻠﮫ ی ﺑزرگ داﻧﺷﻧﻣدان
ﺗﺑدﯾل ﺷد" .زﻣﯾن ﻣرﮐزی" ﺑرای  1500ﺳﺎل ﺗﻔﮑر ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﺟوم ﺑود.
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ از اواﺧر ﻗرن  16ﻣﯾﻼدی ﻣدل ﺧورﺷﯾد ﻣﺣوری ﺗوﺳط
ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ،ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ و ﮐﭘﻠر ﻋﮑس آﻧرا ﺛﺎﺑت ﮐرد.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
دو اظﮭﺎر ﻧظر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﺑﺎره ی ﻓﯾﻠم آﮔورا

ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد اﯾن "ﭘدر روﺣﺎﻧﯽ" ﻓراﻣوش ﮐرده ﮐﮫ  500ﺳﺎل زﻣﺎن
ﺑرد ﺗﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ از "ﻧﯾﮑوﻻس ﮐﭘرﻧﯾﮏ" ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
زﻣﯾن ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد ﻣﯽ ﭼرﺧد و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس؛ طﻠب ﻣﻐﻔرت ﮐﻧد!
" ...واﮐﻧش ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺑراﺑر آراء ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑود .ﻧﻘل اﺳت
ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر– ﭘﺎﯾﮫﮔذار ﻣذھب ﭘروﺗﺳﺗﺎن  -ﺑﮫ ﻣﺣض آﮔﺎه ﺷدن از اﯾن
ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :ﻓﻘط اﺣﻣقھﺎ ﻧﺟوم را
واروﻧﮫ ﻣﻲﮐﻧﻧد .طﺑق ﻧص ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،اﯾن ﺧورﺷﯾد ﺑود ﻧﮫ زﻣﯾن ﮐﮫ
ﯾوﺷﻊ ﻓرﻣﺎن داد ﺑﺎﯾﺳﺗد .«.ﺑﮫ ﺑﺎور ﻟوﺗر و ھﻣﻔﮑراﻧش ،ﻧظرﯾﮫ
ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺧﺎﻟف ﻋﺑﺎرات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯾﻊ
آدﻣﯽ را – ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﺗرﯾن آﻓرﯾدﮔﺎن ﺑﺎﯾد در ﻣرﮐز ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد -از او ﻣﻲﮔرﻓت) ".ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از وﯾﮑﯽ ﭘدﯾﺎ(.
ﺣﺎل ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾد اﮔر ﯾﮏ زن ﺗﺋوری ﺧورﺷﯾد ﻣرﮐزی را  11ﻗرن
ﭘﯾش از ﮐﭘرﻧﯾﮏ ﺑﯾﺎن ﮐرده ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﺗوﺳط اﺑواب ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ او ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﺷود.
اﻣﺎ اظﮭﺎر ﻧظر دوم در ﻣورد ﻓﯾﻠم آﮔورا:
روزﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﯾﮭﺎن  5ﺷﻧﺑﮫ  10ﺗﯾر )اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑرده اﯾد .روزﻧﺎﻣﮫ ی
ﮐﯾﮭﺎن!( :اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻓﯾﻠم ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮕوﯾد ﻣﺳﯾﺣﯾت
ﺿد ﻋﻠم ﺑوده در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺳﻼم روﯾﮑردی ﻋﻠﻣﯽ دارد! اﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﮐت
ﮐﯾﮭﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد »...در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﭘﺎپ ﻋﻠم را
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐردﻧد ،در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻛرم)ص( ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را
دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻠم آﻣوزی ﻣﯽ ﻛردﻧد !!«.ﯾﮏ ﻣوﺿوع اﯾﻧﺟﺎ ﻋﺟﯾب "ﻣﺑﮭم"
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎن ﻓﯾﻠم "آﮔورا" ﺑﮫ اواﺧر ﻗرن  4ﻣﯾﻼدی
ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدن ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺳﺎل  415ﻣﯾﻼدی ﺑرآورده
ﺷده اﺳت" .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم" روزﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﯾﮭﺎن در ﺳﺎل  570ﻣﯾﻼدی
ﻣﺗوﻟد ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ دو ﻗرن ﭘس از اﯾن واﻗﻌﮫ و ھﻧﮕﺎم اﯾن
واﻗﻌﮫ ﻣوﺟود ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﻠت را ﺑﮫ "ﻋﻠم آﻣوزی" دﻋوت ﮐﻧد.
ﺑرای روزﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﯾﮭﺎن ھﻣﯾن ﺑس اﺳت■ .
)" : (1آﮔورا" ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ اطﻼق ﻣﯽ ﺷد.
در ﺷﮭر – دوﻟﺗﮭﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ) 900ﺗﺎ  700ﺳﺎل ﭘﯾش از ﻣﺳﯾﺢ(
ﺑﻧدﮔﺎن آزاد ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣدﻧد در آﮔورا ﺑرای
اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدار وﻗت ،ﺗﺟﻣﻊ
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) :(3ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺑطﻠﻣﯾوس ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت .ﺑطﻠﻣﯾوس ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ زﻣﯾن ﻣرﮐز ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﮔرد زﻣﯾن در دوران
اﺳت .اﯾن ﺗﻔﮑر در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﻔﮑر ﻏﺎﻟب ﺑود .اﯾن ﻋﻘﯾده ﺗوﺳط
ارﺳطو ،اﻓﻼطون و اﻏﻠب – ﮔرﭼﮫ ﻧﮫ ھﻣﮫ ی – ﻓﻼﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ،ﻣﺎه و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑﮫ دور زﻣﯾن
ﺣﻠﻘﮫ زده )و ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد( .ﺗﻔﮑری ﮐﮫ در ﭼﯾن ﺑﺎﺳﺗﺎن ھم رواج داﺷت.
ﻣدل "زﻣﯾن ﻣﺣوری" ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﮐروی ﺑودن و ﻧﮫ ﺑﯾﺿوی ﺑودن زﻣﯾن
ھﻣراه ﺑود .ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗرن  17ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺷﯾده ﻧﺷده
ﺑود )ﻣﮕر ﯾﮑﺑﺎر در ﻗرن  4ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط زن ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎس ،رﯾﺎﺿﯽ
دان و ﻓﯾﻠﺳوف ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﮐﮫ ﻓﯾﻠم آﮔورا زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه ی او را در راه
ﮐﺷف ﺣﻘﺎﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده اﺳت.(.
)" :(4ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ" :اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی "اﺧوت ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن" در دوره
ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری ﮐﻠﯾﺳﺎ" .ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ" داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻓن ﻣردﮔﺎن و
ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎری از ﺑﯾﻣﺎران دﺳت ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ اش ﺗوﺳط ﮐﺷﯾش ھﺎی
ﺑزرگ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد" .ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ" در آرزوی ﺷﮭﺎدت )ﻣردن ﺑرای
ﻣﺳﯾﺢ( ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣواﻗﻊ ﺿروری ﻧﻘش ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑﻌﮭده داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺟﺎھل و ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑودﻧد .ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ
ھﻣﯾن "ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﮭﺎدت" ﯾﺎ "ﻋﺎﺷﻘﺎن وﻻﯾت" ﮐﮫ در اﯾران ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ﻋﻧﺎﺻری ﻣﻔﺗﺧور ،ﺗﻧﮫ ﻟش و ﺟﺎھل و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺑرای
دﺳت زدن ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن .در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ در اواﺧر ﻗرن ﺳوم ﻣﯾﻼدی در اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎپ
دﯾوﻧﯾوس ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷدﻧد .در ﻓﯾﻠم آﮔورا ،ﭘﺎراﺑوﻻﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
از ﻋداﻟت و ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺳﯾﺢ ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد )ﺷﺑﯾﮫ "ﭘﺎرﺑوﻻﻧﯽ" ھﺎی
ﻧوع اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻧد( و ھم زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﮔﺎن ھﺎ و
ﯾﮭودی ھﺎ و ﺣﺗﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎاف اﺳﻘف آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﭘﺎرﺑوﻻﻧﯽ ھﺎ ،ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ را ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
) :(5ﻧظرﯾﮫ ی "ﺧورﺷﯾد ﻣرﮐزی" )ھﻠﯾوﺳﻧﺗرﯾﺳم( :طﺑق اﯾن ﻧظرﯾﮫ
زﻣﯾن و ﺳﯾﺎره ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ ﻣرﮐز ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺗﺻور ﻣﯽ
ﺷد ،در ﮔردش اﻧد "ﺧورﺷﯾد ﻣرﮐزی" ﻧﻘطﮫ ی ﻣﻘﺎﺑل دﮐﺗرﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت
ﺑود ﮐﮫ زﻣﯾن را ﻣرﮐز ﻋﺎﻟم داﻧﺳﺗﮫ و ﺧورﺷﯾد و ﺳﯾﺎرات دﯾﮕر را در
ﮔردش ﺑﮫ دور آن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد.
) :(6ﻗﺎﻧون اول ﮐﭘﻠر :ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺳﯾﺎرات ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد
ﺑﯾﺿﯽ اﺳت و ﺧورﺷﯾد در ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎﻧو ِن )ﻓوﮐﺳﮭﺎی( اﯾن ﺑﯾﺿﯽ
ﻗرار دارد .ﻗﺎﻧون دوم ﮐﭘﻠر :ﺧط واﺻل ﺑﯾن ﺧورﺷﯾد و ﺳﯾﺎرات در
زﻣﺎنھﺎی ﻣﺳﺎوي ،ﻣﺳﺎﺣتھﺎی ﻣﺳﺎوی را ﺟﺎروب ﻣﻲﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
دﯾﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎره ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد ﻧزدﯾﮏﺗر اﺳت ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری
ﺣرﮐت ﻣﻲﮐﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧورﺷﯾد دورﺗر اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

آﺳﺗــــﺎن ﻗـدس رﺿوی دﺳﺗﮕﺎه
ﻏﺎرت و ظﻠم و ﻓﺳﺎد
)ﺑﺧش دوم(
م.م).آﯾﻧده(
آﺳﺗﺎن ﻗدس درﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور اﻣﻼک زﯾﺎدی دارد وﻟﯽ اﯾن اﻣر
درﺑرﺧﯽ ﻧواﺣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧراﺳﺎن ﭼﺷﻣﮕﯾرﺗر اﺳت .ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اذﻋﺎن
ﺧود آﺳﺗﺎن ﻗدس  ... :ﻗرﯾب ﺑﮫ  90درﺻد ازاﻣﻼک و اراﺿﯽ ﻣﺣدوده
ﺷﮭر ﻣﺷﮭد ﻣﻘدس ﻣوﻗوﻓﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺑوده وھﺳت .15...
ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران
ﻧﯾز ھﺳت .ﺑﺧش ﻋﻣده اﻣﻼک آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
دراﺧﺗﯾﺎر آن ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ازآن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﻣﻼک ﺳرﺧس
و زﯾﺎران اﺷﺎره ﮐرد.
اﻣــﻼک ﺳـــرﺧــس :ازده ھﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش دراﺛر اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ،
زﻣﯾن ھﺎی ﻣردم ﺷﮭر ﺳرﺧس ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس واﮔذار ﺷده و اﻗداﻣﺎت
ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم ﻣظﻠوم ﺳرﺧس ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣق ﺧود راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑرده
اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ﻗﺿﯾﮫ را وﮐﯾل ﺣﻘوﻗﯽ ﻣردم ﻣﻌﺗرض ﺳرﺧس ﭼﻧﯾن
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد " :درﺳﺎل  ،1315رﺿﺎﺷﺎه ]ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن زﻣﯾن
ﺧوار ﮐﺷور ﺑود[ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اراﺿﯽ ﻣﻧطﻘﮫ اوﯾن ،درﮐﮫ
و ﺷﻣﯾراﻧﺎت – ﮐﮫ در ﺷﻣﺎر ﻣوﻗوﻓﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻗرار داﺷﺗﻧد – ﮐرد و
در ازای آن ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﺧس و ﭘﯾراﻣون آن را در ﺳﻧدی ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس
واﮔذار ﻧﻣود ]!!! [  ...ﭘس ازاﻧﻘﻼب ،اﯾن ﺳﻧد ﺑﺎطل و ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﺟﻠس درﺳﺎل  1363و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ،2رای ﺑﮫ اﺑطﺎل آن داده ﺷد
 ...در ﺷﻌﺑﮫ  101ﻣدﻧﯽ ﺧﺎص ،ﻋﯾن ﻧظر ﻣﺟﻠس و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده 2
ﺗﺄﯾﯾد و ﺣﮑم ﺑﮫ اﺑطﺎل اﺳﻧﺎد اﯾن ﻣﻧﺎطق ]اوﯾن  ،درﮐﮫ وﺷﻣﯾراﻧﺎت[ و
واﮔذاری ﺑﮫ ﻧﺎم آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﻗوﻓﮫ داده و اﯾن ﺣﮑم در ﺷﻌﺑﮫ
اول دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﻧﯾز ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت .درﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،اداره
ﺛﺑت ]اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک[ ﺷﻣﯾراﻧﺎت ﺗﮭران ،اﻗدام ﺑﮫ اﺑطﺎل اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺎطق
اوﯾن ،درﮐﮫ و ﻟواﺳﺎﻧﺎت ﮐرد و اﯾن زﻣﯾن ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﻗوﻓﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺳﻧد زد .اﻣﺎ ﺑرﻏم ﺣﮑم دادﮔﺎه ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر طرف دوم
ﻗﺿﯾﮫ ﮐﮫ ﺳرﺧس اﺳت و ﺑﺎﯾد اﯾن اﻣﻼک ازﺗوﻟﯾت و ﻣﺎﻟﮑﯾت آﺳﺗﺎن
ﻗدس ﺧﺎرج و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻧد واﮔذارﺷود ،ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧد و ھﯾﭻ
ﮐﺎری درﺑﺎره آن اﻧﺟﺎم ﻧﮕرﻓت .درﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ 1385/2/25
ﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻼﺗﯽ ﺗﮭران ازﺳوی ﻣردم ﺳرﺧس داده ﺷده ،اﯾن ﻧﮭﺎد
ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ اداره ﺛﺑت اﺳﻧﺎد اﯾن ﺷﮭر ]ﺳرﺧس[ دﺳﺗور داد ﺗﺎ
ﺑﻧﺎ ﺑر ﺣﮑم ﺻﺎدره ،اﺳﻧﺎد زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣردم ﺻﺎدر ﺷود وﻟﯽ اداره ﺛﺑت
ﺧراﺳﺎن و ﺳرﺧس ﺑﮫ اﯾن ﺣﮑم ﺗﻣﮑﯾن ﻧﮑرده ،ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﯾﮏ طرف
ﭘروﻧده آﺳﺗﺎن ﻗدس اﺳت ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣردم ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف ﻣﺎﻧده و ﻣﻌﺗرﺿﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺟﻧﮕل ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﭘﺳﺗﮫ و وﺟود ﻣراﺗﻊ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
طﺑﯾﻌﯽ ،اﯾن ﭼﮭﺎر ﺻدھزار ھﮑﺗﺎر ]زﻣﯾن ھﺎی[ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرﺧس ،اﺻﻼ"
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ازﻟﺣﺎظ ﺣﻘوﻗﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻗرار ﺑﮕﯾرد16".
