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ﻣﺑﺎرزات ﻣردم:
آﻻﻟﮫ
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾری ﮐودﺗﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭘری ﺷده اﺳت.
در روزھﺎی ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و
ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻏﯾر رﺳﻣﯽ آن ھﺎ در اﻧﮕﯾزش ﻣردم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷرﮐت
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت وﯾژه ای را در دﺳﺗور ﮐﺎر داﺷﺗﻧد .ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﺑﺣث از ﻟزوم ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑود .اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ھم ﺑﺧﺷﯽ
از ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﻋظﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﺧﺗﺻﺎص
ﻣﯽ دادﻧد .ﻣﻧﺎظره ھﺎ ،ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد .ﺷرﮐت ﺣداﮐﺛری ﻣردم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف
اﺛﺑﺎت ﻣﺷروﻋﯾت ﻧظﺎم و ﺣﻔظ ﺣﯾﺎت آن ﺿروری ﺑود ،در ﻣﯾﺎن
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﻘطﮫ ی ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد.
اﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺷﯾوه ی اداره ی ﻧظﺎم اﺳت .ﻣذاﮐره ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ
ﺟﻧﮓ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ  ...ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣورد اﺧﺗﻼف
ھﺳﺗﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﯾوه ی ﺣﻔظ ﺣﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ
اﺻﻠﯽ اﺳت و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧﯾﺳت.
ھﻣﮕﯽ ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر ،ھﻣﭼون ﺳﺎﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺎ،
ﻓﺎﻗد ﮐﺎﻧدﯾدای ﻣﺳﺗﻘل از ﻧظﺎم ﺑود .ھر دو ﺟﻧﺎح ﺣﺎﺿر ﻧﯾز
ﺗﮑﻠﯾﻔﺷﺎن روﺷن ﺑود .ﺳواﺑق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھر دو ﻧﺷﺎن دھﻧده ی
ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﯽ آن ھﺎ ﺑود .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣردم را در طول ﺳﯽ ﺳﺎل
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ظﻠم و ﺳﺗﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﻧظﺎم در ھر دوره ﺑﮫ اﯾن
ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾده اﺳت؛ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ ،اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
اﺳﺗﺛﻣﺎر و واﺑﺳﺗﮕﯽ ،ﺗورم ،ﻓﻘر ،ﺑﯾﮑﺎری ،ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز ،ﺳﺗم
ﻣﻠﯽ و . ...
ﮐودﺗﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﻣﺎم ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از آن ﺗﻧﮭﺎ دﻋوای
ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم درون ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﺗﺷدﯾد ﻧﻣود ،وﮔرﻧﮫ در
ﺻورت ﭘﯾروزی ﺟﻧﺎح ﻣﻘﺎﺑل ،ﺗﺿﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺑرطرف ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎح
اﺻﻼح طﻠب در ﻋﻣل رﻓرم ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدودی را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﺻورت ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﭼﮫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ؟ ﭼﮫ ﻗﺑل از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﭼﮫ ﺑﻌد از آن ،ﺧواﺳت اﯾن ﺟﻧﺎح ،ﻓﺿﺎی آزاد
ﺳﯾﺎﺳﯽ )از ﻧوع آزادی ﺑرای اﺻﻼح طﻠﺑﺎن( و ﺑرﻗراری رواﺑط
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ،ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص ﻏرب ﺑوده اﺳت.
اﯾن ﺟﻧﺎح ﻧﺧواﺳﺗﮫ و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﭼﺎرﭼوب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺳﺗم ﺑر زن را
ﺗﻐﯾﯾر دھد .اﯾن ﺟﻧﺎح ھﻣواره ﺗﺄﮐﯾد ﻧﻣوده ﮐﮫ اﺻل وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ را
ﻗﺑول دارد و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺻد ﺗﻐﯾﯾر آن را ﻧدارد.
آﯾﺎ در دوره اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ را ﺷﮑل ﻣﯽ دھد ﺑرطرف ﺷد؟
آﯾﺎ ﻣوﺳوی ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت
ﻣردم را ﺑﮫ ﻓﻘر و ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺳوق داده ،ﺧﻧﺛﯽ ﻧﻣوده ﯾﺎ
ﺑرطرف ﻧﻣﺎﯾد؟
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ﺗوﻗف ﯾﺎ ﺗﺄﻣل؟!
آﯾﺎ ﻣوﺳوی ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﺳﺎس اﺳﻼم را ﮐﮫ ﺳﺗم ﺑر زن را
ﺻد ﭼﻧدان ﺑﮫ زﻧﺎن روا داﺷﺗﮫ ،ﺗﻐﯾﯾر دھد؟
آﯾﺎ ﻣوﺳوی ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دﻻﻟﯽ و واﺳطﮫ
ﮔری و واردات را ﺑﺎ وﺟود ﺻﻧﺎﯾﻊ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎن داده و
ﺗوﻟﯾد را روﻧق دھد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺳران ﻧظﺎم اﺳت،
ﻓﻘر ،ﺗورم و ﺑﯾﮑﺎری ﻣوﺟود در ﮐﺷور را ﮐﺎھش دھد؟
ھدف ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﯾﮏ ﻧﻔر را ﺑﮫ ﻣﺣﮏ
آزﻣﺎﯾش ﻗرار دھم ،ﺑﺣث اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻋﻣوم ﻣردم وﺟود
ﻧدارد .ﻣوﺳوی ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﻋﻼم ﻧﻣوده ﮐﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر .ھﻣﺎن
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدف ﺧود را ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧط اﻣﺎم ﻗرار ﻣﯽ دھد؛
ﺧط ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ی
ﻣذھﺑﯽ.
اﻣﺎ در روزھﺎی آﻏﺎزﯾن ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺧﺷم ﻋﻣوﻣﯽ در
ﺟﮭت اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳوق داده ﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
اﯾن آﺗش ﺧﺷم در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟﺎری ﻧﺑود .در طول ﺳﯽ ﺳﺎل
ﻗﺑل از آن و در دوره ھﺎی ﭘﯾﺎ ﭘﯽ ﻣردم اﯾران ﻣﺗﺣﻣل ظﻠم و ﺳﺗم
ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﮔردﯾده اﻧد و اﯾن ﺑرھﮫ از زﻣﺎن ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑود ﺑرای
ﻓوران ﺧﺷم ﻓروﺧﻔﺗﮫ ی آن ھﺎ .ﺧﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد ﺑﺎ ﭘروژه
ﺳﮑوت ﺳﺑز آن را ﮐﻧﺗرل ﮐرد .ھﻣﮫ ی ﺟﮭﺎن ﺷﺎھد رادﯾﮑﺎل ﺗر
ﺷدن ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ ﺑودﻧد .دﯾﮕر ﺷﻌﺎر "ﷲ اﮐﺑر!" و "ﯾﺎ
ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن!" ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ﺣرﮐت ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﻣردم
و ﺗﻼش ﻣوج ﺳﺑز ﺑرای ﻣذھﺑﯽ ﺟﻠوه دادن اﻋﺗراﺿﺎت ،ﻣرﺳوم
ﮔردﯾده ﺑود ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷت .ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم ﭼون ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را ﺑﮫ
ﺷدت ﺳرﮐوب ﻧﻣود .ﮐﺷﺗﺎر ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،زﻧدان و ﺗﺟﺎوز ھم
ﻧﺗواﻧﺳت اﯾن ﺧﺷم ﻋﻣوﻣﯽ را ﻓروﻧﺷﺎﻧد .ھﻣﮕﺎن از زن و ﻣرد،
ﭘﯾر و ﺟوان و در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﮐودﮐﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﭘﺷت ﺑﺎم
ھﺎ ،اﻋﺗراض ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣوﺟود ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ھر ﭼﮫ ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل ﺗر ﻣﯽ ﮔردﯾد ،ﻣوج ﺳﺑز ﻋﻘب ﺗر ﻣﯽ
ﻧﺷﺳت و اوج ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎره  ١٧ﻣوﺳوی ﺑود ﮐﮫ در
آن دوﻟت دھم را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻔوﯾض ﺣﮑم رھﺑری ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧت.
ھم اﮐﻧون ﻧﯾز ﭘس از ﮔذﺷت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٤ﻣﺎه از ﻣﺑﺎرزات
ﻣردﻣﯽ ،رژﯾم ﻋﻠﯽ رﻏم دروغ ﭘردازی ھﺎی ﻓراوان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ھراس داﺷﺗﮫ و در
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺷورش ﻣردﻣﯽ در
آن ﻣوﺟود اﺳت ،ﺣداﮐﺛر ﻣوارد اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣردم در طول اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺧود ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺧود آن ھﺎ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ را از زﯾر ﺑﺎر ظﻠم وﺳﺗم رھﺎ ﺳﺎزﻧد .دوﻟت

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه وﯾﮑم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺣذف ﺳوﺑﺳﯾدھﺎ را در دﺳﺗور ﮐﺎر دارد .ﺗﺣرﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﻔت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻣرﺗﺑط ،از درآﻣد ﻧﻔﺗﯽ دوﻟت ،ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اوﺳت ،ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﺎﺳﺗﮫ اﺳت.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺟر ﮔردﯾده ﺗﺎ دوﻟت در زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺧود ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾد .از ﺟﻣﻠﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺗﺑط،
ﺳوﺑﺳﯾدھﺎﺳت و اﯾن ﺷراﯾط ﺣذف آن ھﺎ را ﺿروری ﺗر ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗورم ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ زﯾﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ
ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری ﺑﯾﺷﺗر درﮔﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺷﻔق ،دﺧﺎﻟت ﺳﭘﺎه در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دھم را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﺧﻧﺎن رﺣﯾم ﻣﺷﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﺋﻠﮫ ای ﻣﯽ ﺷود
ﺑرای ﮔﯾر دادن ﺑﮫ دوﻟت .ﺟﻧﺗﯽ ھم در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ،
دوﻟت را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﺄﻣﯾن ﻧﮑردن اﻧﺗظﺎرات
ﻣردم ،رأی داده ﺷده ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ظﺎھراً در درون ﺟﻧﺎح
اﺻوﻟﮕرا ﻧﯾز اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳران ﻧظﺎم
از اوج ﮔﯾری اﺧﺗﻼﻓﺎت دروﻧﯽ و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ھراﺳﺎﻧﻧد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺛل  VOAﻧﯾز ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧدی ﭘﯾش
ﻣداﻓﻊ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺑز ﺑودﻧد ،اﮐﻧون ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم را ﺑررﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔرﻓت و
در ﻣواردی ﻧﯾز ﺷﺎھد آن ﺑودﯾم ،ﻣﺑدل ﺷدن ﻣﺑﺎرزات درون
ﺟﻧﺎﺣﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم و ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم اﺳت.
دﯾﮕر ﭼﺷم اﻣﯾد ﻣردم ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﯾﺳت .ھم اﮐﻧون
ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ از ﺗﺟﻣﻌﺎت ﭼﻧد ھزار ﻧﻔری ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺷورش
ھﺎی ﭘراﮐﻧده و ﻣﺣﻠﯽ ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑر ﺧﻼف
ﺗﺻور ﻋده ای ﻧﺷﺎن از ﻓروﮐش ﮐردن ﻣﺑﺎرزات ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﺷﺎن دھﻧده ی اﻓت و ﺧﯾز ﻣﺑﺎرزات اﺳت .ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ﻣردم،
در ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺧط ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود ،ﺑﻠﮑﮫ دوران ھﺎی اﻓت و ﺧﯾز را ﭘﺷت
ﺳر ﺧواھد ﮔذاﺷت .ﻧﮑﺗﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ در طول ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﭘس
از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات در اﺳﺎس ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗﺿﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﮑل ﮔرﻓت اﻣﺎ در ﺟﮭت
اﺧﺗﻼﻓﺎت درون ﺟﻧﺎﺣﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت و ﺟﻧﺎح اﺻﻼح
طﻠب ﺑﮫ ﺻورت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳو ﻣردم را در
اﯾن دﻋوا ﺑﮫ ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر از
رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن اﯾن ﺣرﮐت ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف و ﺑﻧﺎﺑر اﺻل "ھر ﺟﺎ ﺳﺗم ﺑﺎﺷد ،ﻣﻘﺎوﻣت
ﺷﮑل ﺧواھد ﮔرﻓت" اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺷراﯾط
اﻋﺗراض ﺧواھﻧد ﻧﻣود؛ اﻣﺎ اﻋﺗراض و ﻣﺑﺎرزه ای آﮔﺎھﺎﻧﮫ.
آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻘطﻌﯽ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻗداﻣﺎت دوﻟت
ھﺎ .ﻣﺛﻼً ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ﺑﮫ دھﮏ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ طرح آﺗﯾﮫ
ﺑرای ﻣﺗوﻟدﯾن ﺳﺎل ھﺎی ﺟﺎری و اﻗداﻣﺎﺗﯽ از اﯾن دﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺟﻠب رﺿﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﺗﯾﺟﮫ
ای ﺟز ھر ﭼﮫ ﮔﺳﺗرده ﮐردن ﻓﻘر و ﺗورم ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺧواھد داﺷت.
ﻋدم آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﮑﺎری ھﺎی دوﻟت ﺑرﺧﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺧوﺷﻧود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺎﻧﻊ از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ
ﮔردد .اﻓﺷﺎی ﻓرﯾﺑﮑﺎری ھﺎی ﺟﻧﺎح ھﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ ﺟز ﺣﻔظ
ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺧود ﻧدارﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را در ﺳر ﻣﯽ
ﭘروراﻧﻧد ،از وظﺎﯾف ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎﺳت .در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ،در
ﺻﻔوﻓﯽ ﻣﺳﺗﻘل ،در راه رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺎم ﺑردارﯾم و ﺗﻧﮭﺎ راه
رھﺎﯾﯽ از ظﻠم  ،ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،راه اﻧﻘﻼب اﺳت■.
ﺑر ﻣﺎ ﻧﺑﺧﺷد ﻓﺗﺢ و ﺷﺎدی ،ﺧدا ،ﻧﮫ ﺷﮫ ،ﻧﮫ ﻗﮭرﻣﺎن!
ﺑﺎ دﺳت ﺧود ﮔﯾرﯾم آزادی ،در ﭘﯾﮑﺎرھﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن!

ﺻﻔﺣﮫ

٣

ﻧﻘد ﻋﻠﻣﯽ:
اﺳﺗراﺗژی ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ؟
رھﺎ ﮐﯾﺎ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ رﻓﯾق ﻋﺎﺑد ﺗواﻧﭼﮫ از ﺳوی ﺳﺎﯾت داﻧﺷﺟو
ﻧﯾوز و ﺑﺎ ﻋﻧوان "داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ ﮔرا و ﺟﻧﺑش ﺳﺑز" اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺑود و ﺑﻌد ھم ﻧﻘدی ﺑﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ از ﺳوی رﻓﯾق ﭘرﯾﺳﺎ ﻧﺻر
آﺑﺎدی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای در ھر دوی اﯾن
ﻣطﺎﻟب ﻧظرم را ﺟﻠب ﮐرد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺗﺎ ﻧﻘدی
ﺑر آﻧﮭﺎ ﺑﻧوﯾﺳم.
در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺻﺣﺑت ھﺎی رﻓﯾق ﻋﺎﺑد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه ﻣدﯾون اﻧﺟﻣن و ﺗﺣﮑﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ
ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣوﺟود ﺑوده اﺳت و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ اوﻟﯾﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه در اﻧﺟﻣن و ﺗﺣﮑﯾم ﯾﮑدﯾﮕر را ﭘﯾدا
ﮐردﻧد و "ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ھﺳﺗﮫ ای ﺷش ﻧﻔر" را آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣرﮐت
ﮔروھﯽ ﭼپ ﻣﯽ داﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد روﺷن
ﺷود .در اﺑﺗدای ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻋﺎﺑد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭼپ در ﯾﮏ طﯾف از ﺳﺎل  ٧٩و در طﯾف دﯾﮕر از ﺳﺎل ٨١
ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺷروع ﮐﺎر ﭼپ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ھﺳﺗﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺳﺗﮫ ای  ٦ﻧﻔر ﻣﯽ
داﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎل  ٨٥اﺳت و اﯾن ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧود او و ھم
ﭼﻧﯾن ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻣﺗﻧﺎﻗض اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼپ ھﺎ در
داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺟﺎ ﺑودﻧد و ﻣﺷﻐول ﭼﮫ ﮐﺎری؟ و اﻣﺎ در ﻣورد ﻣدﯾون
ﺑودن ﭼپ از زاوﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم و اﻧﺟﻣن .ﺷﺎﻟوده ﭘدﯾد آﻣدن
ﭼپ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن ﻣواﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑوده اﺳت .ﻧﮫ
ﺻرﻓﺎ ً اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ،و اﯾن ﻧظر او ﺑﺎ واﻗﻌﯾت
ﺗﻧﺎﻗض دارد .ﻧطﻔﮫ ھﺎی ﺳر ﺑﻠﻧد ﻧﻣودن ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه از
ﻣﺎﺟرای ﺗﯾر  ٧٨رﻗم ﺧورد .ﺷﮑﺳت ﺗﻔﮑر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و دو
ﺧردادی ھﺎی آن زﻣﺎن در داﻧﺷﮕﺎه زﻣﯾﻧﮫ ی ﺑروز ﯾﮏ طﯾف
رادﯾﮑﺎل را ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣرز ﺑﻧدی داﺷﺗﻧد ﻓراھم ﻧﻣود و ﺧﯾزش
ھﺎی ﺧرداد  ٨٢ﺣﺿور ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه را ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣود .ﺑﻌد از
آن ﺷﮑل ﮔﯾری و ﮔﺳﺗرده ﺷدن و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺗﻔﮑر
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ .ﺣﺿور ﻧﺷرﯾﺎت ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت
ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺣﺿور ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﻣراﺳم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﺎﻻﺧص در  ١٦آذر .اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻘش ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت و
اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ ﺑود؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺣﺿور ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه ﻣدﯾون
اﯾن ﺗﺷﮑل ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑوده اﺳت؟ اﮔر ﻣﺎ ﺑﯽ ﺑﮭره
از ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ و ھوﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ )ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻋﺎﺑد( از
ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺳر ﺑﻠﻧد ﮐردﯾم ،اﻣﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ و ھوﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼپ ﯾﮏ
ﻧﺳل و ﯾﺎ دو ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آن
رﺟوع ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺟﻣن ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﮑﺎن ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺗﻔﮑر
ﭼپ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت
ﺑرﺧورد ﺷود ﻧﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ دﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواھد .ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ٥٧
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺑﺧش ﻣﮭم و ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﺟود در داﻧﺷﮕﺎه ﺑودﻧد .اﮐﺛرﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺣﺗﯽ اﺳﺗﺎدان
داﻧﺷﮕﺎه در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺗﺷﮑل ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد .رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﮐﮫ از اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
ِ
ﺣﺿور و ﻗدرت و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣردﻣﯽ اش را در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رژﯾم ﺷﺎه