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐراﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺧﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده ﺳرﺧس ﮐﮫ در رژﯾم
ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،دادرﺳﯽ ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣق ﺧود ﻧد ﯾده اﻧد،
دراﻋﺗراض ﺑﮫ اﻗدام ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اداره ﺛﺑت اﺳﻧﺎد واﻣﻼک و ﻧﯾزآﺳﺗﺎن
ﻗدس رﺿوی ،درﺟﻠوی اداره ﺛﺑت اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺗﺟﻣﻊ ﻧﻣودﻧد .ﻣردم
ﻣﻌﺗرض ﺧواھﺎن اﺟرای ﺣﮑم ﻗﺎﻧوﻧﯽ دادﮔﺎه ﺷدﻧد و اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
درﺻورت اﺟرا ﻧﺷدن ﺣﮑم دادﮔﺎه و رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﮑردن ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣردم،
ﺑﮫ ﮐﺷورھﻣﺳﺎﯾﮫ )ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن( ﭘﻧﺎھﻧده ﺧواھﻧد ﺷد .ﭼراﮐﮫ دﯾﮕر در اﯾن
ﻣﻧطﻘﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻣﻧﯾت و اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی ﻧدارﻧد .وﻟﯽ اداره ﺛﺑت
اﺳﻧﺎد ﺷﮭر از اﺟرای ﺣﮑم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧودداری و اﻋﻼم ﻧﻣود" :ازآﻧﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﯾﮏ طرف ﭘروﻧده آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی اﺳت ،در آﯾﻧده ﺣﮑم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد"16.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

اﻋﺗراض ﻣردم دﻟﺳوﺧﺗﮫ ﺳرﺧس آﻧﻘدر ﺷدﯾد و طوﻻﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
روزﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد "ﮐﯾﮭﺎن" ﻧﯾز ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﻣود .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ طﯽ
ﺧﺑری در دوم ﺷﮭرﯾور ﺳﺎل ﺟﺎري] [1388ﻧوﺷت" :اﻋﺗراض ﺟﻣﻌﯽ
از ﮐﺷﺎورزان ﺳرﺧس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اراﺿﯽ ﺗﺻرﻓﯽ ﺗوﺳط آﺳﺗﺎن ﻗدس و
ﺗﻣﮑﯾن اداره ﺛﺑت اﺳﻧﺎد وارد ﻧﮭﻣﯾن روز ﺧود ﺷد .ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﺎ ﻧﺻب
ﭼﺎدر و ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ در ورودی ﺷﮭر ﺳرﺧس ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺧود اداﻣﮫ
داده وﻋده ای دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳﮑوت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ
را در دﺳت داﺷﺗﻧد ﻣﺳﯾر ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﺎم را طﯽ ﮐردﻧد 17"...
اﻣــــﻼک زﯾــــﺎران :روﺳﺗﺎی زﯾﺎران در 85ﮐﯾﻠوﻣﺗری ازﺣﺎﺷﯾﮫ
اﺗوﺑﺎن ﺗﮭران – ﻗزوﯾن واﻗﻊ ﺷده اﺳت .اراﺿﯽ روﺳﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر
18000ھﮑﺗﺎر اﺳت .ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐل اراﺿﯽ زﯾﺎران ﻣوﻗوﻓﮫ آﺳﺗﺎن
ﻗدس رﺿوی اﻋﻼم ﺷده و اﯾن آﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از اھﺎﻟﯽ
روﺳﺗﺎ اﺟﺎره ﻣﯽ ﮔﯾرد و] درواﻗﻊ [ اﺧﺎذی ﻣﯽ ﮐﻧد .رﯾﺷﮫ دﻋوا ﺑﮫ ﺳﺎل
]1316زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری رﺿﺎ ﺷﺎه [ ﺑرﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در آن
ﺗﺎرﯾﺦ اھﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ اﺳﻧﺎد زﻣﯾن ھﺎی ﺧود ﺑﮫ اداره ﺛﺑت ﻣراﺟﻌﮫ و
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐل  18ھزار ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن ھﺎﯾﺷﺎن ،ازﺳﺎل 1310
] ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت [ ﺑﮫ ﺻورت وﻗف دراﺧﺗﯾﺎر آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده ،زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی و ﻣﺳﮑوﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
را دزدﯾده ﺑودﻧد و ﺑﮫ اﯾن دزدی رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯽ زده ﺑودﻧد .ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ﺑزرگ ﻓﺋوداﻟﯽ – ﻣذھﺑﯽ در ھﻣدﺳﺗﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن را ازﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرزﻣﯾن ھﺎی ﺧود ﻣﺣروم ﮐرد و در
واﻗﻊ زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر آﻧﺎن را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﮔرﻓت ﺗﺎ راﺣت ﺗر اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷﺎن
ﮐﻧد .ﺑﻌد ازﺳﺎل  1357ﮐﮫ رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ رﻓت ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن
درﮐﺷور ﻣطرح ،و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﮐم زﻣﯾن و ﺑﯽ زﻣﯾن ﮐوﺷﯾدﻧد ﺑﮫ
آرزوی دﯾرﯾﻧﮫ ﺧود دﺳت ﯾﺎﺑﻧد وﻟﯽ دوﻟت ﺟدﯾد ﺧﯾﻠﯽ زود ﺟﻠوی اﯾن
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳرﮐوب و ﺗﮭدﯾد ﮔرﻓت .رژﯾم ]واﺑﺳﺗﮫ و ﻓﺎﺳد[ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳت دراﺧﺗﯾﺎرﮔذاﺷﺗن اراﺿﯽ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ ازروﺳﺗﺎﯾﯾﺎن
ودھﻘﺎﻧﺎن رادرﭘﯾش ﮔرﻓت وﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ "ھﯾﺎت ھﺎی ھﻔت ﻧﻔره "
ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت را ﻣﺎﻣور اﺟرای اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﮐرد .ﺗوﺟﯾﮫ ﻣذھﺑﯽ اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ دھﻘﺎﻧﺎن را ھﻣﭼﻧﺎن از ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر زﻣﯾن
ﻣﺣروم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷت وراﺑطﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ
ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐرد اﯾن ﺑود ﮐﮫ " :ﺧدا ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن اﺳت  ".ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﮑﻠﯾف
اراﺿﯽ ﻣوﻗوﻓﮫ ای ﮐﮫ ﻣﮭر آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی روی آن ﺧورده ﺑود،
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش روﺷن ﺑود .اراﺿﯽ زﯾﺎران ﺣﺗﯽ درﭼﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﯾﺎت
ھﺎی ھﻔت ﻧﻔره ھم ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷد.ﺳﺎل  1363آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻓروش
ﺑﺧﺷﯽ اززﻣﯾن ھﺎی اطراف آﺑﯾﮏ )ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﺑود( ﺑﮫ ﭼﻧد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ودرﮔﯾری  ،آﺳﺗﺎن ﻗدس وادار ﺑﮫ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷد .درﺳﺎل  1357آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺎآﮔﺎھﯽ از طرح ھﺎی
ﮔﺳﺗرش ﺷﮭری وﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دورﻧﻣﺎی اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت اراﺿﯽ ﻣﺳﮑوﻧﯽ
وﺳودھﺎی ﮐﻼن ﺑﺧش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  ،ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﮐردﻧد.
اﯾن ﺷرﮐت ﺑرروی اراﺿﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ دﺳت ﺑﮫ اﻧﺑوه ﺳﺎزی آﭘﺎرﺗﻣﺎن
زدﮐﮫ ﺑﺎزھم ﻣﻘﺎوﻣت اھﺎﻟﯽ ودرﮔﯾری ﺑﮫ وﺟود آﻣد و اﯾن دﻋوا ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز اداﻣﮫ دارد.اواﯾل ﺳﺎل  1384ﻧﯾز  ،ادﻋﺎی دو ﺧﺎﻧم ﻣﺑﻧﯽ
ﺑرﺧرﯾداری زﻣﯾن ھﺎی روﺳﺗﺎ ازآﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺎﻋث ﺑروز درﮔﯾری
ﺟدﯾدی ﺷد ﮐﮫ در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری  16ﻧﻔراز اھﺎﻟﯽ ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷد  .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ وﺷﮑﺎﯾت
ھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑرد  ،دراﺳﻔﻧد ﻣﺎه  ،1384ﺣدود
 2000ﻧﻔر از اھﺎﻟﯽ درﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎﻧداری آﺑﯾﮏ ﺗﺣﺻن ﮐرده وﺧواھﺎن
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻏﺻب وﻓروش زﻣﯾن ھﺎی روﺳﺗﺎ ازﺳوی آﺳﺗﺎن
ﻗدس  ،ﮔردﯾدﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ آن ھﺎ ﻗول رﺳﯾدﮔﯽ داده ﺷد اﻣﺎ
درﺷﺎﻧزدھم ﻓروردﯾن  26 ، 1385ﻧﻔردﯾﮕر ازروﺳﺗﺎﯾﯾﺎن دﺳﺗﮕﯾر
وزﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد .درﻧﮭﺎﯾت دادﮔﺳﺗری اﺳﺗﺎن ﻗزوﯾن طﯽ ﺣﮑﻣﯽ  ،ﺷﮑﺎﯾت
روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ازآﺳﺗﺎن ﻗدس را وارد ﻧداﻧﺳت .ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻟﯾل ﺣﻘوﻗﯽ اھﺎﻟﯽ
زﯾﺎران ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم وﺟود و اراﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت وﻗﻔﯽ ازﺳوی
آﺳﺗﺎن ﻗدس  ،ﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎی ﻣﺳﺧره آﺳﺗﺎن ﻣزﺑور ﮐﮫ  ":ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ آﺳﺗﺎن
ﻗدس دردوران ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻐول ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷده و اﺳﻧﺎد وﻗف ده زﯾﺎران
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ھم اﺣﺗﻣﺎﻻ" درآن آﺗش ﺳوزی ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت  "،ازﺳوی ﻗﺎﺿﯽ رد
ﺷده اﺳت .درھرﺻورت زﻧدﮔﯽ  ،ﮐﺎر  ،زﻣﯾن زراﻋﯽ وﺣﺗﯽ ﺳرﭘﻧﺎه
روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن زﯾﺎران ھﻣﭼﻧﺎن ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗراردارد18.
درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯾت اراﺿﯽ روﺳﺗﺎی زﯾﺎران ،درﻧﺷﺳت ﺧﺑری
ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ درﺗﺎرﯾﺦ  ،1387/11/29ﺧﺑرﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﭘرﺳد:
"ﮔوﯾﺎ ﺑﯾن آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی وﻣردم روﺳﺗﺎی زﯾﺎران طﺎﻟﻘﺎن از ﺗواﺑﻊ
اﺳﺗﺎن ﻗزوﯾن ﺑرﺳر زﻣﯾن ھﺎ و ﻣﺣدوده ی آن ھﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود
آﻣده اﺳت  ،آﯾﺎ دراﯾن راﺑطﮫ اﻗداﻣﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ "
ﺟﻣﺷﯾدی ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ درﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾد  ... ":ﻣوﺿوع وﻗﻔﯾت
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﮐﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی داﺷﺗﮫ اﺳت  ،ﻣﺷﮑﻠﯽ
ازاﯾن ﺣﯾث وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .درﻣرﺣﻠﮫ ﺑدوی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﺳﺗﺎن ﻗدس رای
داده ﺷده ودرﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ھم اﯾن رای ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت  .اﯾن ﯾﮏ
دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺧﺎﺻﯽ ھم ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت 19".
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ای داد ه
اﺳت .زﯾرا وی درﺻﺣت وﻗﻔﯾت اراﺿﯽ  ،ﺑﮫ ﺳﻧد رﺳﻣﯽ – ﮐﮫ ﺑﯾﺎن
ﺷد ﺑﮫ ﻧﺎﺣق وﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺑود -اﺳﺗﻧﺎد ﮐرده ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻧد وﻗف ؛
ﭼرا ﮐﮫ – ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ روﺳﺗﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد – ﭼﻧﯾن ﺳﻧدی وﺟود
ﻧداﺷﺗﮫ وﻧدارد .ﺟﺎﻟب اﺳت آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣردم اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ اﻣﻼک ﺧوﯾش
رادردﺳت دارﻧد وآﺳﺗﺎن ﻗدس ﻣدﻋﯽ وﻗف آن اﻣﻼک  ،اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺑﯽ
اﻋﺗﺑﺎرﻧد اﻣﺎ در ﻣواردی ﭼون زﯾﺎران ﮐﮫ ﺳﻧد  ،ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آﺳﺗﺎن
ﻗدس ﺻﺎدر ﺷده  ،ﻣﻼک ﻗﺿﺎوت دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﺳﯾده و ﻓﺎﺳد ﻗﺿﺎﯾﯽ رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻧد رﺳﻣﯽ اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر درﭘﺎﺳﺦ ﺟﻣﺷﯾدی اﯾن
ﮐﮫ وی ﻣوﺿوع را ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ وﺑدون ﺑروز ﻣﺷﮑل
ﺧﺎص ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﺧورد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣردم و زﻧداﻧﯽ ﮐردن
ﺗﻌدادی از اھﺎﻟﯽ و....را ﮐﺎﻣﻼً اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .
درﻋﯾن ﺣﺎل  ،آﺳﺗﺎن ﻗدس ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ وﻟﻊ و اﺷﺗﮭﺎی ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ
زﻣﯾن ﺧواری ﺧود از طرﯾق طرح دﻋﺎوی در ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد
ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر وﺟﻌﻠﯽ و ادﻟﮫ ﺳﺳت و ﺑﯽ اﺳﺎس اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد و در راه ﺑﮫ
دﺳت آوردن اراﺿﯽ ﺟدﯾد وﺛﺑت آن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود  ،ازھﻣﮑﺎری ﮐﻠﯾﮫ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﺟراﯾﯽ ﺳود ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ
ﺛﺑت اﻣﻼک ﻣردم ﺑﮫ ﻧﺎم آﺳﺗﺎن ﻗدس  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ادارات ﺛﺑت ﺑﮫ ﻧوﮐری
آﺳﺗﺎن ﻗدس وﺗﺿﯾﯾﻊ ﺣﻘوق ﻣردم اﻓﺗﺧﺎر ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ اداره ﮐل
ﺛﺑت اﺳﻧﺎد واﻣﻼک اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن درﺷرح ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود ﺑﻧدی راﺑدان
اﻣر اﺧﺗﺻﺎص داده و آورده ..." :ﺳﻧت ﺣﺳﻧﮫ وﻗف ﺑﺎﺛﺑت در دﻓﺎﺗر
اﻣﻼک و ﺻدور ﺳﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣوﻗوﻓﺎت ﻋﺎم و ﺧﺎص  ،ﺑﮫ ﺟﺎ آورﻧده
ﻧﯾت واﻗف و ﺗﺛﺑﯾت آن رﺳﻣﯾت دادن ﺑﮫ ﻣﺗوﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻣر و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾن اداره ﮐل اوﻗﺎف و
اﻣورﺧﯾرﯾﮫ و ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی]واداره ﺛﺑت اﺳﻧﺎد واﻣﻼک[
دراﯾن اﺳﺗﺎن ﺑرﻗراراﺳت  .20ﯾﺎ  ،ﻣدﯾرﮐل ﺛﺑت اﺳﻧﺎد واﻣﻼک اﺳﺗﺎن
ﺗﮭران  ،ﺧوش ﺧدﻣﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس  ،ﭼﻧﯾن اﺑراز داﺷﺗﮫ  ":ﺑﺎ
ﭘﯽ ﮔﯾری اﯾن اداره  ،درطول ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ] ، [1385ﺑرای ﺑﯾش از 7
ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ازاﻣﻼک ﻣوﻗوﻓﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی درﺷﮭر ﺗﮭران
 ،ﺳﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺻﺎدروﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺷده اﺳت
21".
ﺗﺎﺳف ﺑﺎرﺗر اﯾن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ  ،آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه
 ،ﺣﮑم وﻗﻔﯾت اﻣﻼﮐﯽ رادرﯾﺎﻓت واﻣور ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت راﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد اﻣﺎ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺗﺻرف اﻣﻼک ﻣزﺑور ھﺳﺗﻧد ،
ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑرده اﻧد ،
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اطﻼع وآﮔﺎھﯽ ازاﯾن ﻣوﺿوع ﻧدارﻧد .ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز ﻣوﺿوع ﺑﮫ
ﺳوژه داﻏﯽ ﺑدل ﻣﯽ ﮔردد وﺟﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ ﻣﺎﻧﻧد
اﻋﻼم وﻗف زﻣﯾن ھﺎی ﺷﮭرک ﻏرب  ،ﮔﯾﺷﺎ و ﺑﺎغ ﻓﯾض درﺗﮭران.
طﺑق ﺣﮑم ﺻﺎدره ﺗوﺳط ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺗﯾری درﺷﻌﺑﮫ دادﮔﺎه ﺷﮭﯾد
ﺑﮭﺷﺗﯽ درﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  ،1386زﻣﯾن ھﺎی واﻗﻊ درﭘﻼک ﺛﺑﺗﯽ ، 74
ﻣوﻗوﻓﮫ )وﻗف آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ( اﻋﻼم ﺷد  .اﯾن اﻣر ﻣوﺟﯽ
ازﻧﮕراﻧﯽ وﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﭘﯽ ﮔﯾری ﻣردم ﺳﺎﮐن ﻣﺣل راﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت .

ﺻﻔﺣﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺑراﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ رﯾﯾس اﻧﺟﻣن ﻣﺣﻠﯽ ﺷﮭرک ﻏرب و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
 ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل رای ﺻﺎدره  ،ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ودوﯾﺳت ھزارﻧﻔرﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧﺎطق
ﺷﮭرک ﻏرب  ،ﮔﯾﺷﺎ وﺑﺎغ ﻓﯾض  ،ھﻣﭼﻧﺎن دراﻧﺗظﺎر ﺣﮑم ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻗطﻌﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد وروی ھم رﻓﺗﮫ  400ھزاردﺳﺗﮕﺎه ﺧﺎﻧﮫ وھﻔت ھزار
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﮑوﻧﯽ درزﯾر ﺳﺎﯾﮫ وﻗف آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﻗراردارﻧد22.
درﻣورد وﺿﻌﯾت وﻗف ﺷﮭرک ﻏرب  ،ﮔﯾﺷﺎ وﺑﺎغ ﻓﯾض  ،آﻗﺎی
دﮐﺗر ﻧﻌﻣت اﺣﻣدی وﮐﯾل دادﮔﺳﺗری ﻣطﻠﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺧواﻧدن آن
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ادﻋﺎی آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ورای ﺻﺎدره ﺗوﺳط دادﮔﺎه
ازدرﺟﮫ اﻋﺗﺑﺎرﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ... ":واﻗف ﺑﺎﯾد ﻣورد وﻗف را ﺑﮫ ﺗﺻرف
ﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﮫ ﺑدھد و اﮔر ﻗﺑض ﺻورت ﻧﮕﯾرد  ،ﯾﮑﯽ ازﺷروط اﺻﻠﯽ
وﻗف ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑض ﻣﺣﻘق ﻧﺷده ووﻗف ﺑﺎطل اﺳت  .ظﺎھرا" اﯾن وﻗف
ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻼم وﻗﻔﯾت اراﺿﯽ ﺷﮭرک ﻏرب دردوره ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﺑﮫ
وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻣﯽ داﻧﯾم در آن ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻼک دارای ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧﺑودﻧد
ﯾﻌﻧﯽ در دﻓﺎﺗر رﺳﻣﯽ و ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺧود درطﺑﯾﻌت ،
ﺣدود ارﺑﻌﮫ اﻣﻼک ﻣﻌﯾن وﻣﺷﺧص ﻧﺷده ﺑود ...ﻟذا درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ
از اﻣﻼک ﺷﮭرک ﻏرب ﺑﮫ ادﻋﺎی آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی وﻗف ﮔردﯾد ،ﺣد
و ﺣدود اﯾن اراﺿﯽ ﻣﻌﻠوم و ﻣﺷﺧص ﻧﺑود .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطرح
ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎم واﻗف و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ازاراﺿﯽ ﺧودراوﻗف ﮐرده اﺳت
...اﯾن وﻗف ﻧﺎﻣﮫ درزﻣﺎن ﮐدام ﯾﮏ ازوزرا ،ﺣﺗﯽ ﺷﻔﺎھﯽ  ،ﺗﻧظﯾم ﺷده
وﻣﺎﻟﮏ ﺷﮭرک ﻏرب ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑوده اﺳت ؟از طرﻓﯽ ﺑراﺑر ﻣﺎده 57
ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  ،واﻗف ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد  .اراﺿﯽ
آﺑﺎد و اﺣﯾﺎ ﺷده دارای ﻣﺎﻟﮏ ﺑودﻧد و ﺑﻘﯾﮫ اراﺿﯽ راﻣوات ﯾﺎ ﻣﺑﺎھﺎت
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ]ﻣﺎﻧﻧد اراﺿﯽ ﺷﮭرک ﻏرب [  ....در وﻗف
ﺷرط اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣوﻗوﻓﮫ ﺗوﺳط واﻗف ﺑﮫ ﺗﺻرف وﻗف داده ﺷود...
ازطرﻓﯽ ﺻرف ﺗﻧظﯾم وﻗف ﻧﺎﻣﮫ ھم ﻣﺛﺑت وﻗف ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﻣوﺿوع دررای ﺷﻣﺎره  3284ﻣورخ  1319/9/30دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺷور آﻣده اﺳت  " :ﺗﻧﮭﺎ وﻗف ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت وﻗﻔﯾت رﻗﺑﮫ ای
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻟﮑﯾت درﺗﺻرف ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﯾﺳت وﻻزم اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت واﻗف ﺣﯾن اﻟواﻗف  ،ﻋﻣل ﺑﮫ وﻗﻔﯾت ﻧﯾز طﺑق وﻗف
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣرز ﮔردد...اﮔرﻣﻧطﻘﮫ ﭘرازﺳﻧﮕﻼخ ﺑوده  ،ﭘس ﻣﺎﻟﮑﯾﻧﯽ ھم ،
ﻣﺎﻟﮏ اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﺎم او وﻣورد وﻗف اﻋﻼم ﻧﺷده  ،ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده
ﺑود و اﯾن ﺷﺧص ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اراﺿﯽ دوﻟﺗﯽ )ﻣﺑﺎھﺎت ( راﻗﺑل از
آﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت وآﺑﺎد وﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧود درآورد  ،وﻗف ﮐﻧد 23 "...
ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ درﻣﻘﺎم ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس  ،درراه زﻣﯾن
ﺧواری ھﺎﯾش  ،ازھﯾﭻ ﺗرﻓﻧدی ازﺟﻣﻠﮫ آدم رﺑﺎﯾﯽ  ،اﺑﺎ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺑﮫ
دﺳﺗور وی وﻋﻠﯾزاده رﯾﯾس اﺳﺑق دادﮔﺳﺗری ﺗﮭران]ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺷﮭره
ﺑود[  ،ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ درﻣورد ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾن ھﺎی ﻣوﻗوﻓﯽ
وﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﮐوﭼﮑﺗر ﺑﺎﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "
ﺷرﯾﻔﯾﺎن " روی داده ﺑود  ،ﺗﺎﺟر ﻣزﺑور را رﺑودﻧد و زﻣﯾن ھﺎی
ﻣوﻗوﻓﯽ را ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﮐوﭼﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده و ﺑﮫ دﻻﻻن اﻣور ﻣﻠﮑﯽ
ﻓروﺧﺗﻧد  24.اﻟﺑﺗﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ" ﻧﯾز ﺑﮫ ﻓروش زﻣﯾن ھﺎی وﻗﻔﯽ
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ﻣﯽ ﭘردازد وﺣﺗﯽ اداره واﮔذاری اراﺿﯽ آﺳﺗﺎن ﻗدس اﻗدام
ﺑﮫ راه اﻧدازی ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺟﮭت ﻓروش زﻣﯾن ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﻌﺎون اﻣوراراﺿﯽ واﻣﻼک آﺳﺗﺎن ﻣزﺑور  ،اﻗدام ﯾﺎد ﺷده " ﺑﮫ
ﻣﻧظوراﯾﺟﺎد ﺗﺳﮭﯾﻼت ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن " ﺑوده اﺳت
] 25.وﻧﮫ ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد ﺑرای آﺳﺗﺎن ﻗدس[ .
ﻧذورات  ،درآﻣد وﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺻرف  :ھرﺳﺎل اﻓراد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی
ﺑرای زﯾﺎرت ﺑﮫ ﻣﺷﮭد ﻣﯽ روﻧد وﺗﻌداد زاﺋرﯾن ﺑﮫ طور ﻣداوم روﻧد
ﺻﻌودی و رو ﺑﮫ رﺷدی را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑﮫ آﻣﺎر
ﻣوﺟود ﺗﻌداد زاﺋرﯾن ﺣرم درﺳﺎل  1380ﺑراﺑر 13770000ﻧﻔرﺑوده
اﺳت  26.وﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻧوﺷﺗﮫ اداره اوﻗﺎف واﻣورﺧﯾرﯾﮫ ﻣﺷﮭد )درﺳﺎل
 ، ( 1384ﺗﻌداد زاﺋرﯾن ﺣرم  20ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر درﺳﺎل ﺑرآورد ﺷده اﺳت
 27 .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯾش از  10درﺻد
ﯾﺎﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ" ﺑﯾش از 1400000ﻧﻔرﺑﮫ ﺗﻌداد زاﺋرﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﺷده
اﺳت  .ﺑﺎﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ارﻗﺎم ﻣزﺑور وروﻧد اﻓزاﯾش ﺗﻌداد زاﺋرﯾن  ،آﻣﺎر
ﻣزﺑور ﺑرای ﺳﺎل ﺟﺎری ) (1388ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﺣدود  26ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
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ﺑﺎﺷد .درھرﺻورت آن ﻗدر زاﺋر ﺑﮫ ﻣﺷﮭد ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول رﯾﯾس
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ  ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ وﮔردﺷﮕری ﺧراﺳﺎن رﺿوی
... ":اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺷﮭد  ،اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑرزاﺋر اﺳت 28"....
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻧذورات اﯾن ﺧﯾل اﻧﺑوه زاﺋران ﭼﯾﺳت  ،ارزش ﺗﻘرﯾﺑﯽ
آن ھﺎ ﭼﮫ ﻗدراﺳت ؟ وﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﺻﺎرﻓﯽ ﻣﯽ رﺳد؟  " :ﻧذرھﺎ ﯾﮏ
ﺷﮑل ﻧﺑوده واﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣل ﺷده وﻣﯽ ﺷوﻧد  .از طﻼ وﭘول
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎﻓرش  ،ﺣﺑوﺑﺎت  ،ﻣﺎﺷﯾن  ،ﻣوﺗورﺳﯾﮑﻠت  ]،دام [ وھزاران ﻗﻠم
ﺟﻧس دﯾﮕر  ...طﻼھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ" ﺑﮫ ﺷﻣش ﺗﺑدﯾل ﺷده وﺑﺧﺷﯽ ازآن ھﺎ
درﺧزاﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد ...ﻧذورات دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﻓرش ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﻗﺎﺑل
ﻧﮕﮭداری ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ وﻣوزه ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ
ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده وﺑﺎ ﭘول آن ھﺎ وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز ...ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﻧذورات
زﯾرﻧظر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﻟﯾت ] ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﻲ[ اﺳت وھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣﺻﻠﺣت ]!!! [ ﺑﺎﺷد ﻣﺻرف ﻣﯽ ﺷود29....
اﮔر درﻧذورات ﺑﯾن ارزش ﮐﺎﻻھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ ،
ﻣوﺗورﺳﯾﮑﻠت ھﺎ  ،ﻓرش ھﺎ  ،طﻼ وﺟواھرات و ...و اﺷﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎارزش
ﮐﻣﺗر ووﺟوه ﻧﻘد  ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾﻧﯽ درﻧظرﺑﮕﯾرﯾم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ طور ﺗﻘرﯾﺑﯽ
ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﻧذورات در طول ﯾﮏ ﺳﺎل دﺳت ﭘﯾد ا ﮐﻧﯾم .اﮔرآن ﭼﮫ را
ﮐﮫ ھرزاﺋر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧذرﻣﯽ ﭘردازدﻣﻌﺎدل ﻓﻘط  10ھزارﺗوﻣﺎن درﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم  ،ارزش ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﻧذورات ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺗوﺳط آﺳﺗﺎن ﻗدس
ﺑرای ﺳﺎل  1380درﺣدود  140ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن  ،ﺑرای ﺳﺎل 1384
درﺣدود  200ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن وﺑرای ﺳﺎل  1388درﺣدود  260ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن ﻣﯽ ﮔردد .ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ازاﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ  ،ﭼﮫ ﻣﻘدار ودرﭼﮫ ﺟﺎﯾﯽ ھزﯾﻧﮫ
ﻣﯽ ﺷود؟ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آب  ،ﺑرق وﮔﺎز و...ﺑرای اﻣﺎﮐن
ﻣذھﺑﯽ وﺑﮫ ﺧﺻوص آﺳﺗﺎن ﻗدس دارای ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳت
وﺗﻘرﯾﺑﺎ" ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد.ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ازدوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ  ،درﻻﯾﺣﮫ ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ردﯾﻔﯽ ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﺳﺗﺎن
ﻗدس درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد30.
ﻋﻠﯾرﻏم ادﻋﺎھﺎوﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﻣورد اﻗداﻣﺎت ﺧﯾرﯾﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﺻرف اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺷود درﺑراﺑر
درﯾﺎﻓﺗﯽ ھﺎی آﺳﺗﺎن ﻗدس  ،ﺣﺗﯽ ﻓﻘط ازﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد آن ﻣﺎﻧﻧد
ﻧذورات  ،ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک وﺣﻘﯾر وﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس اﺳت  .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل
ﻣوﺳﺳﮫ اﻣداد آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی  ،ﻣﺑﺎﻟﻎ ھزﯾﻧﮫ ﺷده ﺑرای ﻧﯾﺎزﻣﻧدان
درﺳﺎل  ،1387ﺑدﯾن ﺷرح ﺑوده اﺳت  600 " :ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﮐﻣﮏ
ﻧﻘدی وﻏﯾرﻧﻘدی ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدان  20 ،ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ھزﯾﻧﮫ اھدای ﻣواد
ﺳوﺧﺗﯽ و ﻟوازم اﻟﺗﺣرﯾر و دارو و درﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣوردی
ﭘرداﺧت ﺷده و 300ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﻧﯾز ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ ﻟﺑﺎس وﮐﻔش داﻧش
آﻣوزان ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم ﻣﺷﮭد وﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی دﯾﮕر  .اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ از
ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎرات و ﻧذورات ﺗﺎﻣﯾن ﺷده ﺑود .درﺳﺎل 1386ﻧﯾز ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﻧذورات آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ اﻣداد آﺳﺗﺎن
ﻗدس اﺧﺗﺻﺎص داده ﺑود 31".ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐل ﻣﺑﺎﻟﻎ ھزﯾﻧﮫ ﺷده
ﺑرای ﻧﯾﺎزﻣﻧدان درﺳﺎل  ، 1387ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ھم ﻧرﺳﯾده ﺑود.