ﺻﻔﺣﮫ ٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

دﯾده ﺑود ھراس داﺷت ،در اﻗداﻣﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ" ﺷروع ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺎزی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ از اﻓراد اﻧﻘﻼﺑﯽ و
طﻠﺑﺎن ﺳرﺷﻧﺎس
رادﯾﮑﺎل ﻧﻣود .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ اﺻﻼح
ِ
اﻣروز در ﻣﺎﺟرای اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﻘش ﭘر رﻧﮕﯽ داﺷﺗﻧد.
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺗﻌطﯾل ﺷد و رژﯾم ﺑرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن ﻓﺿﺎی
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن ﮐﻧﺗرل آن از زاوﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرد و ﻧﻘﺷﮫ رﯾﺧت .ﺣﺿور ﺗﺷﮑل
ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت از ﺟﻣﻠﮫ دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم و اﻧﺟﻣن ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺞ داﻧﺷﺟوﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن طرح ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺑود .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﺣﺿور و وﺟود دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم از ﺳرﮐوب
ﮔروه ھﺎی ﭼپ ﺑوده اﺳت .ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣﮑﯾم زﻣﯾﻧﮫ
ی ﭘدﯾد آﻣدن ﭼپ ﺑﺎﺷد؟ ﺗﺣﮑﯾم و اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ اﮔر ﭼﮫ دو
ﺟرﯾﺎن ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﺷﺎن در راﺳﺗﺎی ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﺣﮑوﻣت اﺳت .آن ھﺎ ﺑﺎزوھﺎی رژﯾم در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ھﺳﺗﻧد .در
زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣدن دو ﺧردادی ھﺎ ،ﺗﺣﮑﯾﻣﯽ ھﺎ ﺑﺎزوی ﺟﻧﺎح
دو ﺧردادی ﺷدﻧد و در  ١٨ﺗﯾر  ٧٨ﻣﺄﻣور ﺳرﮐوب داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﻌﺗرض .ﺗﺣﮑﯾم داﺋﻣﺎ ً ﻧﻘﺎب ﺧود را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻌش ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑرای ﻓرﯾﻔﺗن
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود را ھﻣﺳو ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آن ھﺎ
ﻧﺷﺎن دھد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﭼﯾز دﯾﮕرﯾﺳت .ﭘس ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﮫ ﺑﺎ
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﺣﮑﯾﻣﯽ ھﺎ و اﻧﺟﻣﻧﯽ ھﺎ ،و ﻧﮫ ﺑﺎ ھوﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑر ﭼپ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﻣدﯾوﻧﯽ ﺣﺿور ﭼپ
ﺑﮫ اﯾن ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻧطﻘﯽ ﻧدارد .اﮔر ﭼﮫ ﺑﺎﯾد
اﯾن را ﻧﯾز اذﻋﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﮑﯾم و اﻧﺟﻣن در داﻧﺷﮕﺎه داﺷت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣراوده
ﻣﯽ ﮐردﻧد و ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﮔراﯾش ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷد و از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺗﻔﮑر ﻻﺑﯽ ﮔری ھم ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫ
آن ھﺎ ﺑود ﺑﮫ آن رﻓﻘﺎ ﺳراﯾت ﮐرد ،اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ھﯾﭻ ﮐدام ﺑﯾﺎن اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﮑﯾم دﻟﯾل ﺣﺿور ﭼپ در داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .اﻣﺎ ﻋﺎﺑد
ﭘﺎﻓﺷﺎری اش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ ﮔوﯾد،
ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﻋوض ﺷدن ﻓﺿﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و راﺳت را در
ﺗﺣﮑﯾم از ھم ﺟدا ﮐرد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟود ﻧﮕرش ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭼپ ﻣوﺟود اﺳت اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ
راﺳت ھﺎ ﻣرز ﺑﻧدی داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎ ﮐﻠﯾت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ .ﻧﮕرﺷﯽ ﮐﮫ در ﺗﺣﮑﯾم ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾرات
رادﯾﮑﺎل را ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻣﮭﻣﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم در اﻓق دﯾد
آن ھﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺟﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﭘس راه ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﺗﺣﮑﯾم
ھﻣﯾﺷﮫ از ھم ﺟداﺳت و اﯾن دو ﺧط ﻣوازی ھرﮔز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻧﻣﯽ رﺳﻧد.
ﻋﺎﺑد از "ﺧدا ﺷﺎه" ھﺎﯾﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻧش را از
ﺑﯾرون داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﮕر
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺟدا از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﻧﺑش
ھﺎﺳت؟ ﻣﮕر وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﯽ
ارﺗﺑﺎط اﺳت؟ اﯾن ﺧدا ﺷﺎه ھﺎی! دﯾدﮔﺎه ﻋﺎﺑد ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﮫ
ﺻورت ﻋﯾﻧﯽ و واﻗﻌﯽ ﻣوﺟودﻧد .ﺣرﮐﺎت ﻣﺿﺣﮏِ )از دﯾد
ﻋﺎﺑد( آن ھﺎ ھﻣﺎن دﯾدﮔﺎه و ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ–ﻓﮑری آن ھﺎﺳت و
ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ھم در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .ارﺗﺑﺎط ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر و ﺑﺎ ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺗﺷﮑﯾﻼت
و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب اﻣری طﺑﯾﻌﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن
ﮐﺎدرھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﮔروه ھﺎی ﭼپ در دھﮫ ی ٥٠
و  ٦٠از ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﯾرون آﻣده ﺑودﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻔدراﺳﯾون

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼً داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑود و در ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘدﯾد آﻣد
ﮐﮫ دﻧﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺗﻐﯾﯾر و ﻣﺑﺎرزه ﺑود ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻋﯾﻧﯽ از اﯾن
واﻗﻌﯾت اﺳت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﺿو ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺑﺳﯾﺎری
از ﺗﺷﮑﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷدﻧد و ھﻣﯾن طور
ﺑﺎﻟﻌﮑس ،ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﻧﯾز از ﺗﺷﮑﻼت ﭼپ ﻣوﺟود در اﯾران
ﺗﺄﺛﯾر ﭘذﯾر ﺑود .ﻋﺎﺑد ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و دﻧﯾﺎ در اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .دھﮫ ی  ٦٠و  ٧٠در اروﭘﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗﺄﺛر از
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺑود ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودﻧد و رھﺑران ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﯾرون از
داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھداﯾت و رھﺑری اﯾن ﻣﺑﺎرزات را ﺑر ﻋﮭده
داﺷﺗﻧد .ﮐﺎﻓﯾﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﭼپ در ﺗرﮐﯾﮫ ،ھﻧد و ...
ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻓﻘط اﯾران ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت را دارد و
ﺗﺄﺛﯾرﭘذﯾری و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری داﻧﺷﮕﺎه و اﺣزاب ﻣوﺟود در آن
ﮐﺷورھﺎ ﯾﺎ ﺑﯾرون از آن ﮐﺷورھﺎ را ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ
ﺟﺎی ﻧﻘد و آﻧﺎﻟﯾز اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺧط ﮐﺷﯾدن ﺑر روی
ﺻورت ﻣﺳﺄﻟﮫ و زﯾر ﺳؤال ﺑردن ﮐﻠﯾت ﻣﺎﺟرا و ﻣﻧﺣل ﻧﻣودن
ھﻣﮫ ﭼﯾز ،آن را ﺣل ﻧﻣود .ﻋﺎﺑد دﯾﻧﺎﻣﯾﺳم ﺧﺎص ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﮐﮫ در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوان ﭘوﻻرﯾزه ﮐردن
ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎی درون ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﺗﯽ ﺗﻘوﯾت آﻧﮭﺎ را دارد،
ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن و زﻧده ﺗرﯾن
ﺟﻧﺑش ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﯾران اﺳت .دﻻﯾل آن را ﺑﺎرھﺎ در ﻧﺷرﯾﮫ ی ﺑذر
و ھم دﯾﮕران در ﺳﺎﯾر ﻧﺷرﯾﺎت ﯾﺎدآور ﺷده اﻧد .ﻣﺑﺎرزات،
ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و ﺳﻣت ﮔﯾری ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﻧﮕرش ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ
ﮔوﻧﺎﮔون در اﯾن ﺟﻧﺑش در ﺧود و ﺑرای ﺧود ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧﮕرش
ھﺎ و اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و دﯾﻧﺎﻣﯾﺳم اﯾن
ﺟﻧﺑش در ﺣد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔره
ﺧورده و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔوﻧﺎﮔون  -از ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣوﺟود در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﭘوزﯾﺳﯾون داﺧل و ﺧﺎرج از
ﮐﺷور -در ﺗﮑﺎﭘو ھﺳﺗﻧد ﺑرای ارﺗﺑﺎط و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر اﯾن
ﺟﻧﺑش ﭘوﯾﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺧﺗﻠف؛ از ﺗرﺑﯾت و ﺟذب ﻧﯾروھﺎی
ﻓﮑری ﻣﺗﺧﺻص ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗرﺑﯾت و ﺟذب ﮐﺎدرھﺎی ﻓﮑری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و
اﺣزاب ﻣﺧﺎﻟف .اﻧﮑﺎر ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در وﺳط
اﺗوﺑﺎن ﻗدم ﺑزﻧﯾم و از ﻣﻧﺎظر اطراف ﻟذت ﺑﺑرﯾم! و اﯾن ﻣرگ ﺑﺎر
اﺳت.
ﻋﺎﺑد در ﺟﺎی دﯾﮕری از واﺑﺳﺗﮕﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺣزب ﺑﮫ
ﻋﻧوان آﻓت ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد؛ و ﺑﮫ ﻣﺎﺟرای ﺿرﺑﮫ ی  ١٣آذر  ٨٦ﻣﯽ
رﺳد .در اﯾن ﻗﺳﻣت ھم دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟدی ﻣﯽ ﺷود .واﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺑﮫ اﺣزاب دﻟ ﯾل ﺑر ﺿرﺑﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﻌد از ﺿرﺑﮫ  ١٦آذر ھﯾﭻ ﮐدام
از ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑودﻧد ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﮑل ﺟدی
و ﺻﺣﯾﺢ و از زاوﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آن
ﺿرﺑﮫ ﻧﭘرداﺧﺗﻧد و اﮔر ھم اﯾن ﮐﺎر از ﺑﯾرون ﺟﻧﺑش ﺻورت
ﮔرﻓت ﺑﮫ ﺷﮑل اﺷﺗﺑﺎه و از دﯾدﮔﺎه ھﺎی دﮔﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ھم ﻋﺎﺑد و ھم ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﻓﻌﺎﻟﯾن دﭼﺎر اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺣزب و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻋﻠﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺿرﺑﮫ ﺷد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿرﺑﮫ
ﭘﺎ داد .ﮐﻠﯾت ﺣزب و ﻋﺿو ﺣزب ﺑودن دﻟﯾل ﺑر ﺿرﺑﮫ ﻧﯾﺳت.
اﻣﺎ ﻛﺳﯽ از زاوﯾﮫ ﻧﻘد ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﭘرداﺧت.
ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻓراد را از ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﺣزاب ﻣﻧﻊ ﻛرد اﯾن ﺣق
آﻧﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺣزاب در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺟز اوﻟﯾﮫ
ﺗرﯾن ﺣﻘوق دﻣﻛراﺗﯾك در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .طﺑﯾﻌﯽ ﺑود و ھﺳت ﻛﮫ
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ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ اﺣزاﺑﯽ ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد و ﺑدان
ھﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﻧد ﯾﺎ در ﻋﻣل ﺗﺋوری ھﺎی آن ﺟرﯾﺎﻧﺎت را ﺑﮑﺎر ﺑﻧدﻧد
)درﺳﺗﯽ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻋﻣﻠﮑرد آن اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺣث
دﯾﮕرﯾﺳت( و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮔروه دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣزاب و ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧﭘﯾوﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﺗﻔﺎوت ﭼﻧداﻧﯽ در ﺧط و ﻋﻣﻠﮑردﺷﺎن ﺑﺎ
ﮔروه اول ﻧداﺷﺗﻧد! اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻧﮫ
ﺑﺣث را ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت و واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و
ﺑدور از ﺗﻌﺻب و ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﮕری
ﻧﻘش ﻋﯾﻧﯽ اﯾده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف،
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻣﻠﯽ آن ھﺎ در
ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی آن ھﺎ
ﺑرای ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
داﻧﺷﮕﺎه را ﭘذﯾرﻓت.
ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺿرﺑﮫ ﺑرﻣﯽ
ﮔردد ،ﺑﮫ ھر دﻟﯾل و ﺗﺣت ھر
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود ﺗﺑﻌﺎت
ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را ﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ
ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻧﻔﯽ و ﺣﺗﯽ ﺗﺑﻌﺎت ﻣﻧﻔﯽ آن
ﺣﺎوی درس ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑرای ھﻣﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت و در
ﺷﮑﺳت ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرﺧوردھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣوﺟود اﺳت .ﺑرﺧورد اﻓراد
در زﻧدان ھم ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوان و ﺗﺣﻣل
اﻓراد و آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻧﯽ از ﻗﺑل آن ھﺎ
در ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑﺎزﺟو و
ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ و ھﻣﯾن طور ﺑﺎز ھم ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ھﺎ در
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﺧورد در زﻧدان .اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﺑﺎز ھم ﺧط ﮐﺷﯽ
ﺷده ﻧﯾﺳت .ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﺑﺎﯾد ﺷﮕردھﺎ ،ﺑرﺧوردھﺎ ،ﺧﺷوﻧت و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ رژﯾم را ﺧﺻوﺻﺎ ً در ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ از ﯾﺎد ﺑﺑرﯾم .اﮔر ﮐﺳﯽ در زﻧدان ﺧوب ﺑرﺧورد
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺷﮑﻧد ﻧﺎﻣش ﺧود ﻓروش! ﻧﯾﺳت .اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﮫ
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑود و ﻧﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺿرﺑﮫ
ﺑﺎﻋث رﮐودی در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ھﯾﭻ ﮔﺎه
ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽ ﺷود .آن ﺗﻌدادی ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد ھﻣﮫ ﺟﻧﺑش ﻧﺑودﻧد
و اﯾن وظﯾﻔﮫ ی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ی ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎر
ﺑر زﻣﯾن ﻣﺎﻧده را ﺑردارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﻧﻣودن ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺳر ﺧورده و ﻣﻧﻔﻌل ﺷده ﻧﯾز ﺗﻼش ﮐﻧﻧد .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ
دو اﻧﻘﻼب ﺑزرگ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ھر دو ﺷﮑﺳت
ﺧورد .دﺳﺗﺎوردھﺎی ھزاران ﻧﻔر ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﭼﯾزﺷﺎن در راه
اﻧﻘﻼب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯾون از ﭘﺎی
ﻧﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ،ﺑررﺳﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣودﻧد.
ﭘس در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا دﯾدﮔﺎه ﺧود را درﺳت و
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ورطﮫ اﺷﺗﺑﺎه
ﺑﯾﻔﺗﯾم .اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ داده ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧﯾم و ﻧﺗواﻧﯾم ﻋﻠم و
ﺗﺋوری ﺧود را ﺑﮫ روز ﮐﻧﯾم در آﯾﻧده ای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور دﭼﺎر
ﺧﻸ ﺧواھﯾم ﺷد و اﯾن ﺧطرﻧﺎك اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻧﻛﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻋﺎﺑد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث اﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑران
اﺳت .او در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼون داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻓﺿﺎی
روﺷﻧﻔﮑری ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ دو ﻣﻌﻧﺎ ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷود .اول
اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺳﯾر ﮐردن داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻓﺿﺎی
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روﺷﻧﻔﮑری و دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد .ﻋﺎﺑد ھم ﮔرﻓﺗﺎر ھﻣﺎن ﭼﯾزی
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ اﺳت .اﯾن ﺧﻼف
ﻣﺗد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت .در ﮔذﺷﺗﮫ ی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
دﻧﯾﺎ و ﺣﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد  -ھم ﺷوروی و
ھم ﭼﯾن  -ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮭﺎی ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ
روﺷﻧﻔﮑران ﻧﻣﯽ دادﻧد و وﺟود آﻧﮭﺎ را
ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آوردﻧد .اﻣﺎ
روﺷﻧﻔﮑران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر
ﭼﯾزی ﻧﮕﺎه اﻧﺗﻘﺎدی دارﻧد و درک ھﺎ و
اﯾده ھﺎی ﻣﺳﻠط در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑورژواﯾﯽ اﯾن
ﺣق  -ﯾﻌﻧﯽ در ﮔﯾر ﺷدن ﺑﺎ اﯾده ھﺎ -
را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋده ﮐم و اﻗﻠﯾﺗﯽ از ﻣردم ﮐﮫ
روﺷﻧﻔﮑران ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﻗﺷرھﺎی ﻣردم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و
ﺑﺎﯾد درﮔﯾر ﻛﺎر ﺑﺎ اﯾده ھﺎ ﺷوﻧد .اﻣﺎ اﯾن
ﭘروﺳﮫ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت ،روﺷﻧﻔﻛران در
ﺗﻘوﯾت اﯾن ﭘروﺳﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻛﻧﻧد .ﭘس ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ
روﺷﻧﻔﮑران را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اھﻣﯾت ﻧﻘش آن ھﺎ آﮔﺎه ﺷوﯾم و ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی آن ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﯾم.
ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑر ﻧﻘش آن ھﺎ
آﮔﺎه اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ھر
ﺣرﮐت و اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺑﺗدا اﯾن ﻗﺷر
روﺷﻧﻔﮑر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻣﺎج ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾز داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟزو ﻗﺷر روﺷﻧﻔﮑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و اﯾن
ﭘوﺋﻧﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﻧﯾﺳت .روﺷﻧﻔﮑران ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗن ﺑﺎ اﯾده
ھﺎی ﻧو و ﺟدﯾد اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم
ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و آن ھﺎ را در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻓﻌﺎل
و درﮔﯾر ﮐﻧﻧد .ﻋﺎﺑد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑر ﻗراری راﺑطﮫ ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻧﮫ ﮐﺎر ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﮐﺎر روﺷﻧﻔﮑران .اﻣﺎ
اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت و او ﺑﺎز ھم اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺋوری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد.
وﺟود ﺣزب اﻟزاﻣﯾﺳت .اﯾن درﺳت اﺳت .اﻣﺎ ﺣزب ﺑﺎﯾد
ﺑﺎزوھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺑرای ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗوده ھﺎ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن اﻣر
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘش روﺷﻧﻔﻛران در ﻧظر ﮔرﻓﺗن دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﭘوﯾﺎﯾﻲ و ﺟوﺷش ﻓﮑری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻣك
ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺑد از دﮐﺗر زراﻓﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و از
ﻧظراﺗش دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد .دﮐﺗر زراﻓﺷﺎن ﻧﯾز ﯾﮏ روﺷﻧﻔﮑر اﺳت و
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن از اﯾده ھﺎ و ﻧظرات اﯾﺷﺎن
درس ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد.
ﭘرﯾﺳﺎ ﻧﯾز اﮔر ﭼﮫ درﺑﺎره ی اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻋﺎﺑد ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد
اﻣﺎ او ﻧﯾز از زاوﯾﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﭘردازد و ﺣﺗﯽ در
ﺟﺎﯾﯽ در ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ اﺻل ﻣوﺿﻊ ﻋﺎﺑد ،ﻣﯽ ﮔوﯾد "ھﻣﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ در ﻓﺿﺎی روﺷﻧﻔﮑری ﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد" و ﺑﺎ
ادﻟﮫ ای ھﻣﭼون ﻧﻘش داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﺑﺎرزات و ﮔل ﮔﺷت ھﺎی
ﮐﺎرﮔری در ظﺎھر ﺑﺎ ﻋﺎﺑد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ در اﺻل ھر
دوی آﻧﮭﺎ درك اﺷﺗﺑﺎھﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫ دارﻧد .اﯾن ﺗﻔﮑر ﻏﻠط در ﺟﻧﺑش