اﻟﺑﺗﮫ درھﻣﯾن ﺧرﯾد اﻗﻼم و ﻣﻠزوﻣﺎت ﺑرای ﻧﯾﺎزﻣﻧدان  ،ﭼﮫ ﻗدردزدی
ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت .
ھﻣﭼﻧﯾن درﻣورد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏذادھﯽ )اطﻌﺎم( زاﺋرﯾن ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺷواھد
و ﻗراﯾن واز ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی رﯾﯾس اداره ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺳرای آﺳﺗﺎن ﻗدس
ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد زاﺋرﯾن اطﻌﺎم ﺷوﻧده در ﯾﮏ روز10 ،
ھزار ﻧﻔر)آن ھم ﻓﻘط در ﻣدت  10روزی ﮐﮫ دھﮫ ﮐراﻣت ﻧﺎﻣش ﻧﮭﺎده
اﻧد( اﺳت 32.و ﮔﻔﺗﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﺷت وﺻﻧﻌت ﻣزرﻋﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
آﺳﺗﺎن ﻗدس ﮐﮫ ﮐل ﮔوﺷت ﻣﺻرﻓﯽ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺳرا را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد داﯾر
ﺑراﯾن ﮐﮫ طﯽ ده ﻣﺎھﮫ ﻧﺧﺳت ﺳﺎل ﺟﺎری ][1388ﻣﻘدار  430ﺗن
ﮔوﺷت ﻗرﻣز ]ﮔراﻧﺗرﯾن ﻗﻠم از ﻣواد ﻣﺻرﻓﯽ درﻏذا[ ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺳرا
ﺗﺣوﯾل داده اﺳت  ، 33ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣدودا" وﺑﮫ طور
ﺗﻘرﯾﺑﯽ ،ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻏذادھﯽ ﯾﺎ اطﻌﺎم  ،ﺣداﮐﺛر ﺑﯾن  8ﺗﺎ  10ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود.ﺑﮕذرﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻣﺑﻠﻎ ﻣذﮐور ﻏذای ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و
ﻣﺎﻣورﯾن ﺣرم ھم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم زاﺋرﯾن ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﻣﻘﺎﻣﺎت آﺳﺗﺎن ﻗدس در ﻣورد اطﻌﺎم زاﺋرﯾن ﻣدام در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳرﺟﻣﻊ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣرم ازﺟﻣﻠﮫ اداره ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺳرا ،اﻧﺗظﺎﻣﺎت،
ﺣﻔﺎظت ،ﻧﮕﮭداری وﻣراﻗﺑت ﺑﻧﺎھﺎ وﺗﺎﺳﯾﺳﺎت و ...ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﻣﯽ
از درآﻣد ﻧذورات راﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﭘس ﺑﻘﯾﮫ اﯾن درآﻣد ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ
رود؟ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ھﻣﺎن طور ﮐﮫ درﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺧن ازآن اﺳت  ،ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺎﻧدان واﻋظ طﺑﺳﯽ  ،ﺧﺎﻣﻧﮫ اي ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد
رژﯾم  ،ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و....ﻋﻼوه ﺑرآن ﺗﺎﻣﯾن ﺑﺧﺷﯽ ازھزﯾﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ رژﯾم درﺧﺎرج ﮐﺷور  ،ﺧرﯾد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت وﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ
واﻣﻧﯾﺗﯽ واﺗﻣﯽ  ،ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳت
وآدﻣﮑش ﺣﻣﺎس وﺣزب ﷲ  ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ ﺳﭘﺎه ﻗدس و ....زﯾرا
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ودرآﻣدھﺎی آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺳﯾﺎرﻋظﯾم و ﮐﻼن وھزﯾﻧﮫ ھﺎو
ﻣﺧﺎرج آن ﺑدون ﻧظﺎرت و ﺑﯽ ﺣﺳﺎب وﮐﺗﺎب اﺳت .
ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣدﯾرﮐل ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣدادﺧراﺳﺎن را )دراواﯾل دھﮫ
 (1370ﺑﺧواﻧﯾم " :ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﻘرﺷد ﯾد ﻣﺎﻟﯽ وﻋدم ﺗﺎﻣﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯾﮫ
ازدواج  ،ﻣردم ﻣﺣروم ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧراﺳﺎن  ،دﺧﺗران ﺟوان راﺗﺎ
 10ھزارﺗوﻣﺎن ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد  .ﺧرﯾداران اﯾن دﺧﺗران ﺟوان اﮐﺛرا"
ازﻣﻧطﻘﮫ ﮔﻧﺑد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺧرﯾد  ،دﺧﺗران را ﺑرای ﮐﺎر درﻣزارع
وﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﺷﮭرھﺎ وروﺳﺗﺎھﺎی
ﺑﺟﻧورد  ،درﮔز وﺷﯾروان ﺑﺳﯾﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده 34"....
راﻧت ﺧواری آﺳﺗﺎن ﻗدس  :آﺳﺗﺎن ﻗدس ازاﻧواع راﻧت ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده وﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑرای ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻧوﺷﺗﺎر ،ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ازراﻧت اطﻼﻋﺎﺗﯽ درطرح ﻣﯾدان ﺷﮭدا ﻣﺷﮭد اﺳت راﻣرورﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
طرح ﻣﯾدان ﺷﮭدا درﻣﺷﮭد طرح ﺑﺳﯾﺎرﺑزرگ وﮔﺳﺗرده ای اﺳت ﮐﮫ
ازﻣدت ھﺎ ﭘﯾش اﺟرای آن آﻏﺎز وھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد .دراﯾن طرح ،
 48ﭘروژه ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا درﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣدﯾراﺟراﯾﯽ
طرح درﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  1387وﺗﺎ آن ھﻧﮕﺎم  ،ھﻔت ﭘروژه ﺑﮫ ﺑﮭره
ﺑرداری رﺳﯾده و 20ﭘروژه درﺣﺎل اﺟرا و 21ﭘروژه ھﻧوز ﺷروع
ﻧﺷده ﺑود .دراﯾن ﭘروژه ﺑﺳﯾﺎرﻋظﯾم ؛ طرح ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ  ،ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺗوﺑوس راﻧﯽ  ،ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ  ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﮭرداری  ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺗﺎﻻرﺷﮭر وﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺗﺟﺎری و اداری در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .
اﯾن طرح در ﻣﺳﺎﺣﺗﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  253ھزار ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﮫ اﺟرا در آﻣده
و ﺗﺎ زﻣﺎن ﯾﺎد ﺷده ﺑﯾش از 550ھزارﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﻧﺎ اﺣداث ﺷده ﺑود.
ﺑرای اﺟرای اﯾن طرح  500ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن اﻋﺗﺑﺎر درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت 35.
ازآن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳردﻣداران آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻗﺑل ازآﮔﺎھﯽ ﻋﻣوم ﻣردم
ازاﺟرای ﭼﻧﯾن طرح ﻋظﯾﻣﯽ  ،ازآن اطﻼع داﺷﺗﻧد  ،اﻣﻼک واﻗﻊ
درﻣﺣدوده طرح را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ارزان ازﻣردم ﺑﯽ اطﻼع
ﺧرﯾداری ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ازراﻧت اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد 36.وﺳﭘس  ،ﺑﺎ ﻓروش و اﺟﺎره واﺣدھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف در ﻗﺎﻟب ﭘروژه ھﺎی طرح ﻣزﺑور ،ده ھﺎ ﺑراﺑر ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد
اﻣﻼک ﺳود ﻣﯽ ﺑرﻧد .
ﻓـﺳـﺎد ﻣـﺎﻟـﯽ آﺳﺗـﺎن ﻗــدس  :ازﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد ﻓﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی آﺳﺗﺎن
ﻗدس  ،ﭘروﻧده ﻣﻌروف "اﻟﻣﮑﺎﺳب " اﺳت  .ﺑرﺣﺳب ﮔزارش ھﯾﺎت
ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻔﺣص ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ )دوره ھﻔﺗم (  ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾران
درﺳﺎل  1363ﺷرﮐﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﻣﮑﺎﺳب دردوﺑﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد .
درﺳﺎل  ، 1375ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب و ﭼﻧد ﺷرﮐت ﺳود آور دﯾﮕر ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ]ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ[ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ای ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
"ھﻣﯾﺎری ﮐوﺛر" واﮔذار ﺷدﻧد .ﻣوﺳﺳﺎن ھﻣﯾﺎری ﮐوﺛر درواﻗﻊ ھﻣﺎن
ﻣدﯾران و اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑودﻧد و واﮔذاری ﺷرﮐت ھﺎ
ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ھﻣﯾﺎری ﮐوﺛر  ،ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ازﺑﮭﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ و
ﺑﺎ اﻗﺳﺎط  5ﺳﺎﻟﮫ ﺻورت ﮔرﻓت  1.درﺣدود  50درﺻد ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت
اﻟﻣﮑﺎﺳب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫ وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﺧس ] ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت
ﻧﺎﺻر واﻋظ طﺑﺳﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ وداﻣﺎد ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷد[ ﺑوده ﮐﮫ ازﻣوﺳﺳﺎت زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد 37.ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب ﯾﮑﯽ ازﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎی

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
ﺗﺟﺎری دراﯾران اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ ازﺗﺟﺎرت ﻣﯾﺎن اﯾران ودوﺑﯽ را
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺷرﮐت ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی در اﻣور واردات،
ﺻﺎدرات ،ﺧروج ارز و اﺧﺗﻼس از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت38.درﺷرﮐت
اﻟﻣﮑﺎﺳب ﺗﻌدادی از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه و ﻣﺎﻣوران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺷرﯾﮏ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از اﺳﻠﮑﮫ ھﺎی ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺷور در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﺷرﮐت اﺳت 39.
ﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب ] ﺳﮭم آﺳﺗﺎن ﻗدس [ را در دﺑﯽ
ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ]دارﻧده ﺑﻘﯾﮫ ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت [ ﮔرو ﮔذاﺷت و 30ﻣﯾﻠﯾون
درھم وام ﮔرﻓت  40 .ھﻣﭼﻧﯾن اﺧﺗﻼﺳﯽ ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ ]
ازﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ [ درﭘروﻧده ﻧﺎﺻر واﻋظ طﺑﺳﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ]1.و ﺑﻌداً [ ﻧﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻔﺣص ﻣﺟﻠس ﺷورای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرد و ﻧﮫ دردادﮔﺎه ﻣطرح ﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ رواﯾت ،
ﭼﻧد ﺗن از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران درﺟﮭت اﺟرای ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  8ﻣﺎده ای
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻓﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺑﻌﯾض]!!![  ،ﺑﮫ
ﺳراغ ﻧﺎﺻر واﻋظ طﺑﺳﯽ رﻓﺗﻧد .اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن در ﺧراﺳﺎن ﺑﺎ او
درﮔﯾر و ﭘس ازﻣﺷﺎﺟره ﻟﻔظﯽ و درﮔﯾری ،ازاﺗﺎق ﮐﺎرش ﺑﯾرون راﻧده
ﺷدﻧد .ﺳﭘس ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣزﺑور
اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑرد وﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ واﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﺻر واﻋظ
طﺑﺳﯽ ﻣﻌﺗرض ﺑودﻧد ﮔﻔت " :درآن دﻧﯾﺎ ﻗرار ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎﺻر
ﺣﺳﺎب ﭘس ﺑدھﯾد ".ﻣﺎﺟرای اﻟﻣﮑﺎﺳب از اﯾﻧﺟﺎ ﺷروع ﺷد وﺳراﻧﺟﺎم
ھﯾﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺗﺎد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑود،
ﺑرای ﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ ﺣﮑم ﺑﺎزداﺷت ﺻﺎدر ﮐرد .ﺣﮑم ﻣزﺑور ﻓﻘط
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﺣﺿﺎر ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﮫ ﺗﮭران ﺷد واﻟﺑﺗﮫ دوام ﻧﯾﺎﻓت  ،زﯾرا
ﻗرارﺑﺎزداﺷت وی ﻣﺑﻠﻎ  5ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻧﺎطق ﻧوری ﺑوده  ،وﺛﯾﻘﮫ ﺑﺎزداﺷت او ﮔردﯾد
]وﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ ﺑﯾش ازﭼﻧد ﺳﺎﻋت درﺗﮭران ﻣﻌطل ﻧﮕردﯾد[.
درﻋﯾن ﺣﺎل ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﺣﮑم ﺑﺎزداﺷت ﻧﯾز ازﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر
وﭘروﻧده ﻣزﺑور را ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ]ﻋﺑﺎﺳﻌﻠﯽ [زارع دادﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺎﺿﯽ اول وﮔﻣﺎردن ﻗﺎﺿﯽ زارع  ،رﯾﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ
]ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی [ ورﯾﯾس دادﮔﺳﺗری ﺗﮭران ]ﻋﻠﯾزاده [ ﺑﮫ ﻣﺷﮭد
اﺣﺿﺎر وﺑﺎ ﭘرﺧﺎش آﯾت ﷲ واﻋظ طﺑﺳﯽ روﺑﮫ رو ﺷدﻧد 39.ﺑرﮐﻧﺎری
ﻗﺎﺿﯽ ﭘروﻧده ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد ﺑرﮐﻧﺎری ھﺎ ﻧﺑود وﺑﻌدا" ﺳﯾد ﺟﻼل ﻓﯾﺎﺿﯽ
ﻣدﯾر ﻣﺳول روزﻧﺎﻣﮫ ﻗدس )روزﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس
رﺿوی اﺳت ( ﻧﯾز ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺻطﻔﯽ واﻋظ طﺑﺳﯽ  ،آﻗﺎزاده ﮐوﭼﮏ
واﻋظ طﺑﺳﯽ ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد ،زﯾرا ﻋﻣﻠﮑرد روزﻧﺎﻣﮫ ﻗدس درﺟرﯾﺎن ﭘروﻧده
اﻟﻣﮑﺎﺳب) در ﻣورد دﻓﺎع از ﻧﺎﺻر واﻋظ طﺑﺳﯽ ( ﻣورد رﺿﺎﯾت اﯾﺷﺎن
ﻧﺑود41.
زارع ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺑﮫ  41دادﮔﺎه وﯾژه ﺟراﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺳﺋول
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب درﻣورد روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده
ﮔﻔت " :ﭘروﻧده ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب دارای دو ﺑﺧش اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش آن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻋوای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ  ...ﭘس از
ﮔرﻓﺗن طﻠب ﺧود ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  7ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑود ،رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ
دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐرد اﻣﺎ ﺑﺧش ﺷﮑﺎﯾت ﻣدﻋﯽ اﻟﻌﻣوم درﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ
اﺳت  .ﺣدود  50درﺻد ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ آزاد
ﺳرﺧس ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ظﺎھراً ازﻣوﺳﺳﮫ زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﺎ آن ﻣوﺳﺳﮫ ﻧدارﯾم ]!!![  .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﺟزء
ﻣوﺳﺳﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺣق ورود ﺑﮫ آن را ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز ﻻزم
ﻧدارﯾم ]!!![ .دادﮔﺎه ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻋﻠﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺣﺿور اﻓراد دردادﮔﺎه ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن وﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ درﭘروﻧده ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻗطﻌﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺣﮑم آﻧﺎن درﻣرﺟﻊ ﺗﺟدﯾد ﻧظر  ،اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﺑد ...