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﭼپ رﯾﺷﮫ دارد .ھر دو رﻓﯾق ﺷﺎھدﻧد ﮐﮫ در دوران ﻗﺑل از
ﺿرﺑﮫ  ١٣آذر  ،٨٦در ﻣﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑﺧش ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺋورﯾك و ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر اﯾده ھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾن ﻛﮫ
اﯾن ھﺎ روﺷﻧﻔﻛری ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮭﺎﯾﯽ داده ﻧﻣﯽ ﺷد؛ و اﯾن ﯾﻛﯽ از
ﺿﻌف ھﺎی ﻣﺎ ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار ﮔﯾرد ﻧﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎی روﺷﻧﻔﻛران در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺗوده ھﺎ« ﻣورد
ﺗﻣﺳﺧر واﻗﻊ ﺷود.
ﻋﺎﺑد از اﺗﺣﺎد ﻓوری ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .ھم
اﺗﺣﺎد ﺧوب اﺳت و ھم رادﯾﮑﺎل ﺑودن .اﻣﺎ ﻣﮕر ﺑدون ﺗرﺳﯾم اﻓق
و ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ روﺷن ﻣﯽ ﺗوان اﺗﺣﺎد اﯾن ﻧﯾروھﺎ را ﻓراھم ﻧﻣود؟
اﺻﻼً ﻣﺧﺗﺻﺎت اﯾن اﺗﺣﺎد ھم در ﺣﯾطﮫ اﺳﺗراﺗژی و ھم ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
ﭼﯾﺳت؟ او اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣزﺑﯽ در اﯾران وﺟود ﻧدارد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھم ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣطرح
ﮐرده اﻧد و اﺣزاب ﺧﺎرج ﮐﺷور را ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ در داﺧل ﮐﺷور
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﯾت ﻻزم ﺑرای اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد .اﻣﺎ
ﻣﻧظور از ﺣزب از دﯾدﮔﺎه آﻧﺎن ﭼﯾﺳت؟ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺣزب
ﺑﺎﯾد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﺎدی ﺷود .اﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓﻘط اﯾن ﻧﯾﺳت.
ﭼﯾزی ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﺳت اﻣﺎ ﮐﻣﺗرﯾن اھﻣﯾت
ﺑﮫ آن در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎ داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ،ﺧط
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژی ﯾك ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﭘرﯾﺳﺎ ﻧﯾز در اﯾن ﻣورد
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷدت اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﺑﺎز
ھم در ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ "ﮐﺎرﮔر" از دھﺎﻧﺷﺎن
ﻧﻣﯽ اﻓﺗد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .او در ﯾﮏ ﮐﻼم وظﯾﻔﮫ ی ﭼپ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ را "ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ی ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری" ﻣﯽ داﻧد .اﻣﺎ ﭘس
دﯾﻧﺎﻣﯾﺳم ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ھر ﺟﻧﺑش ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺧﺻﻠت
ھر ﺟﻧﺑش را ﺑﺎ دﯾﻧﺎﻣﯾﺳم ھﺎی ﺧودش و وﺣدت ھﺎ و ﺗﻘﺎﺑل
ھﺎﯾش ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎ ﺳﻧﺟﯾد؟ ﭘﺷت اﯾن اﯾده اﯾن اﻣر ﻗرار دارد
ﻛﮫ ﻛﺎرﮔر ﻣﻘدس اﺳت و ﺟﻧﺑش ﻛﺎرﮔری اﺗوﻣﺎت ﺑر ﺟﺎده ﺻﺣﯾﺢ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ﺑورژوازی
 ﻣﺛﻼً اﻣروز ﺟﻧﺑش ﺳﺑز  -ﺷود .ﮐﺎرﮔر ذاﺗﺎ ً ﮐﻣوﻧﯾﺳت وﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﯾﺳت و از درون ﻣﺑﺎرزات روزﻣره ی ﮐﺎرﮔران
ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ روﺷﻧﻔﮑر ﻣوظف اﺳت آﮔﺎھﯽ
را ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر از درون رواﺑط روزﻣره اش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳت
آورد از ﺑﯾرون ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﺑﺑرد .ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل درون ﺧودش ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد و از ﺟﻧﺑش ھﺎی دﯾﮕر ﻏﺎﻓل
ﺷود ﯾﺎ ﺿد زن و ﻣردﺳﺎﻻر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣذھب ﻛرﻧش
ﻛﻧد ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد رھﺎ ﮐﻧﻧده ﺧود ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺑرﺳد ﺑﺷرﯾت.
ﻋﺎﺑد در ﻗﺳﻣﺗﯽ دﯾﮕر از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اش از "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺧﺗﮫ
ﭼپ ھﺎی وطﻧﯽ" ﻣﯽ ﮔوﯾد .از اﯾن ﮐﮫ "ﺣق" ﭼﯾﺳت؟ و ﯾﺎ
ﺿرورت داﺷﺗن ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ و  ....اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣﮭم و ﻗﺎﺑل ﺑﺣﺛﯽ اﺳت .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ دﯾدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ﻣﮭﻣﺗر اﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠم ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﯾم آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟواب ﺳؤاﻻت را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ درﯾﺎﺑﯾم.
ﻛﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده اﺳت و ﺗﻛﺎﻣﻠش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر.
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠم اﺳت زﯾرا ﺑﺎ ﺟﮭﺎن آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑرﺧورد ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻧﮫ آن طور ﮐﮫ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد
رواﺑط درون ﭘدﯾده ھﺎ را درک ﮐﻧد .اﮔر درک ﻋﻠﻣﯽ از واﻗﻌﯾت
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭼراﯾﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ آن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان ﭘروﺳﮫ
ی ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﮭﻣﯾد .زﯾرا درک واﻗﻌﯾت در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت .ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ ھدف ﺷﻧﺎﺧت