ﺑﺎ درﺧواﺳت اﺳﺗﻣﮭﺎل ﻣﺗﮭﻣﺎن ﭘروﻧده ]!!![ ،ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ روز
ھﺷﺗم دی ﻣﺎه ﻣوﮐول ﺷده و در اﯾن ﭘروﻧده  14ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻣطرح
اﺳت  37"...درﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﻣزﺑور  ،ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ
ﺧورد .ﻧﺧﺳت  ،ﭼون طرف ﺣﺳﺎب آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی وآﻗﺎزاده ﺗوﻟﯾت
آن اﺳت  ،ﺑرای ورود ﺑﮫ آن ﺣوزه ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
وﭼون ﻣﺟوز ﻧدارﯾم ﭘس ﺑﺎآن ﮐﺎری ھم ﻧدارﯾم  .دوم ،ﭼون ﻣﺗﮭﻣﺎن
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ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ در زﻣره ﻋزﯾزان ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد
 ،اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺗﮭﻣﯾن وﻣﺳﺎﯾل ﭘروﻧده ﻗﺎﺑل طرح درﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳت  .ﺳوم آن
ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺣﺳب اﻣر!!! ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻘب اﻓﺗﺎده اﺳت  .ﭼﮭﺎرم اﯾن
ﮐﮫ دراﯾن ﭘروﻧده  14ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻣطرح ﺑوده ﮐﮫ ﺑﻌدا" ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗﮫ
ودﯾﮕر ﺑﺣث ﺑر ﺳر 14ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳرﻧﯾﻣﯽ ازآن اﺳت .
ﯾﻌﻧﯽ درﻣورد اﺧﺗﻼس  100ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ وﻏﯾره ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﺻورت
ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .
ﺑﮫ ھرﺣﺎل  ،ﭘروﻧده ﺑﮫ دﺳﺗور ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی راﮐد ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ
ﺷد وﺑﯾﻣﺎری ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻋدم ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ دادﮔﺎه ﻋﻧوان ﺷد 38.
دردوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ دادﮔﺎه  ،ﻧﺎﺻر واﻋظ طﺑﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳش رﯾﯾس
دادﮔﺎه ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب رادردﺑﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﮐردﯾد؟
ﮔﻔت  :ازطرف وزارت اطﻼﻋﺎت وﻧﯾز اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﮫ وی
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ﮐﮫ اﻟﻣﮑﺎﺳب دردﺑﯽ راه اﻧدازی ﺷود 42 .اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده رژﯾم
ﭘﻠﯾد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ازﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﭘوﺷش ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ  ،ﺗرورﯾﺳﺗﯽ  ،ﺧرﯾد ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ...اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ ،
ﻗطﻌﯽ واﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت  .وﻧﺎﺻر واﻋظ طﺑﺳﯽ ﻧﯾز ﻗطﻌﺎ" در ﭼﻧﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت  .ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﻣورد ﻋﻠت دﺳﺗﮕﯾری
وی ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣطرح ﺷده ﺑود ... :ﻧﺎﺻر ]واﻋظ[ طﺑﺳﯽ
ﻣﺳﺋول ﺧرﯾد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺳﭘﺎه ﺑوده  10...ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
]وي[ از آﺳﺗﺎن ﻗدس وﺧرﯾدھﺎی ﺳﭘﺎه  ...ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ" ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟرم ﻧﯾز
دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﺳت " 43.وی دردادﮔﺎه ازﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺧود اﻧﺗﻘﺎد و آﻧرا
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻋﻧوان ﮐرد " :ﭼون دﯾﮕر ﻋداﻟﺗﯽ وﺟود ﻧدارد و ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﺑﮫ ﺟوﺳﺎزی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﺳﭘرده ﺷده ،ﭘروﻧده ﻣﺎ ھم ﭼﻧﯾن
روﻧدی راطﯽ ﮐرده اﺳت .ﻣﮕر اﻟﻣﮑﺎﺳب ﻣﺎل ﺷﺧﺻﯽ ﻣن اﺳت ؟ و
ﻣﮕر اﻟﻣﮑﺎﺳب را ﻓﻘط ﻣن ﺧرﯾده ام ؟ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟو ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...
اﮔر ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﻧده را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد  ،ﺧواھﻧد ﮔﻔت آﻗﺎی طﺑﺳﯽ را ﺑد ﻧﺎم
ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﻣر ھم ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ" ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ آﻗﺎ ]ﺧﺎﻣﻧﮫ اي[ وﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ﺟﻧﺎح واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻗﺎ ﺧودﺷﺎن دارای ﻧﻘﯾﺻﮫ ھﺳﺗﻧد44 ".
ﺑﺎﻻﺧره ﭘس ازدوﺳﺎل وﺑرﮔزاری ﺳﮫ ﺟﻠﺳﮫ دادﮔﺎه  ،ﺣﮑم ﻣﺗﮭﻣﺎن
اﻋﻼم وﻣﺗﮭﻣﺎن ازاﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﺗﺑرﺋﮫ ﺷدﻧد .دﻟﯾل ﺑراﺋت" ،ﺟﮭل آﻧﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺿوع دوﻟﺗﯽ ﺑودن ﺷرﮐت اﻟﻣﮑﺎﺳب وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺑرروی اﯾن ﺷرﮐت " ﻋﻧوان ﺷد  45.ﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ
ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری درﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ  ،ھﻧﮕﺎم ﻗراﺋت رای در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿر
ﻧﺑود وﺣﮑم ﺗﺑرﺋﮫ ﺑﮫ وﮐﯾل وی اﺑﻼغ ﺷد ﺗﺎﺧدﻣت اﯾﺷﺎن ارﺳﺎل دارد39.
ﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ ﺑرای زاﯾﻣﺎن ھﻣﺳرش ھﻣراه وی راھﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺷد.
ﺗوﻟد ﻓرزﻧد وی درآﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮭروﻧدی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ
ﻧوزاد و واﻟدﯾﻧش درآﻣرﯾﮑﺎ ﺑود و راه ھﺎی ﭘس از ﺳﻘوط ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ  ...و اﻗﺎﻣت داﯾم درآﻣرﯾﮑﺎ راﺑﺎز ﮐرد  .درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺗﮭم ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺑرﺋﮫ ﮔردﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﯾز ﺷد! ﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ وﻋده داد ﮐﮫ
ﺑﮫ زودی ﻋﻠﯾﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺑر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺧﺗﻼس ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎﻧﯽ اواز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور راﻓﺎش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾت
ﺧواھد ﮐرد.اﯾن ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺳﺎرت ﮐرده وﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ":ﯾﮑﯽ ازآﻗﺎزاده
ھﺎ "  " ،ﻧﺎﺻر.ف " وازاﯾن اﺷﺎره ھﺎ!!46
ﻧﺎﺻرواﻋظ طﺑﺳﯽ اﻗداﻣﺎت ﺧﻼف دﯾﮕری ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ازﺟﻣﻠﮫ
ﺗراﻧزﯾت ﻣواد ﻣﺧدر ) 5ﻧوع ( ازطرﯾق ﺑﯾرﺟﻧد وﺗﺎﯾﺑﺎد ﺑﮫ ﺗﮭران وﻧﻘﺎط
دﯾﮕر ﺑوده اﺳت  .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧرﯾد ﺻﺎﺑون ازﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻧﺎ ]ﺷرﮐت
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮭﮑف ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻧواع ﺻﺎﺑون ھﺎی آراﯾﺷﯽ وﺑﮭداﺷﺗﯽ ،
ﻣﺎﯾﻊ ظرﻓﺷوﯾﯽ وﺷﺎﻣﭘو ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺟﺎري"ﺳﺎﻧﺎ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣﺣل ﺷرﮐت
درﺣواﻟﯽ ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﺑﯾرﺟﻧد و در اواﯾل ﺟﺎده ﺑﯾر ﺟﻧد ﺑﮫ ﺧوﺳف
اﺳت  [47ﻣواد ﻣﺧدر ارﺳﺎﻟﯽ ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را درآن ﺟﺎ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ
وﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧوﺷﺎب رواﻧﮫ ﮐرده  ،درآن ﺟﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣوده وﺑﮫ
ﺗﮭران وﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد 24.اوھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﮔﺎز
ﺳرﺧس را ھم دراﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ وﺑﺎ ﺟﻣﮭوری ھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ اﺗﺣﺎد
]ﺟﻣﺎھﯾر[ ﺷوروی ]ﺳﺎﺑق[ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داده اﺳت
39.
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ﺗﺿﯾﯾــﻊ ﺣﻘـــوق ﺟــــــــﺎﻣﻌـــﮫ  :دراﻣﭘراﺗوری آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻓﻘط
ﻣﺎل اﻧدوزی ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر وﺑﯾﺷﺗر ﻣطرح اﺳت ودراﯾن راه ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﻣردم  ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ  ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ...ھﯾﭻ ارزش وﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﻧدارد.ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻣﻣﻠو از ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت  ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت
اﺧﺗﺻﺎر ﻣطﻠب ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﭼﻧد ﻣورد ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﺷود:
 -1ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺳﻣﺎﻧد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻗﻧد ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ
درداﺧل ﻧﮭر ﺟﺎری درﺷﮭر :ﭘﺳﻣﺎﻧد و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻗﻧد
ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ )واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ( درﻧﮭری
رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭر ﭘس از ﺧروج ازﻣﺣوطﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
 ،ازﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ" ﻣﺣروم ﺷﮭر ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ ﻣﺛل"
رﺿﺎ ﺷﮭر"  "،ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن "و"ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺑﯾن" ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد .
رﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﻓﺎﺿﻼب وﭘﺳﻣﺎﻧد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻗﻧد درداﺧل ﻧﮭر
ﻣزﺑور ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺑوی ﺗﻌﻔن ﺷدﯾد وﺧطرات
وﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ
وﭘوﺳﺗﯽ درﻣﻧﺎطق ﻣﺟﺎور ﻧﮭر ﺷده اﺳت .اھﺎﻟﯽ ﻣﻧﺎطق
ﻣزﺑور ﻣﻌﺗﻘد ﻧد ﯾﺎﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ وﺗﻧﻔﺳﯽ ﺧود
وﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ وﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺧود راﺗرک ﮐﻧﻧد.
ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز رﯾﺧﺗن ﭘﺳﻣﺎﻧد وﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
درون ﻧﮭر راﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﻧد48.
 -2ﺳﺎﺧت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﻣﺎن ﺳﻣﻧﮕﺎن ﺑرﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت  :درﺳﺎل  1382وزارت
ﺻﻧﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﭘروژه ﺳﯾﻣﺎن درﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﮫ
وﺳﻣﻠﻘﺎن در 50ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﻏرب ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑﺟﻧورد
ودرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت  100ھﮑﺗﺎر آﻏﺎز ﺷد 49.ﺳﺎﺧت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ درزﻣﯾن ھﺎی ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺗوﺳط آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت رو ﺑﮫ رو ﺷد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل  ،ﮐﺎر ﺳﺎﺧت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﯽ ﮔﯾری ﺷد .ﻣﻌﺎون ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت دراﯾن ﻣورد ﮔﻔﺗﮫ  ":درﺗﺎرﯾﺦ
 1388/4/2ﻣوﺿوع اﺣداث ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﻣﺎن ﺳﻣﻧﮕﺎن
درﮐﻣﯾﺗﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻣطرح ﺷد  ...ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن
ﮐﮫ زﻣﯾن ھﺎی ﻣرﻏوب ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﺎن ﻣورد ﻧظر
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑود ،ﺑﺎاﺣداث واﺣد ﻣذﮐور ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺷد....ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،
اﯾن ﭘروژه  30درﺻد ﭘﯾﺷرﻓت ﻓﯾزﯾﮑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت 50".
 -3ﺑرداﺷت ﻏﯾرﻣﺟﺎز وﻏﯾر اﺻوﻟﯽ ﺷن وﻣﺎﺳﮫ از
ﺑﺳﺗر ﺑﻧد ﮔﻠﺳﺗﺎن :ﺑﻧد ]ﺳد[ ﻗدﯾﻣﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن درﻣﺟﺎورت ﺷﮭر
ﻣﺷﮭد ﻗراردارد .دراﺑﺗدای ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری )، (1388
ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﻣرﺑوطﮫ درآﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی آب ﺑﻧد را ﯾﮑﺑﺎره
ﺗﺧﻠﯾﮫ وآن رادرﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺷﮭر ﻣﺷﮭد ﺟﺎری ﮐردﻧد .وادﻋﺎ
ﮐردﻧدﮐﮫ ﻗﺻد ﺑﺎزﺳﺎزی وﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﯾن ﺑﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ
رادارﻧد .اﻣﺎ  ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدات ﮔزارﺷﮕر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ
)ﺧراﺳﺎن ( درﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد وﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺷﺎھدان وﺳﺎﮐﻧﺎن
ﻣﻧطﻘﮫ  ،آﺳﺗﺎن ﻗدس ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻧد ﻣزﺑور
اﻧﺟﺎم ﻧداد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﺳرﻋت وﺷدت اﻗدام ﺑﮫ ﺑرداﺷت ﺷن وﻣﺎﺳﮫ
وﺧﺎک ﺑﺳﺗر ﺳد ﻣزﺑور و ﺳﭘس ﻓروش آن ﻧﻣود51.
ودرﺣﻘﯾﻘت ﺗﻌﻣﯾر وﺑﺎزﺳﺎزی ﺳد ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﯾش ﻧﺑوده ﮐﮫ
آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﺗواﻧد اﻗدام ﺑﮫ ﺑرداﺷت ﺷن وﻣﺎﺳﮫ وﺧﺎک ﺑﺳﺗر
وﻓروش آن ﺑﻧﻣﺎﯾد .آن ھم ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺧطرﻧﺎک
وﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺳد ﻣزﺑور ﮐﮫ ﺑﺎران ھﺎی ﺳﯾل آﺳﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧطرات ﺟدی وﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑراﻧﯽ ﺑرای ﺳد ودرﻧﺗﯾﺟﮫ ،
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -4ﻋدم ھﻣﮑﺎری آﺳﺗﺎن ﻗدس درﺣﻔﺎظت ازﻣﻧﺎﺑﻊ
طﺑﯾﻌﯽ وﺗﺧرﯾب ﺷدﯾد ﻣراﺗﻊ دﺷت ﺳرﺧس  :ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
رﯾﯾس اداره ﺗﺛﺑﯾت ﺷن وﺑﯾﺎﺑﺎن زداﯾﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺧراﺳﺎن
رﺿوی  ،ﻋدم ھﻣﮑﺎری وھﻣﺎھﻧﮕﯽ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺑﺎ
ﻣدﯾرﯾت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﺑﺎﻋث ﺗﺧرﯾب ﺷدﯾد وروز اﻓزون ﻣراﺗﻊ دﺷت ﺳرﺧس ﺷده
اﺳت  .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ دردودھﮫ اﺧﯾر ،ﺳﮫ ﮐﺎﻧون ﺑﺣران
ﻓرﺳﺎﯾش ﺑﺎدی ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی "ﺧﺎﻧﮕﯾران "" ،آﺑﻣﺎل " و"
ﺻﻣدآﺑﺎد" ﺑﮫ وﺳﻌت  60ھزار و 213ھﮑﺗﺎر رخ ﻧﻣود ﺷده
اﺳت .ﻣﮭﺎﺟرت وﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﻓﻘر وﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ دراطراف
ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ  ،ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﺧرب ﺑﯾﺎﺑﺎن زاﯾﯽ اﺳت
52.