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﺟﮭﺎن آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺣﻘﯾﻘت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﺿﺎد ھﺎی آن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ھر طﺑﻘﮫ و ﻧﻘش
آن را ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋﻠم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ را ﮐﮫ
ﻣﺎرﮐس ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد ﻣﺎﻧﻧد زﯾرﺑﻧﺎ و روﺑﻧﺎ و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی و
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و  ...را ﺑﻔﮭﻣﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑﻧدﯾم
وﮔرﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧودﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ آن
ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣﺗزﻟزل ﻣﯽ ﺷوﯾم .اﮔر روﯾﮑردﻣﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد
آﻧوﻗت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗورﯾﺗﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﺗورﯾﺗﮫ ﻣﺎ داﺷﺗن ﺟواب
ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت و ﻣﻌﺿﻼت ﻣردم اﺳت .اﮔر ﺧواﻧش
ﻣﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﻧﺑﺎﺷد دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه و دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﯽ ﺷوﯾم.
ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدور ﺗﺿﺎد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ  -ﺑورژوازی ﺷﮑل
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ راﺑطﮫ ی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ راﺑطﮫ ی ﻻﺑﯽ
و "ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن" ﻧﯾﺳت .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﯾﮏ ﻋﻠم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .ﻋﻠم
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﺳت .ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .اﻧﻘﻼب ،اﻧﺗﻘﺎم
ﮔﯾری ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺣل ﺗﺿﺎد ھﺎﺳت .اﮔر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑرای
ﺣل اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﺣرﮐت ﻧﮑﻧد ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ﺷود .آﮔﺎھﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻓرا ﮔرﻓﺗن اﯾن ﻋﻠم .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮭﻣﯾدن آن و ﺑﺎور
داﺷﺗن ﺑﮫ آن .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﻋﺎﺑد درﺑﺎره آن ﺻﺣﺑت ﮐرد ﻧﯾﺳت.
در اﻧﺗﮭﺎ درﺑﺎره ﻣطﻠب دﯾﮕری ﻣﯽ ﺧواھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان و ﻣوﺿوع ﺑﺣث اﯾﺷﺎن و ﭘرﯾﺳﺎ ﺟﺎی آن ﺑﺳﯾﺎر
ﺧﺎﻟﯽ ﺑود و اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺿﻌف ھﺎی اﯾﺷﺎن و ﮐﻼً
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟﻧﺑش ﭼپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آن ھم ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن
اﺳت .اﯾﺷﺎن درﺑﺎره ﺟﻧﺑش ﺳﺑز و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺑﺧش ﭼپ
اﯾن ﺟﻧﺑش و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ آن واﯾرادھﺎی ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ﺻﺣﺑت
ﮐردﻧد اﻣﺎ از ﺣﺿور دﺧﺗران ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﭘر رﻧﮓ و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
ﺑوده ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎوردﻧد .ﺧوب اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﻌﺿل ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﭘر رﻧﮓ و ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ زن ﺗﺣت
ﺳﺗم ﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رھﺎ ﻧﺧواھد ﺷد .ﭼپ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺳوار اﺳب ﺳرﮐش ﺗﻐﯾﯾرات ﺷوﻧد و آﻧرا ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد
درس ھﺎی دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼپ را و ﺑﺧﺻوص دوره اﺧﯾر
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼپ داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﻋﻠﻣﯽ ﻣرور ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد
ﺗﮑﯾﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﻋﻠﻣﯽ ﺗرﯾن روش ﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺗرﯾن اﯾده ھﺎ اﺳﺗوار
ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد .ھزاران ﺟوان ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎز وارد
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟدﯾدی در راه اﻧد .ﺗﺿﺎدھﺎی
داﺧﻠﯽ رژﯾم و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روز ﺑﮫ روز ﺣﺎدﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺳﺎﻧﺳور و ﻓﯾﻠﺗره ﺑﺷوﻧد؛
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﺗﺟﻣﻊ ﻣردم ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﺳروﮐﺎر دارﻧد .ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻓﺣش ﮐﺎری رو
در رو ﺷد .ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭼﺷم ھﺎ را ﺑﺳت .ﺑﺎﯾد از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷد
و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دور ﺟدﯾد را در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﺗﺣﺎد ،ﺗظﺎھرات،
ﮐﻣﭘﯾن ،ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺷﺗرک و  ...در ﭘرﺗو ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه دﯾد .ﺷراﯾط
ﺟﻣﻌﺑﻧدی در زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻓراھم ﺗر اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ﺻرف اﺗﺣﺎدھﺎی ﮐوﭼﮏ ،ﺑﺎﯾد اﯾن روﻧد ﻋﻠﻣﯽ طﯽ ﺷود ﺗﺎ
اﺳﺗﺣﮑﺎم آن ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .ﺑدون اﯾن اﺳﺗﺣﮑﺎم در ﺣد ﺑﺎدھﺎی زود
ﮔذر و ﺑﯽ اﺛر ﺧواھﯾم ﻣﺎﻧد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﻧوﺳﺗﺎﻟژﯾﮏ ﺗﺟﺎرب ﮔذﺷﺗﮫ
ی ﭼپ ﺧواھﯾم ﺑود .ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻧﻘش ﻣﺣوری ﺟواﻧﺎن و دﺧﺗران
اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای روزھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﭘﯾش
رو را ﺑﺎﯾد داﯾﻣﺎ ً ﺗﮑرار ﮐرد و اﯾن ﮐﮫ وﻗت ﺗﻧﮓ اﺳت و ﻣﺎ در
ﺑرھﮫ ﺣﺳﺎﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار دارﯾم■.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب

ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺟﻣﮫ :ﻣﺎرال ھوﺷﯾﺎر
ﭘروژه ی ﺧﺎطرات ،ﺧﺎطره و ھﻧر زﻧدان:
زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران
در  ١٩ژوﺋن  ٢٠١٠ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ – ھﻧری ﺑﺳﯾﺎر
اﻟﮭﺎم ﺑﺧش و ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز در ﺷﮭر ﺗورﻧﺗوی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗوﺳط دﺳت
اﻧدر ﮐﺎران و ھﻣﮑﺎران ﭘروژه ی »ﺧﺎطرات ،ﺧﺎطره و ھﻧر
زﻧدان :زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران« ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣد ﮐﮫ اﺷﮏ
ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٤٠٠ﻧﻔر ﺑودﻧد آورد و
آوازه اش در ﺷﮭر ﭘﯾﭼﯾد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو و ﻣﺳﺋول ﭘروژه ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓت .ﺳﭘس ﮐﺎوه
ﺷﮭروز وﮐﯾل اﯾراﻧﯽ ﻣﻘﯾم ﻧﯾوﯾورک ﺳﺧن ﮔﻔت .ﭘس از آن
ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﮑﺎن دھﻧده ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳرﮐوب و ﺣﻣﺎﺳﮫ
ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در دھﮫ ی  ١٣٦٠و ﺣﮑﺎﯾت
ﺑﯾرون آﻣدن از زﻧدان و ورود ﺑﮫ زﻧدان ﺑزرﮔﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﮭﺎن
ﺑود  ...ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣد .ﺑﺎزﯾﮕران اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﺎﺑق و ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑودﻧد .اﺛر ھﻧری ﺑﯽ ﻧظﯾر دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣد رﻗص  ٤زن ﺟوان ﺑود .ﯾﮑﯽ از اﯾن  ٤ﺗن ،طراح
اﯾن اﺛر ھﻧری اﺳت .وی و ھﻣﮑﺎراﻧش ،ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از
طرﯾق اﯾن ﭘروژه و ﺧﺎطرات زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻘوﻟﮫ ی
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﺷﺗﺎر ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎل  ١٣٦٧آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد .آﻧﺎن ،ﺑﺎ زﺑﺎن رﻗص،
ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑطور
ﻣؤﺛر و ﻗوی ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد و ﺑﺷدت ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار
دادﻧد ﺑطوری ﮐﮫ ﺻدای ﺳﺎﮐت ھق ھق ﮔرﯾﮫ در ﺳﺎﻟن ﺑﮫ ﮔوش
ﻣﯽ رﺳﯾد.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔروھﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﺎﺑق،
ھﻧرﻣﻧدان و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﭘروژه ی ﺧﺎطرات ،ﺧﺎطره و
ھﻧر زﻧدان :زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران ﺷرﮐت ﮐرده اﻧد.
ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾر اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﮔروه ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑﻌﺿﯽ از
ﭘژوھﺷﮕران و ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣورد
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﮐرده اﺳت .در اﻧﺗﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرت
ﭘﺳﺗﺎل ھﺎی اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻋدام در اﯾران در ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﭘﺧش ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑﮫ دﺑﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎن ﮐﯽ-ﻣون
اﺳت .در آن از ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ »ﺑﺎزرس
ﻣﺧﺻوص اﻋدام ھﺎی ﻓراﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺧودﺳراﻧﮫ«
را ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﻋدام ھﺎی اﺧﯾر در رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران
اﻋزام ﮐﻧد .ﺗرﺟﻣﮫ ی دو ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را در زﯾر ﻣﯽ
ﺧواﻧﯾد .اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ﺗوﺳط ھﻣﮑﺎران ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر اﻧﺟﺎم ﺷده و
ﺗوﺳط ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت.
ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﭘروژه ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﮭرزاد
ﻣﺟﺎب ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
Shahrzad.mojab@utoronto.ca

در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی »ﺣﮑﺎﯾت زﻧدان :ھﻧرآﻓرﯾﻧﯽ و ﻋداﻟت ﺟوﯾﯽ«
در داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو -ﮐﺎﻧﺎدا ) ١٩ژوﺋن (٢٠١٠
ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﻣردم ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ
ی ﺟﮭﺎن را ﺧﯾره ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ آﻣوزﮔﺎر ﯾﮑﯽ از دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی
ﻧﯾوﯾورک ﻗطﻌﮫ ای را در ﺑﻼگ ﺧود ﻧوﺷت ،ﮐﻠﻣﮫ »اﯾراﻧﯽ« ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻌل ﺷد:
»  ...اﺧﯾرا اﺗﻔﺎق ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای در ﻣدرﺳﮫ اﻓﺗﺎد :داﻧش آﻣوزی
در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺎظم ﺗﺷر زن و ﻣرﻋوب ﮐن اﯾﺳﺗﺎد! وﻗﺗﯽ ﻧﺎظم ﺑﮫ او
اﺟﺎزه ﻧداد ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت اﻧﺟﺎم دھد ،داﻧش آﻣوز دﯾﮕری
ﮔﻔت" :ﺑﺎﯾد دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر اﯾراﻧﯽ ﺑزﻧﯾم ".اﯾران ،ﻣﮑﺎن و ﺗﻣدن و
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺷد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣق ﺧود و ﻏﯾرﻣﻣﮑن را
ﺧواﺳﺗن!«
ﺧﯾزش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ طوﻻﻧﯽ
ﺳﻠطﮫ ﺑود .ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ،رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘس از دوﺳﺎل ﺗظﺎھرات
ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔری ،ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،و ﯾﮏ
ﺧﯾزش ﺳراﺳری ﺳرﻧﮕون ﺷد .اﻣﺎ ﺟﺎی ﺳﻠطﻧت را ﻧﮫ ﯾﮏ رژﯾم
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ رژﯾم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ )دﯾﻧﯽ( ﮔرﻓت.
ﻗدرت ﮔﯾری اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣدﯾون ﺣﻣﺎﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾن اروﭘﺎﯾﯽ اش از ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود .ﻗدرت ھﺎی ﻏرﺑﯽ
ﻧﮕران آن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾران ﺑﮫ داﻣن اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﯾﻔﺗد .ﮐﻣﯽ ﭘﯾش
از آن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔروه ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺷوروی درآﻣده
ﺑود .ﻗدرت ھﺎی ﻏرﺑﯽ از ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ
رژﯾم وی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳدی در ﻣﻘﺎﺑل ﮔﺳﺗرش ﻧﻔوذ ﺷوروی در اﯾن
ﮐﺷور اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺷود.
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن رﺳﯾدن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اﯾراﻧﯾﺎن
ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب ﺑود .ﻣﮭم اﺳت ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن
ﺷﮑﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﯾﮏ ﭼرﺧش در ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر
و ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و رژﯾم ھﺎی
اﻗﺗدارﮔرا رﻗم ﻣﯽ ﺧورد ،ﺑود .ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از
ﻗدرت ﮔﯾری ،دﺳت ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان زد؛ و اﯾن
ﺳرﮐوب را ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺣﺟﺎب ﺑر زﻧﺎن ﺷروع ﮐرد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﯾﮏ
رژﯾم آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ را ﺑرﻗرار ﮐرد ،ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن را دﺳﺗﮕﯾر ،زﻧداﻧﯽ و
ﮐﺷﺗﺎر ﮐرد؛ ﻧﺷر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻧﮕرش
ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد ﻣﻧﻊ ﮐرد و ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ھﻧر را در ھﻣﮫ اﺷﮑﺎل آن
ﺳﺎﻧﺳور ﮐرد .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻓوراً ﺑﮫ ﻣﺣو ﮐردن
ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﭘرداﺧت و ارﺗش را ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻠل ﻏﯾرﻓﺎرس