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی  :ﺑراﺳﺎس ﺑﻧد اﻟف ﻣﺎده 139
ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم  " :ﻣوﻗوﻓﺎت  ،ﻧذورات  ،ﭘذﯾره  ،ﮐﻣﮏ ھﺎ
وھداﯾﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻧﻘدی و ﻏﯾر ﻧﻘدی آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی  ...ازﭘرداﺧت
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﺎف اﺳت  53"....ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ آﺳﺗﺎن ﻗدس وﺷرﮐت ھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ دراﺑﺗدا ﺑﮫ ﺻورت " ﻓرﻣﺎن رھﺑری " ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎدﺳﺗور
رﯾﯾس ھﯾﺎت دوﻟت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎد وداراﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت
درآﻣدھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷده اﺳت  54.دراﺑﺗدای دھﮫ  ، 80دوﻟت
ﺑرآن ﺷد ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑرﺧﯽ ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی راﻟﻐو ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﯾن
اﻣر ﺷﺎﻣل آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﻧﺷد  .ﻣﻌﺎون وزﯾر اﻣوراﻗﺗﺻﺎدی
وداراﯾﯽ ورﯾﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮐﺷور دراﯾن ﻣورد ﮔﻔﺗﮫ ﺑود":
آﺳﺗﺎن ﻣﻘدﺳﮫ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ وآﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﻣﺷﻣول ﻟﻐو ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ...اﻣﺎاﺧﯾرا" ﻣذاﮐراﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻻن اﯾن ﺑﺧش اﻧﺟﺎم
داده اﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد ،واﺣدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﺳﺗﺎن
ﻗدس ﻧﯾزﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘرداﺧت ﺧواھﻧدﮐرد ".اودرﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال ﺧﺑرﻧﮕﺎر ":
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ روﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات ﺧوﺷﺑﯾن ھﺳﺗﯾد؟ " ﻣﯽ ﮔوﯾد ":ﺑﮫ ھرﺗرﺗﯾب
ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿوع ازطرﯾق ﮔﻔت وﮔو وﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل]!!![ دﻧﺑﺎل ﺷود55"...
اﻟﺑﺗﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺧودرا ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دوﻟت
ﺑﻠﮑﮫ آن راﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد ﺗﺎدرﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ او
وﻓرزﻧداﻧش اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ  ... ":ﺑﻧﯾﺎدھﺎ ﮐﮫ ﺑﻧﺎ
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﮐﺷور ﺣدود  30ﺗﺎ  40درﺻد از اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور
رادراﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ دوﻟت ﻧﻣﯽ دھﻧدواﺳﺎﺳﺎ" ھﯾﭻ
ﮐس دراﯾران ﺑرآن ھﺎ ﮐﻧﺗرل ﻧدارد .اﯾن ﺑﻧﯾﺎدھﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ﺑرآن ھﺎ ﻧظﺎرت دارد ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
وی وارﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدھﺎ ﺑﮫ
رھﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن اﺳت ...
رﯾﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮐﺷور ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﺑود :ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﻧﯾﺎدھﺎ  ،اﻣﺳﺎل
] [1381ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧوات ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧﺎﺻﯽ وارﯾز ﻣﯽ
ﺷود56".
ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﻣوﺳﺳﺎت وﺷرﮐت ھﺎی آﺳﺗﺎن ﻗدس :ھر ﺑﻧﮕﺎه
اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ )ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﮐل ﮐﺷور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑرای آﺷﮑﺎرﻧﺷدن
ﺣﺳﺎب ﺳﺎزی ھﺎ ودزدی ھﺎی ﺷرﮐت ھﺎ وﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ اش  ،ﺧود
اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﻧﻣوده اﺳت  .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺳﺎﯾت
آﺳﺗﺎن ﻗدس ؛ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ  ،ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ وﺧدﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت آﺳﺗﺎن
ﻗدس رﺿوی اراﺑﺗدای ﺳﺎل  1365ﺗﺎﺳﯾس ﺷد و اھداف ﺧودرا ﺑرﭘﺎﯾﮫ
اﻧﺟﺎم اﻣورﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ واراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫ
ﺷرﮐت ھﺎ وﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس و  ...و در ﺻورت ﻟزوم
]!!![ھﻣﮑﺎری ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﮐل ﮐﺷور  ،ﻗرارداد 57.درواﻗﻊ
ھﯾﭻ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑرﻋﻣﻠﮑرد آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﻧﯾﺳت و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن آن ﺑﺎ
ﻓراغ ﺑﺎل ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣﺷﻐوﻟﻧد.
ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس  :ﺳﮫ روز ﺑﻌد از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻧﯽ در 25
ﺑﮭﻣن ، 57ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺑﮭﮑﺎر ﺣﮑم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی را ﺑﮫ
ﻧﺎم ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ ﺻﺎدر ﮐرد.دو ﺳﺎل ﺑﻌد  ،ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس ،
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ درﺧراﺳﺎن وﻣدﯾرﯾت ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ وی
واﮔذار ﺷد .واﻋظ طﺑﺳﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار وﻣوﺳس ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
وﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران درﺧراﺳﺎن ﺑوده اﺳت  ،ودرﺳﺎل  1358ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ازاﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن درﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺿور ﯾﺎﻓت .وی
در 4دوره )ﺳﺎل ھﺎي1379، 1367،1373و (1385ﺑﮫ ﻋﻧوان
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن رھﺑری درآﻣده اﺳت .
اودرﺳﺎل  1375ﺑﺎ ﺣﮑم ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص
ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم درآﻣده وھﻣﭼﻧﺎن ﻋﺿو اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد58.
ھﻣﺎﻧﻧد اﻏﻠب ﺳران ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎروﻏﺎرﺗﮕر رژﯾم ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
 ،ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  57زﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ" ﻣﺧﺗﺻر وﺣداﮐﺛر
ﻣﻌﻣوﻟﯽ وﻣﺗوﺳطﯽ داﺷت  .ﺧﺎﻧﮫ ای  250ﻣﺗری دراﻧﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﮐوﭼﮫ
ﻓرﻋﯽ وﺑن ﺑﺳت درﻣﺣﻠﮫ ﻋﺷرت آﺑﺎد ﻣﺷﮭد داﺷت  .ﺑﻌدازاﻧﻘﻼب
وﻗدرت ﮔرﻓﺗن او ،اﺑﺗدا ﻣﻠﮏ ﺑرﺧﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺟﺎور ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ﺣدود
 600ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ راﺧرﯾداری ﻧﻣود.ﺳﭘس ﺗﺎ ﺳﺎل  1377ﺑﺧش دﯾﮕری
ازﻣﻧﺎزل ﻣﺟﺎور راﺗﺎ ﮐوﭼﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ﺣدود  2000ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
ﺧرﯾداری ﮐرد ﺗﺎآﭘﺎرﺗﻣﺎن  ،اﺳﺗراﺣﺗﮕﺎه ﻣﺣﺎﻓظﺎن  ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ وﺗﺎﻻری
ﺟﮭت ﺑرﮔزاری ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺎھﺎﻧﮫ درآن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود .درﺳﺎل  1387ﭼﮭت
ﮔﺳﺗرش ﻓﺿﺎی ﻣوﺟود ﺗﺎ ﻧﺑش ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ  ،ﭼﻧد ﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕر ﺟﻣﻌﺎ"
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ﺗﻘرﯾﺑﯽ  1600ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺧرﯾداری وﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﺿﺎﻓﮫ
ﮔردﯾد.درﺳﺎل  1388ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ﻣوﺟود درﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ﺣدود
 2200ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻧﯾز ﺧرﯾداری وﺟﮭت اﺣداث ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺣدوده
ﻣﻧزل ﺷﺧﺻﯽ واﻋظ طﺑﺳﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷد59.
ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ ازﺟﻣﻠﮫ روﺣﺎﻧﯾون ﻓﺎﺳدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎس
ﭘﺎﻟﯾزداردﺑﯾر ھﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻔﺣص ازﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ درﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود
درﺑﺎره ﻧﻘش روﺣﺎﻧﯾون درﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی  ،ازاوﻧﺎم ﺑرده واﻓﺷﺎ ﻧﻣوده
ﮐﮫ ]ازﺟﻣﻠﮫ [ ﻣﻌدن ذﻏﺎل ﺳﻧﮓ طﺑس ودوازده ﺗﺎازﻣﻌﺎدن اﺳﺗﺎن
ﺧراﺳﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  60.ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،او در طول ﺳﺎل
ھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺣﺎﻓل ﻗدرت و ﻗدرﺗﻣﻧدان را
ﻧﯾزازﻣﺣل درآﻣدھﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای آﺳﺗﺎن ﻗدس ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ دوﻟت
ھﺎ وﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺣﺎﮐم رواﺑط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ اﮐﺑر ھﺎﺷﻣﯽ
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود وﺧﺎﻧداﻧش ھﻣﭼون ﺧﺎﻧدان واﻋظ طﺑﺳﯽ از ﻏﺎرت
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺛروت ھﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای رﺳﯾده اﻧد ،واﻋظ طﺑﺳﯽ راﻣﻧﺎﺳب
ﺗرﯾن ﻓردی داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﺑرﻋﮭده اوﺳت 30.
اﯾن اظﮭﺎر ﻧظر ﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﯾﺳت وﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺷﺧص ھﺎﺷﻣﯽ
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ازاﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎس واﻋظ طﺑﺳﯽ  -ﭼون
ﺳﺎﯾر ھﻣﭘﺎﻟﮕﯽ ھﺎﯾش  -ازﺟﻧﺑش ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻣردم دﻻور ﮐﺷورﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ
رود ﺗﺎ رژﯾم ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳرﻧﮕون ﮐﻧد  ،ﺑﮫ ھراس آﻣده و
اﻏﻠب ﭘس از ھر ﺧﯾزﺷﯽ  ،واﮐﻧﺷﯽ ﺷدﯾد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن داده اﺳت
.ازﺟﻣﻠﮫ  ،ﭘس از اﻋﺗراض ھﺎی ﻣردﻣﯽ درروز ﻋﺎﺷورا  ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻋﺗراﺿﺎت راھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد "ﻣﺣﺎرب" ﺧواﻧده وﺣﮑم آﻧﺎن را
دردﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﻗﺿﺎﯾﯽ رژﯾم ﻣﺷﺧص ]اﻋدام[ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت  61.ﻏﺎﻓل ازآن
ﮐﮫ ﺧﻠق ﺳﺗﻣدﯾده ﺑﮫ ﺟﺎن آﻣده  ،ﺧود را ه ﻣﯽ ﭘوﯾﻧد وﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد وﺑﮫ
زودی ﺗوﻓﺎن ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺧﺷﻣﺷﺎن ﺑﺳﺎ ط ﺳﺗم وﻏﺎرت وﻓﺳﺎد رژﯾم وھﻣﮫ
ﻋواﻣل ﻓﺎﺳد آن) ازﺟﻣﻠﮫ اورا( درھم ﺧواھد ﭘﯾﭼﯾﯾد.
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از ﺟﮭﺎن ﻣذھب ﺑﺧواﻧﯾد
در اواﺧر ﻣﺎه ﻣﯾﻼدی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘﻠﯾس ﻣﺧﻔﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔﺳﺗرده ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﭘدوﻓﯾﻠﯽ )آزار و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن( ﺗوﺳط
ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﻠﯾﺳﺎ زد .در ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﻣورد اﯾن ﺗﻔﺗﯾش ھﺎ
در ﺑﻠژﯾﮏ ،ﭘﻠﯾس ﺿﻣن ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻣدارک و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ
و  ...اﻗدام ﺑﮫ ﺳوراخ ﮐردن ﻗﺑر ﺗﻌدادی از ﮐﺎردﯾﻧﺎل ھﺎی
ﺳﺎﺑق ﺑﻠژﯾﮏ ﮐﮫ در دﻧﯾﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧد
ﻧﻣود و ﺑدﻧﺑﺎل ﯾﺎﻓﺗن ﺳرﻧﺦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐرد .اﯾن
ﻣورد ﺑﺎ واﮐﻧش ﺷدﯾد ﭘﺎپ در واﺗﯾﮑﺎن روﺑرو ﺷد .ﻗﺎﺿﯽ
ﭘروﻧده ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺗوﺳط ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺑطور رﺳﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن
ﻣدارک و ﺷواھد از ﺳوراخ ﮐردن ﺳﺎﯾر ﻣﻘره ھﺎی ﻣﻘدس
ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ھﺎ اﺑﺎﯾﯽ ﻧدارﯾم! اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ:
-

ﺗﻔﺎوت ﭼﻧداﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ و
ﭘروﺗﺳﺗﺎن ،ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﮐﻧﯾﺳﮫ ھﺎی
ﯾﮭودﯾﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﻣذھﺑﯽ در اﻗدام ﺑﮫ
ﭘدوﻓﯾﻠﯽ و ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت!

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

درس ھﺎی اﺟﻼس  G20در
ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﻧﺷﺳت ﺳران  8ﻗدرت ﺑرﺗر اﻗﺗﺻﺎدی دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣراه
 12ﮐﺷور ﮐﮫ در رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺑﻌدی اﻗﺗﺻﺎدی ﻗرار دارﻧد در
ﺗوروﻧﺗو ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .اﯾن اﺟﻼس از ﻧظر
ﺑرﮔزاری و ادراه آن ﺗﺎ ﻣﺑﺎﺣث ﮐﻼن ﻣطرح ﺷده در
ﻧﺷﺳﺗﮭﺎﯾش در ﺑرھﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد .در ﺑرھﮫ
ای ﮐﮫ ﺟﮭﺎن در ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﺳت و ﭘﺎ
ﻣﯽ زﻧد و ﺗﻧﺷﮭﺎی ﺣﺎدی ﻣﯾﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑرﺗر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
در ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ
از اﯾن روﯾداد ﻣﮭم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و در اﺧﺗﯾﺎر ﺟواﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان
ﻗرار دھﯾم .از ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل اﯾﻧﮑﺎر ﻧرﺳﯾدن اﺧﺑﺎر ﺻﺣﯾﺢ و واﻗﻌﯽ از
اﯾن روﯾداد و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺎﻧﺳور ﺣﺎﮐم ﭼﮫ از ﺳوی ﻣدﯾﺎی
ﻏرب و ﯾﮑﺳوﯾﮫ ﺑودن ﮔزارﺷﺎﺗﺷﺎن ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻻﻟﯾل اﯾن
اﻋﺗراﺿﺎت و ﻣوﺿوﻋﺎت آن ﺑﭘردازﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد درﮔﯾری
ھﺎ آن ھم ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺣدود ﻣﺎ را را ﺑر آن داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕری
از اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﭘردازﯾم .ﭼﮫ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ در واﻗﻊ
ﻣﺎ را از درس ھﺎی ﻏﻧﯽ و ﭘرﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺑزرگ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد.