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﺎﻧﻧد ُﮐردھﺎ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺧودﻣﺧﺗﺎری در ﭼﺎرﭼوب ﯾﮏ رژﯾم
ﻓدرال ﺑودﻧد ﮔﺳﯾل ﮐرد.
در ﻣﯾﺎن ﻗﺳﺎوت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﮫ دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت ،ﺟﻧﺎﯾت وﯾژه ای ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎرج از
ﻣﺣﺎﻓل اﯾراﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎل و ﺧﺎﻧواده ھﺎ و دوﺳﺗﺎن آن ھﺎ از
دﯾدﮔﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧده و ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺷده اﺳت .اﯾن ﺟﻧﺎﯾت در
ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﮫ »ﮐﺷﺗﺎر  «٦٧ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﻗﺗل ﻋﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨٨اﺳت .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه
ﺣﮑوﻣت ھزاران زن و ﻣرد زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را اﻋدام ﮐرد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ھﯾﭻ ﺻدای اﻋﺗراص ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑرﻧﺧﺎﺳت .ﻣن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« ﻣﻌروف ﺷده
)ﯾﻌﻧﯽ ،آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾﻧش( را ﻣﺗﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .در واﻗﻊ ﻣن از اﯾن
»ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« اﻧﺗظﺎر ﻧدارم ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ آﻧﺎن ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ در اﻋﺗراص ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻧداﺷﺗﻧد زﯾرا
اﻏﻠب زﻧداﻧﯾﺎن ،زﻧداﻧﯾﺎن ﭼپ اﻋم از ﺳﮑوﻻر و ﻣذھﺑﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺣو ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣﮑﯾم ﺷود و
ﺟﻠوی آﻧﭼﮫ آﻧﺎن »ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ« ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺷﻐﻠﮫ ی ﻣن ﺳﮑوت ﺷﮭروﻧدان ﺟﮭﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اﺳت،
 . ...اﮔر ﺷﮭروﻧدان ﻓرﯾﺎد ﻧزﻧﻧد ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺳﮑوت ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ دھﮫ ی  ١٩٨٠و دو دھﮫ ی ﻣﺗﻌﺎﻗب آن
دوران ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دھﮫ ی  ١٩٦٠و  ١٩٧٠ھﺳﺗﻧد .ﺷﮑل ﮔﯾری
ﺗﺋوﮐراﺳﯽ اﯾراﻧﯽ در ﺳﺎل  ،١٩٧٩اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳﺎل  ،١٩٧٦و ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ
در ﻋﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٩٧٥ﺑرﺧﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی اﯾن ﺗﻐﯾﯾر
ﻣوج در ﺟﮭﺎن اﺳت .اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣردﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ھﻣﮑﺎری
ﻣﯾﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗم و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ دﯾﻧﯽ و دﻋواھﺎی ﺟﺎری آﻧﺎن ﺿرﺑﮫ
ﺧورده اﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ،در ﻏرب ،ﭘس از  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و روﺷﻧﻔﮑران ،ﺣﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﻓﮑﺎر ﻟﯾﺑراﻟﯽ
ھﺳﺗﻧد ،ﻓراﺧوان »ﺗﻌﻠﯾق ﻣوﻗت دﻣوﮐراﺳﯽ« را دادﻧد ﺗﺎ ﺗرورﯾﺳم
رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷود .ﻣﺎﯾﮑل اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف اﯾن ﭘروژه ھﺎ را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺋورﯾزه
ﮐرد ﮐﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾر اﺳت زﯾرا در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن
ﺗرورﯾﺳم ،ﺷﯾطﺎن ﮐوﭼﮑﺗر اﺳت .اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
در ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐرده اﺳت و اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﮫ در ﮐﺎرزار اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اش
وﻋده ی »ﺗﺻﺣﯾﺢ« اﯾن ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ را داده ﺑود ،ﺳﯾﺎﺳت و ﻋﻣﻠﮑرد
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﯾﺷﯾن را اداﻣﮫ داده اﺳت .ﻋﻣﻠﮑرد دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در ﻣورد ﻣﺎھر ﻋرار ١ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا از
اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
اﮔر ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﮭﺎد دوﻟت – ﭼﮫ دوﻟت ﻣﺳﺗﺑد و ﭼﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
– اﯾن اﺳت ،ﭘس ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم؟ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭروﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
وﺟداﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﻋداﻟت ﺟو ھﺳﺗﻧد ،و ﺑراﺑری و
ﻣﺳﺎوات ﻣﺷﻐﻠﮫ ﺷﺎن اﺳت ،ﭼﯾﺳت؟ ﻋﺟﯾب آﻧﮑﮫ اﻣروز  ٥٧اﻣﯾن
ﺳﺎﻟروز اﻋدام ﺟوﻟﯾوس و اﺗل روزﻧﺑرگ اﺳت – دو ﮐﻣوﻧﯾﺳت
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ در  ١٩ژوﺋن  ١٩٥٣ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﻋدام ﺷدﻧد.
دو ﺷﺎﻋر ،ﯾﮑﯽ ﺷﺎﻋر ُﮐرد ﻋراق ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔوران و دﯾﮕری ﺷﺎﻋر
اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ھوﺷﻧﮓ اﺑﺗﮭﺎج ،اﺷﻌﺎری در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻋدام اﯾن
١ﻣﺎھرﻋرار ،ﺷﮭروﻧد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﻔرش ﺑﮫ ﺗوﻧس
در ﻓرودﮔﺎه ﻧﯾوﯾورک در ﺳﺎل  ٢٠٠٠دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎزه
ﺑدھﻧد ﺳﻔرش را ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا اداﻣﮫ ﺑدھد ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﺑﻣدت ﯾﮑﺳﺎل در
زﻧدان ﺑود و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷد .ﺑﻌد از آزادی و َ
ﺑرﮐﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ
اﯾن واﻗﻌﮫ ،ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت ﻋرار را ﻋﺿو
اﻟﻘﺎﻋده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ اطﻼع و رﺿﺎﯾت دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم داده اﺳت .دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﮫ ﻧﻘش ﺧودش در ارﺗﮑﺎب اﯾن ﺟرم
ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد اذﻋﺎن و ﻋذرﺧواھﯽ ﺑﮑﻧد.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