دﻟﯾل ﻣﮭم دﯾﮕر ﮐم ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن روﯾداد
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز اﺳت .اﯾن ﻣورد ﺟﺎی ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ زﯾﺎدی
دارد ﮐﮫ ھﻧوز اﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﯾران ،ﮔره ﺧورده ﺑﮫ ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ
در درون ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﯾران رخ ﻣﯽ دھﻧد ﻓﻘط ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﻣﺎاﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﯾوه ﺳرﮐوﺑﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﺗوم و اﺳﭘری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﺳرﮐوﺑﮕران ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﺳران ﺳرﻣﺎﯾﮫ در اﯾران و  ...از اﺑﺷﺧور
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ و ﭼپ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻘص را ﺑرطرف ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ در اراﺋﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﺧود را ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از ﺗﮑرار
ﻣوارد ﻣوﺟود در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾم و ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه ﺗری را
اراﺋﮫ دھﯾم .ﻋﻣده ﻧﮑﺎت اﯾن ﻣطﻠب از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯽ از داﻧﺷﮕﺎه
ﺗوروﻧﺗو اﺳت ﮐﮫ ﺿﻣن ﻋﺿوﯾت در ﮔروه "آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣدﯾﺎ رﭘورﺗﯾﻧﮓ"
از ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدﮔﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺑﺎرزات ھم ﺑود و ﮔزارش ھﺎی ﻣﮑﺗوب و
ﺻوﺗﯽ ﮐﮫ رﻓﯾق ﻣﺑﺎرز و ﮐﻣوﻧﯾﺳت دﯾﮕری ﺑراﯾﻣﺎن ارﺳﺎل ﮐرده ﺑود.
در ﺗدﻗﯾن آﻣﺎرھﺎ و ﺑرﺧﯽ اﺳﺎﻣﯽ و ﺗﮑﻣﯾل ﺷﻌﺎرھﺎ از ﺳﺎﯾت
" "Democracy nowﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﯾم.

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای  72ﺳﺎﻋت
ﺣﺿور رھﺑران ﺟﯽ  8و ﺟﯽ  20در ﺗورﻧﺗو!
رھﺒﺮان  20ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﮭﺎن در اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺷﮭﺮ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺪارک آن را دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر
ھﺎرﭘﺮ از ﺳﺎل  2009ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای
"اﻣﻨﯿﺖ" اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﮫ روزه ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮد 930 :ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن 78 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﮫ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺮان ﺟﯽ  8در
ﺷﮭﺮک ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ھﺎﻧﺘﺰوﯾﻞ در ﺷﻤﺎل ﺗﻮرﻧﺘﻮ 101 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻرﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ودﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺗﺪارک
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  20ھﺰار ﭘﻠﯿﺲ
آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺿﺪ ﺷﻮرش از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﮐﮫ
ﺣﺪود  7000ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ ﭘﻠﯿﺲ وﯾﮋه و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
) (CSISو ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻮاره ﮐﺎﻧﺎدا )ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ و ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﮫ(
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ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﮔﺎز اﺷﮏ آور ،اﺳﭙﺮی ﻓﻠﻔﻞ و ﺗﻔﻨﮓ ھﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ ،ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺟﻼس ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺪارک ﻧﯿﺮوی وﯾژه ﭘﻠﯾس
و ﻧﯾروھﺎی ﺿرﺑت ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣل اﺟﻼس
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑود .دوﻟت و ارﺗش و ﭘﻠﯾس ﺗدارک
اﻣﻧﯾﺗﯽ وﺳﯾﻊ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای را در ﺗوروﻧﺗو ﺑﮫ اﺟرا
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ از دو ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺷروع اﺟﻼس
ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺣﺷت را آﻏﺎز ﮐرده و ﺷﮭر ﺗوروﻧﺗو را
ﺑطور ﻋﺟﯾﺑﯽ ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزه ﮐرده ﺑودﻧد .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر
ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﻣﻘﯾم ﺗوروﻧﺗو ﻣﯽ دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺷﮭر
) (DOWNTOWNﺧﻠوت و ﺳﺎﮐت اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣردم و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﺧش ﻋﻣده ﻣردم ﮐﺎرﮐن از  1ھﻔﺗﮫ
ﻗﺑل ﺳرﮐﺎر ﻧﻣﯽ رﻓﺗﻧد .رﻋب و وﺣﺷت ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑر ﺷﮭر ﺣﺎﮐم ﺑود .در
 4-3روز آﺧر ،ادارات ﻧﯾز ﺗﻌطﯾل ﺑود و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣدارس
داون ﺗﺎون ﻧﯾز ﺗﻌطﯾل ﺷده ﺑود .ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﺗوروﻧﺗو ﻧﯾز ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣدارس ﺷﮭر ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﭼون ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ داون ﺗﺎون از ﺣرﮐت ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد .ﺷﮭروﻧدان ﺳﺎﮐن
ﻧﻘﺎط ﻣرﮐزی ﺷﮭر ﻧﯾز ﮐﺎرت ھﺎی وﯾژه ﺗردد داﺷﺗﻧد و ﺑدون آن ﮐﺎرﺗﮭﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗردد وﺟود ﻧداﺷت .داون ﺗﺎوﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺷب و در
ﺑرﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﺻﺑﺢ زﻧده ﺑود و ﻣردم در ﺑﺎرھﺎ و ﮐﺎﻓﮫ ھﺎ و  ...ﻣﺷﻐول
ﺑودﻧد ،ﻣرﻋوب دﺳﺗﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده ﺑود و ﺳﮑوت وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑر ﺷﮭر
ﺣﺎﮐم ﺑود .ﻣردم ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدﻧد ﺑﮫ داون ﺗﺎون ﺑروﻧد و اﯾﺟﺎد ﺻداھﺎی
وﺣﺷﺗﻧﺎک در روزھﺎی آﺧر ﺑر ﺷدت اﯾن وﺣﺷت اﻓزوده ﺑود.
در اﯾن اوﺿﺎع ﺧﺑر ﺟﻧﺟﺎل ﺑراﻧﮕﯾزی از ﺳوی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﭘﺧش ﺷد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در روزھﺎی آﺧر ﻣﺎﻧده ﺑﮫ اﺟﻼس و در ﯾﮏ
ﻧﺷﺳت اﺿطراري ،دوﻟت ﺗوروﻧﺗو ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺗﺻوﯾب ﮐرده و ﺑﮫ
ﺳرﻋت وارد ﻓﺎز اﺟراﯾﯽ آن ﺷده اﺳت .ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوروﻧﺗو
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺻوﯾب ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ
ﺗﺻوﯾب و در روز ﺑﮫ اﺟرا درآﻣد ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑدون ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻣردم ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺣل اﺟﻼس را ﺗﻔﺗﯾش ﮐﻧﻧد!
اﯾن ﯾﮏ رﺳواﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑزرگ ﺑود ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﺣث ﻣﯽ ﺷد و در
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣورد ﮐﻧﮑﺎش ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت.
ﺑﺎ وﺟود ﻣﺧﺎرج  1ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻧﺎدا و در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺷﺳت اﯾن ﺳران در دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑوده و ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و رﻋب و وﺣﺷﺗﯽ
ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺷﮭر ﺑوﺟود آورده ﺑودﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ وﺟود ﺗداﺑﯾر
اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺟو ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﺳطﺢ ﺷﮭر ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺎﻧﻊ از
ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده و وﺳﯾﻊ ﻣردم در ﺗظﺎھرات و اﻋﺗراﺿﺎت ﺷوﻧد .ﺟو
وﺣﺷت و ﺷدت ﺳرﮐوﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم از ﮐﺑﮏ
ﺳﯾﺗﯽ دھﮫ  70ﺣرف ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ آن ﺳرﮐوب ھم در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن از دوران ﺟﻧﮓ ﻋراق ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﺗوروﻧﺗو
ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑزرﮔﯽ و وﺳﻌت ﻧﺷده ﺑود .ﻣردم ﺑﮫ ﺷدت رادﯾﮑﺎﻟﯾزه
ﺷده ﺑودﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ھم ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ
ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد.
در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ در روزھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود
ﮔروھﮭﺎﯾﯽ ازﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ  -ﻓﮑری ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد؛
ﭘرﭼم ھﺎی ﮐﺷورھﺎی زﯾﺎدی ﺑر دﺳﺗﺎن ﻣردم ﻣﻌﺗرض ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷد .ﺑر
روی ﺗﻧﮫ درﺧﺗﺎن زﯾﺎدی در ﻣﺳﯾر ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل "آﻧﮭﺎ
ﺛروﺗﻣﻧدﻧد ﭼون ﻣﺎ ﻓﻘﯾر ھﺳﺗﯾم" ﻧﺻب ﺷده ﺑود .ﺷﻌﺎرھﺎی زﯾﺎدی ھم
ﺳر داده ﻣﯽ ﺷد ﯾﺎ ﺑر ﺑروی ﭘﻼﮐﺎردھﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷد در ﻣﺣﮑوﻣﯾت
اﻓﺗﺿﺎح ب ﭘﯽ  BPدر ﺧﻠﯾﺞ ﻣﮑزﯾﮏ .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎدا )آر.ﺳﻲ.ﭘﯽ  -ﻣوﻧﺗرآل( ﺟرﯾﺎﻧﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ و
ﺑﻠوک ﺳﯾﺎه از ﺗورﻧﺗو و ﮐﺑﮏ ﺳﯾﺗﯽ و ﻣوﻧﺗرآل ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔري،
ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﺷﮑﻼت ﺿد ﻓﻘر و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در ﺗورﻧﺗو ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دﻓﺎع
از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،زﻧﺎن طرﻓدار ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ،ﺟرﯾﺎﻧﺎت دﻓﺎع
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ازﺣﻘوق ھﻣﺟﻧﺳﮕراﯾﺎن ،ﺗﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرگ دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟران،
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺿد ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﻋراق ،ﺑوﻣﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮔروھﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل
ﻓﺎﯾت ﺑﮏ  Fight Backﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﯽ
ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ﺑودﻧد ﻧﯾز ﺑﺎ ھﻣراھﯽ
ﺗﻌدادی ﺟوان اﯾراﻧﯽ در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ
ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﭼپ
اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز از اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف و اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل در ﯾﮏ ﺑﻠوک
ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود در ﺗوروﻧﺗو ،ﻣوﻧﺗرآل
و  ...ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد :ازﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران م ل م ﺗﺎ ح ک ک
ﺗﺎ ﺗﺷﮑل زﻧﺎن  8ﻣﺎرس و  ...و
ﻣﺳﺗﻘل ھﺎ .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﮭﺎ
ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﻧد ﯾﺎ ﺳر ﻣﯽ دادﻧد ﻋﻣدﺗﺎ ً
در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺿدﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود ﻣﺎﻧﻧد "ﻣرگ
ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داري ،زﻧده ﺑﺎد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم" – "ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن
ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد" – "ﭘﻠﯾس ﺑرو ﮔﻣﺷو"
و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل "ﺷﮭر
و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎ را ﭘس ﺑدھﯾد" و ...
ﺗﻌداد دﯾﮕری از ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ
ﺣﺎﺿر در ﺗظﺎھرات ﺟﯽ  ،20دو
ﮔروه ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و
ﺳﮑوﻻر ﺳﺑز ﺑطور ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺗﺷﮑل و
ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در
اﯾران ﺷرﮐت ﮐرده ﺑودﻧد .ﮔروه ھﺎی
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺗرﻗﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن
ﻣﺧﺗﻠف و ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﯾﮏ ﺗظﺎھرات
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻋظﯾم در ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳران  20ﮐﺷورﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺟﮭﺎن در ﺗورﻧﺗو وﻣﺧﺎرج ھﻧﮕﻔت آن
ھﻣﺻدا ﺷده ﺑودﻧد.
از اول ھﻔﺗﮫ ﻧﺷﺳت ﺳران،
ﺗظﺎھرات ھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و
ﮐوﭼﮑﯽ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑرﺧﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ
ﺑدون درﮔﯾری ﺑود وﻟﯽ در روز
ﺟﻣﻌﮫ ﺗظﺎھراﺗﯽ در ﭘﺎرک ﻣﻌروﻓﯽ
ﺑﮫ اﺳم آﻟن ﮔﺎردن ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ
ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻘرا ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﮭﺎ و
ﻣﻌﺗﺎدھﺎی ﺷﮭر اﺳت .ھدف از
ﮔردھﻣﺎﺋﯽ در ﭼﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻓﻘﯾر ﺳﺎﮐن
ﭘﺎرک ﺑﺎ ﻣﺧﺎرﺟﯽ ﺑود ﮐﮫ دوﻟت
ﺑرای اﯾن ﻧﺷﺳت ھزﯾﻧﮫ ﮐرده ﺑود.
در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺣدود  5000ﻧﻔر
ﺷرﮐت ﮐرده ﺑودﻧد و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ و
ﻧﯾروھﺎی دﻣﮑرات و آزادﯾﺧواه
اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز در آن ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد .ﺑﺎ
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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم
وﺟودی ﮐﮫ ﭘﻠﯾس ﺳﻌﯽ در ﺑﮫ
ﺧﺷوﻧت ﮐﺷﯾدن اﯾن ﺗظﺎھرات
داﺷت ،ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎری ﻣردم ﺑدون
درﮔﯾری ھﺎی ﺟدی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت .ﺑﻌد
از ﺗظﺎھرات ،ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی از
ﻣردم ﮐﮫ از ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر و ﯾﺎ از
آﻣرﯾﮑﺎ آﻣده ﺑودﻧد در ﮐوﺋﯾﻧز ﭘﺎرک
)ﻣﺣل ﺗظﺎھرات روز ﺷﻧﺑﮫ( ﭼﺎدر
زدﻧد و ﺷب را در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ
ﺧود را ﺑرای ﺗظﺎھرات روز ﺑﻌد
آﻣﺎده ﮐﻧﻧد .ﺗظﺎھرات روز ﺷﻧﺑﮫ ﺑﺎ
وﺟود ﺑﺎران ﺷدﯾد ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺗظﺎھرات ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾش
از  40ھزار ﻧﻔر در آن ﺷرﮐت
ﮐرده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد
ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺧﺷم و اﻋﺗراض ﺧود را
ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و رھﺑران ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد.
روز ﺷﻧﺑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن اوج درﮔﯾری
ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑود.
در اﯾﻧروز ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﺑزرگ
ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز ﻓراﺧوان داده ﺑودﻧد و
ﺟﻣﻌﯾت ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﯾش از 40000
ﻧﻔر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑودﻧد .ﻧﯾروھﺎی
ﺑﻼک ﺑﻠوک  black blocﯾﺎ ﺳﯾﺎه
ﺟﺎﻣﮕﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗدارﮐﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ
ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد .ﺻورﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﭘوﺷﯾده
و ﺳرﺗﺎﭘﺎ ﭘوﺷش ﺳﯾﺎه داﺷﺗﻧد و در
ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای
ﺗﻌرض و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷد .ﺑﺧش دﯾﮕری از
ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر را ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎﯾﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ از ﻣوﻧﺗرآل آﻣده
ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﺷد  70 – 60ﻧﻔر ﮐﮫ
ﺻورﺗﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺳرخ
ﭘوﺷﺎﻧده ﺑودﻧد را ﺗﺷﺧﯾص داد .اﯾن
ﮔروه ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ را ﺣﻣل ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﻣﺎﻧﻧد "ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﻲ،
اﻧﻘﻼب" "-ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳم ﻣرﮔت ﻓرا
رﺳﯾده" – "اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑرو ﮔﻣﺷو"،
"ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑﮫ  1ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر اﺣﺗﯾﺎج دارد" و ﺑﺎ ﻣﺳﺧره و
اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد "اﯾن اﺳت
دﻣوﮐراﺳﻲ"! ﮔروھﮭﺎی آﻧﺎرﺷﯾﺳت،
ﺿد ﺟﻧﮓ ،طرﻓدار ﻣﺣﯾط زﯾﺳت،
ﺑوﻣﯾﺎن ﺳرخ ﭘوﺳت ،ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ...
ﻧﯾز در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺑزرگ ﺣﺎﺿر
ﺑودﻧد.
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ در
ﺗظﺎھرات ھﺎی رادﯾﮑﺎل در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل
را دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﭘﺷت ﮐردن
رھﺑران ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ و ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﺧش
ﺑزرﮔﯽ از ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ از ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎﺷﯾم .ﭼﻧﯾن ھم ﺷد .اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
راﺳت ﮐﺎرﮔری ﻣﺛل )ﺳﻲ.ال.ﺳﻲ؛ ﮐﻧﮕره ﮐﺎرﮔران
ﮐﺎﻧﺎدا( و )و.اف.ال؛ ﻓدراﺳﯾون ﮐﺎرﮔران ا ُﻧﺗﺎرﯾو(
از ﻗﺑل ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﺑﺎﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد و ﻗول داده ﺑودﻧد
ﮐﮫ از دﺳﺗورات ﻗﺎﻧوﻧﯽ دوﻟت و ﭘﻠﯾس ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از ﻣﺳﺎﻓت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﺳﯾر ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر
داده و از ﺑﻘﯾﮫ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟدا ﺷدﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت
در روزھﺎی ﺑﻌد در ﻣوﺿﻌﮕری راﺳت ﺧود ﺑدون
ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﺧﺷوﻧت ﭘﻠﯾس ،ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ
ﺧراﺑﮑﺎری و آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﻣﺗﮭم ﮐردﻧد .ﺗظﺎھرات ﮐﮫ
از ﮐوﺋﯾﻧز ﭘﺎرک ﺷروع ﺷده ﺑود ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی
رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑطرف ﻧرده ھﺎ وﻣﺣل ﻧﺷﺳت
ﺟﯽ  20در ﺣرﮐت ﺑود .در ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﮐﮫ ﻣردم
ﺑﺎ ﺳﺗوﻧﮭﺎی  60 – 50ﻧﻔره ﭘﻠﯾس در ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .رو در روی ﭘﻠﯾس ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
ھﻣﭼون "ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ ات ﺑرﮔرد"" ،اﯾن اﺳت
دﻣﮑراﺳﯽ"" ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺎل ﻣﺎﺳت" ﺳر ﻣﯽ دادﻧد.
در ﻣواردی ﮐﮫ ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد،
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم در ﯾﮏ
ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺷﺎھد اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺑودﻧد
ﺷﻌﺎر "ﮐﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد :ﭘﻠﯾس" و "ﭘﻠﯾس
ﻓﺎﺷﯾﺳت" ﺳر دادﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎرھﺎی "ﻣرگ ﺑر ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾزم" و "زﻧده
ﺑﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم" ﻣرﺗب ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷد .درﺳت از
اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷد و
آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺧرﯾب ﻓﻧﺳﮭﺎی ﻣﺣﺎﻓظ
ﻣﺣل اﺟﻼس ﺧﯾز ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه و
درﮔﯾری ﮔﺳﺗرده ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد.
دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﺿرب و ﺷﺗم ﻣردم و
ﺑﺧﺻوص ﻣﺑﺎرزان آﻧﺎرﺷﯾﺳت ،ﺑرگ ﺳﯾﺎه دﯾﮕری
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوروﻧﺗو ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷت .ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﮐﻧﺎر
ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ رد ﻣﯽ ﺷدﻧد ،روی ﭘﺷت ﺑﺎم
ﺳﻔﺎرت ﺗﯾراﻧدازان ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑودﻧد .ﭘﻠﯾس از ھﻣﮫ طرف ﺗظﺎھرات
را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده ﺑود و ھﻣﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺑدﺳت رو ﺑﮫ
ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺻف ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد .ھم زﻣﺎن ﮔروه
ﺑزرگ دﯾﮕری از ﮐوﭼﮫ دﯾﮕری وارد ﺷدﻧد و ﺑﺎ
ﮐوﺑﯾدن ﺑﺎﺗوﻣﮭﺎﯾﺷﺎن روی ﺳﭘرھﺎﯾﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﺟو رﻋب و وﺣﺷت ﺑوﺟود آورﻧد .ﭘﻠﯾس ﺑﺎ
اﯾن اﻋﻣﺎل ﺳﻌﯽ در ﺗﺣرﯾﮏ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن داﺷت
وﻟﯽ ﻣردم ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد "ﺑﮕذارﯾد ﺗظﺎھرات ﮐﻧﯾم" ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادﻧد.
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از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﮭﺎ روﻧﺪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﮏ زن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﭙﺎ ﮐﺮد .ﭘﻠﯿﺲ ،زن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری را
وادار ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ از ﺻﻒ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و وﻗﺘﯽ وی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاد ،او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ از ﺻﻒ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮی ﺑﻄﻮر
ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد! اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در آﻧﺠﺎ و ﺳﭙﺲ
در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮭﺎ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ ﭘﻠﯿﺲ
ﮐﺎﻧﺎدا ھﻢ از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﻣﯿﺪﯾﺎ
رﯾﭙﻮرﺗﯿﻨﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ داﺋﻢ ﮔﺰارش ﻣﯽ داد و ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎظﺮه ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭼﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺟﻨﻮب ﺷﺪه .اﯾﻨﮑﮫ در ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻓﺮﻗﯽ
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ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻤﯽ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ!
در درون دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ای درﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ اﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮدن
ﺻﻠﺢ .اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﮫ
اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد.
در ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺷﻨﺒﮫ و روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ
اوج ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎم
دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاران را ﻣﺘﻮﻗﻒ و دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺮب
ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاران ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﻈﺎھﺮات
دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮارھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ  5000ﺗﺎﯾﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ
ﺷﺪت آﻧﮭﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﺮد .از
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ
دو روز اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﮫ
درون ﺗﻮاﻟﺘﮭﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﮭﺎ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﮫ ﻣﺮدم در ﺗﻮاﻟﺘﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ روی زﻧﮭﺎ زوم
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﻓﻘﻂ
ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻧﯿﺮوھﺎی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ و ﺑﻼک ﺑﻠﻮک
وارد ﺧﻮاﺑﮕﺎھﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮروﻧﺘﻮ
ﺷﺪﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﻲ ،اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺮد
و  ...ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ!
طﺒﻌﺎً داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺎدی ﻣﯿﻮه و ﻏﺬا و
 ...را ﺑﺎ ﮐﺎرد و ﭼﺎﻗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و
ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ! ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ
از  70داﻧﺸﺠﻮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد .دﯾﺪ
راﺳﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﭘﻠﯿﺲ
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﮐﺒﮏ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه راﺳﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد در
دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وداﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ در اﯾﻨﺮوز اﺗﻔﺎق ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎد.
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﻮک ﺳﯿﺎھﭙﻮﺷﺎن ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎر
ﺑﺎﮐﺲ  starboucksﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﺰرگ و زﻧﺠﯿﺮه ای در
ﺗﻮروﻧﺘﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  20ﺷﻌﺒﮫ آﻧﺮا در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮروﻧﺘﻮ
ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ و ﻋﻠﻨﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
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ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ دوﻟﺖ و ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺮوز
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﻼک ﺑﻠﻮک ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﺎرﺑﺎر ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ھﺎی وﯾﮋه ای ﮐﮫ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺸﮫ ھﺎی آﻧﺮا ﺧُﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎرﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ
ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺻﻼً ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را داﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ
دارد.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ھﻤﮑﺎر در
ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و ھﻮﺷﯿﺎری ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه
ﻻزم ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ:
ﮔﺮوھﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﺟﯽ  20در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ھﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ و  ...ﮐﮫ ﺗﯿﻤﮭﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﺪاد را ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﺒﺎرزات ﺟﯽ  20ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻋﮑﺎس ھﺎﯾﯽ از ھﻤﮫ ﺟﺎی
ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
اﮐﺜﺮاً ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺛﻤﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی روزاﻧﮫ و ﻟﺤﻈﮫ ای ﺷﺎن را
ﺑﻄﻮر آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﯿﺎر ھﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺒﺮی
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﮫ ای را از درون ﻓﻀﺎی ﻣﺑﺎرزات
ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧد و ھم اﯾﻧﮑﮫ از اﻧﺣﺻﺎر ﺧﺑری ﺗوﺳط دوﻟت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﻣﺷﺧص ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ رﻓﻘﺎ ،ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﻠوک ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﺎن داﺷﺗﯾم اﯾن
ﺑود ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ﺣﺗﯽ ﭘﻠﯾس ھم ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎﯾش را ﻋوض ﮐرده ﺑود وﻟﯽ اﯾﻧﮭﺎ
ھﻧوز ﺑﮫ روش  10ﺳﺎل ﭘﯾش -در ﮐﺑﮏ ﺳﯾﺗﻲ -ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﺷﯾﺷﮫ
ﺧُرد ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﯾن ﺧوب ﻧﺑود.
از ﮐﺎرھﺎی ﭘﻠﯾس اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎزی داد .ﭘﻠﯾس ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎﯾش
را در ﺑرﺧﯽ ﻧﻘﺎط ول ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺳﯾﺎه ﭘوش ھﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد آﻧﮭﺎ را آﺗش ﺑزﻧﻧد
و اﯾﻧﮑﺎر ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺿد ﺗﺑﻠﯾﻎ ﭘﻠﯾس ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑود و در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﭘر ﺷد از ﺗﺻﺎوﯾر اﯾن ﺧراﺑﮑﺎری ھﺎ! از اﯾن راه دوﻟت ﺗﻣﺎم اﯾن
 40000ﻧﻔر ﻣﻌﺗرض را ﺧراﺑﮑﺎر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﻣدﯾﺎی اﺻﻠﯽ و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧوﺷﺗﻧد درﺑﺎره ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﺟدﯾد ﭘﻠﯾس ﺑود.
رﻓﻘﺎی ﻣﺎ اذﻋﺎن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در اﻧﺗﺷﺎر اﻓﮑﺎر رادﯾﮑﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺿﺎ ﺑﺳﺗﮫ
ﺗر از آﺗش زدن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺑود! ﺑﺧﺎطر ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﮐﮫ ﻣردم روی
ﻣﺑﺎرزه آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﮭﺎ و ﭘﻠﯾس ﻣﻌطوف ﮐرده ﺑودﻧد .ﺧُب ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
روزھﺎی ﭘراﻟﺗﮭﺎب ﻣﺑﺎرزه در اﯾران ھم ﮔﺎھﯽ اﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ھﺎ ﺑرای
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐردن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد
ﻣﮭم و ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت .دﻓﺎع و ﻣﺑﺎرزه ﻗﮭرآﻣﯾز ﻣﮭم اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ،
ﻣﺗد ھﺎی ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺑﺎرزه در روﯾدادھﺎی ﺷﮭری
آﻣوﺧت و ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﮐرد و دوﺑﺎره ﻗﺎﻟب رﯾزی ﮐرد.
ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ رﻓﻘﺎﯾﻣﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣردم در ﺗﮑرار
ﺷﻌﺎرھﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد و ﻣوﺟب ﺗﻼﺷﯽ ﺟﻣﻌﯾت در ﻟﺣظﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﻣﯽ ﺷد .ﺑﮫ ﻧظر آﻧﮭﺎ ﻧﺑود رھﺑر ان ﻣﺟرب و ﺣرﻓﮫ ای
دﻟﯾل ﻋﻣده ﺑود .ﭼون ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروی  40000ﻧﻔر ﻣردم از دﺳﺗﮫ ھﺎ
و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑری ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺷود ﻣوج ﺑزرﮔﯽ را راه اﻧداﺧت وﻟﯽ
اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣوج ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ اﺻﺎﺑت ﮐﻧد ﺳﺋوال ﻣﮭﻣﺗری
اﺳت .اﮔر رھﺑری ﮔروھﮭﺎ و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و رادﯾﮑﺎل ﻗوی ﻧﺑﺎﺷد،
ﺟﻣﻌﯾت  40ھزار ﻧﻔره ﺗوروﻧﺗو ﯾﺎ  1ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭران ﯾﺎ
ﺧودﺑﺧودی در ﻣﯾﺎن اﻣواج ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺧواھﻧد رﻓت و ﯾﺎ در
دﺳت ﻧﯾروھﺎی ﻗوی ﺗر ﻣوﺟود ،از ﺧود ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و واﺑﺳﺗﮫ
ﻣﺣﺻور ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﯾﮑﯽ از ﻣواردی ﮐﮫ در ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺑﺎرزان ﺟﯽ  20ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﮐﯾد ﺷده
ﺑود ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑود .ﺑﺧﺻوص ﻗوﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺎدا در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﻧﺎن داده ﺑود و ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮑرده
ﺑود .ﻣورد دﯾﮕر ھم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و
ﺣﻘوق ھﯾﭼﮕﺎه ﻣﺗﺣﻘق ﻧﺷده آﻧﮭﺎ ﺑود .در زﯾر ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ
ﯾﮏ از رھﺑران ﺑوﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺧواﻧﯾد و ﻧﻣوﻧﮫ
ﺷﻌﺎرھﺎی آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺑﺑﯾﻧﯾد:
I am hopeful that the Canadian society as a whole will
look to not this—to this day not just as an example of
bringing our peoples together, but also examining your
own history and the history about your own peoples
and looking at how you can make this government
accountable.
!PROTESTER: Native rights are human rights
!Free rights now
!Native rights are human rights
!Free rights now

ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﺑﺎرزاﺗﻣﺎن ﺟدای از ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎص آن ﻣﺑﺎرزه ،ﺣﻠﻘﮫ
ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن و ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺑر ﻣﻼ ﮐﻧﯾم .دﻣوﮐراﺳﯽ و
ﺧواﺳت آزادی ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻠل و اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺣﺗﯽ ﺳﺗم در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﯾز ﺿﻣن ﺗﺷﮑر از ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣطﻠب ،ﺗوﺟﮫ
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﺑﯾﺷﺗر اﯾن روﯾداد ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم■ .
در ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺧﺑﺎر و ﻋﮑﺳﮭﺎی ﻣﺑﺎرزات و
ﺗﻌدادی از ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد :
http://www.democracynow.org
http://2010.mediacoop.ca
/http://www.ocap.ca
http://www.flickr.com/photos/shahrvandtoronto/4737062823/
http://vodpod.com/watch/3911909-cop-car-set-onfirewindows-smashed-g-20-toronto-part-1
http://www.youtube.com/watch?v=SVDY8pE_twY&feature
=player_embedded#
http://www.youtube.com/watch?v=1fhGneV6rQg&feature
=player_embedded
http://toronto.mediacoop.ca/newsrelease/3839
http://toronto.mediacoop.ca/newsrelease/3839

Revolution is the solution
!Who is committing violence, police
Moving criminals around, needs one billion
dollars
We are peaceful, how about you
Let us march
Whose street? My street
Down with capitalism
Long lived socialism
!!!This is democracy