دو ﺗن ﺳروده و ﺑﮫ آﻧﺎن و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺗﻘدﯾم ﮐرده اﻧد .ده ﺳﺎل ﭘﯾش،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﭘژوھش ھﺎی ﺧود را در ﻣورد زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻏﺎز
ﮐردم ،ﺑﮫ ﺷﻌر ﻋﺑدﷲ ﮔوران ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑو ﻣﺎﯾﮑل« )ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑل(
ﺑرﺧوردم .ﺷﻌر ﺧطﺎب ﺑﮫ ﭘﺳران روزﻧﺑرگ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺎﯾﮑل
و راﺑرت اﺳت .ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ،اﺣﺳﺎس ﯾﺗﯾﻣﯽ ﻧﮑﻧﯾد زﯾرا ﻣردان
و زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﺎدران و ﭘدران ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
ﻗرﯾب ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯾش در روز  ٩ﻣﮫ ،رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ
 ٥ﻓﻌﺎل ﺟوان ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﺳﻧﯾن ﺑﯾﺳت و ﺳﯽ ﺑودﻧد ﭘﺎﯾﺎن داد:
ﺷﯾرﯾن ﻋﻠم ھوﻟﯽ )ﯾﮏ زن ُﮐرد( ،ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر )ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ُﮐرد(،
ﻋﻠﯽ ﺣﯾدرﯾﺎن ،ﻓرھﺎد وﮐﯾﻠﯽ و ﻣﮭدی اﺳﻼﻣﯾﺎن .ﺑﺎ ﺧﺑر دور ﺟدﯾدی
از اﻋدام ھﺎ ،ﺷﻌر اﺑﺗﮭﺎج ﺗﺣت ﻋﻧوان» :ﺧﺑر ﮐوﺗﺎه ﺑود .اﻋداﻣﺷﺎن
ﮐردﻧد!« )ﮐﮫ اﻣﺷب آن را ﺧواھﯾد ﺷﻧﯾد( ﺑطور وﺳﯾﻊ در اﯾﻧﺗرﻧت
ﭘﺧش ﺷد .اﺑﺗﮭﺎج ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٢٨ﻣﺗوﻟد ﺷد و ﺗوﺳط رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ زﻧداﻧﯽ ﺷد اﯾن ﺷﻌر را ده ھﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺳروده اﺳت  .ﻣن
در ﻓﮑر آن ﺑودم ﮐﮫ او در اﯾن ﺷﻌر ﺑﮫ اﻋدام ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺷﺎره دارد و
وﻗﺗﯽ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺷﻌر را ﺑرای روزﻧﺑرگ ھﺎ ﺳروده اﺳت ﻏرق در
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺷدم  .اﻣروز ﮐﺟﺎﺳت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻏرﯾو و ﺧﺷم؟ ﭼرا ﻣﺎ آﻧطور
ﮐﮫ  ٥٧ﺳﺎل ﭘﯾش ﮔوران و اﺑﺗﮭﺎج ﺑﮫ ﺧﺷم آﻣدﻧد ،ﻧﺎآرام ﻧﯾﺳﺗﯾم؟
اﯾران ﮐﺷوری اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ دارای اھﻣﯾت ﺑﺳزا.
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن رژﯾم ﻧدارد و ﺗﻐﯾﯾر در ﭼﺎرﭼوب
وﺿﻊ ﻣوﺟود را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﺗﺿﺎدھﺎی درون ﻗدرت در اﯾران
و ﻟﺑرﯾز ﺷدن آن ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﮐﺷور ،ظﮭور ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز،
ظﺎھر ﺷدن »ﻧﺎراﺿﯾﺎن« و »ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر« ﺟدﯾد )ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ
از آن ھﺎ در زﻣﺎن ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ١٣٦٧در
ﻗدرت ﺑودﻧد( ،ﭼرﺧش ﺑرﺧﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺗﺋوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ
ﺳوی »دﻣوﮐراﺳﯽ« ،ﺣﺿور داﺋم آﻧﺎن در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺷوھﺎی
ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﯾﺎ در ﻣﺣﺎﻓل داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳردرﮔﻣﯽ در ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن و
ﻣردم دﯾﮕر ،ﻧﺎظران ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ،و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓزوده اﺳت .اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻏﻠب ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم
آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻧﺎح ﻣﻌﺗدل و ﺟﻧﺎح
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ،ﮐﻠﯾت اﯾن ﺗﺋوﮐراﺳﯽ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم ﺑﺷرﯾت اﺳت.
در اﯾران ،رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﺳﺗﻧد ﮐردن ﯾﺎ ﮔزارش
در ﻣورد وﺿﻌﯾت زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﻣﯽ دھد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺧود زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق و
ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾران ﮔرﯾﺧﺗﮫ و در ﺗﺑﻌﯾد ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد اﺳت .در
ﺗﺑﻌﯾد ﻧﯾز ،ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﮫ ﺣول اﯾن ﻣوﺿوع ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻧﺳل اول
ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾراﻧﯽ اﺳت .ﻧﺳل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾراﻧﯽ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﭘژوھش
ﮔران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﻧده
اﻧد.
ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﻣﺑود اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷره ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣورد
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺷﮕﻔت آوری از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎطرات زﻧدان در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺗﺑﻌﯾدﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده و
در ﺣﺎل ﺗوﻟﯾد اﺳت .اﯾن ادﺑﯾﺎت ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﻧﺑﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن ﮐم
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت  .ﮔﺳﺗرش ﺧﺎطرات در ﺷﮑل ﮐﺗﺎب ،ﻣﻘﺎﻻت،
ﭼﻧدﯾن ﺟﻠد ﮐﺗﺎب وﯾراﯾش ﺷده ،ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻣﺟﻼت ﮐﮫ
ﻣﻘﺎﻻﺗش ﺗوﺳط زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﺎﺑق ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از
ﺣﮑﺎﯾت رﻧﺞ ھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ ،اﻣﯾد ،ﻧﻔرت ،ﻋﺷق ،ﺷﺟﺎﻋت و ﯾﺄس
را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑرای ﺧواﻧدن ،ﺗﺣﻠﯾل و
ﺗﻌﻣق اﺳت .ﮐﻠﻣﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺗﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻧﻘل اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺗرﺳﯾم ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﺗر دھﺷت ھﺎی زﻧدان ﺑﮫ ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ ،ﻓﯾﻠم،
ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﮐﺎردﺳﺗﯽ ﻧﯾز راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز و ﻣﺗﻧوﻋﯽ از اﺳﻧﺎد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣوﺟود اﺳت.
در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ،وﺿﻌﯾت و ﺳرﮔذﺷت زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﻐﻠﮫ ھﺎی ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣن ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن
ﺗوﻟﯾد داﻧش اﻧﺗﻘﺎدی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣول اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای دﺳت زدن

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه وﯾﮑم
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾروزﻣﻧد ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺿروری اﺳت .ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﮐرده ام روﯾﮑرد ﻣﺗدوﻟوژﯾﮏ
ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد داﻧش در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدان ﻣﺗﻧوع ﮐﻧم
آﻧطور ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﺷب اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از
ھرﺑرت ﻣﺎرﮐوزه ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت» ،ھﻧر آﮔﺎھﯽ ﺣﺎﮐم و ﺗﺟرﺑﮫ ی
ﻣﺗداول را واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد« و اﯾﻧﮑﮫ »ظرﻓﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻧر در ُﺑﻌد
زﯾﺑﺎﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺧودش ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت« ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ھﻧرﻣﻧدان و
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق ﮐﺎر ﮐرده اﯾم ﺗﺎ ﻣردم و اﻓراد ﺟﻧﺑش را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران آﮔﺎه و ﻣطﻠﻊ
ﮐﻧﯾم و آﻣوزش دھﯾم .ھﻧر رادﯾﮑﺎل
دﮔرﮔون ﺳﺎز اﺳت و ﺑﮫ ورای ﺳطﺢ
رﻓﺗﮫ و درﮐﯽ ﻋﻣﯾق اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.
ھﻧر ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘل ھﺎ
ﺑﺳﺎزﯾم و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم .اﻣﯾد
اﺳت ﮐﮫ اﻣﺷب ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ اﯾن ھدف
ﺑرﺳﯾم.
از ژاﻧوﯾﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون
ﮔروھﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق و
ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺗﻌﮭد ﮔردھم آﻣده اﻧد ﺗﺎ
در ﺗﺟرﺑﮫ و داﻧش ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﮭﯾم
ﺷوﻧد .ﺑرای ﻣن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ
آﻣوزﮔﺎر و ﭘژوھش ﮔر ،ﻣﺷﺎھده ی
ﮔرد ھم آﻣدن ﮔروھﯽ از اﻓراد ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮕدﯾﮕر )ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،ھﻧری ،اﺣﺳﺎﺳﯽ
و ﻧﺳﻠﯽ( ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﺑوده اﺳت.
اﻓراد اﯾن ﮔروه ﺣﺗﺎ دارای زﺑﺎن
ﻣﺷﺗرک ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻏﻠب از طرﯾق
ﻣﺗرﺟم ﮐﺎر ﺧود را ﭘﯾش ﺑرده اﻧد.
اﻣﺎ ﺑطرز ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑر اﯾن
ﻣواﻧﻊ ﭼﯾره ﺷدﻧد و ﺑطور ﺟﻣﻌﯽ در
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐردن ھﻧر و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن
زﯾﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدان
درﮔﯾر ﺷدﻧد .ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻟﺣظﺎت
ﻧﺎاﻣﯾدی و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﺑوده اﺳت اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻟﺣظﺎت آواز ﺧواﻧدن،
ﺧﻧدﯾدن و ﮔرﯾﮫ ﮐردن را ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺗﻧﯽ ] ﺳﺧﻧران
ﻗﺑﻠﯽ[ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ،ﻋده زﯾﺎدی
روح و ﺧﯾﺎل ﭘردازی ﺧود را ﺑﮫ
درون ﺗوﻟﯾدات اﻣﺷب رﯾﺧﺗﮫ اﻧد .ﻣن
ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣدﯾون ﺗﮏ ﺑﮫ ﺗﮏ آن ھﺎ
ھﺳﺗم ...در اﺟرای اﻣﺷب ﻣﺎ ھﻣﮫ
ﺗﻼش ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺑر ﻣواﻧﻊ ﭼﯾره
ﺷوﯾم ﺑﺧﺻوص آﻧﮑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق را وارد ﮔﻔت و ﺷﻧود
ھﻧری و ادﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺳل دوم اﯾراﻧﯾﺎن
در ﺗﺑﻌﯾد ﮐرده اﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧواھﯾد دﯾد ،ﮔﻔت و ﺷﻧود آﻧﺎن زﯾﺑﺎ،
روح اﻓزا و ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن
ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻣت اﺳت .ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾم از
ﺷﻣﺎ دﻋوت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺟﻧﺑش ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت
دوﻟﺗﯽ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد .ﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﺎﺷرﯾن ،ھﻧرﻣﻧدان ،ﭘژوھش ﮔران،
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﺎر ﮐﻧﯾم ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾم ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود را
ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾم .ھﻔﺗﮫ ی آﯾﻧده ﺑﯾﺳت ﻧﻔر ]از ﺳران دوﻟت ھﺎ[ وارد اﯾن

ﺻﻔﺣﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﮭر ﺧواھﻧد ﺷد ﺗﺎ ﻧﻘﺷﮫ ی ﻏﺎرت ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭﺎن را ﺑﮑﺷﻧد .ﺗﺣت
اﻣﻧﯾت »آﻧﺎن« ،ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری از
ﻟوای ﺗﺄﻣﯾن
ِ
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺎ ﺗﺋﺎﺗر و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ،ھﻣﮫ ﻣﺣدود ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ﺗﺎرﯾﺦ دراز
ﻣﺑﺎرزه ﻣردم اﯾران ﺑرای ﻋداﻟت دﻟﯾﻠﯽ روﺷن ﺑر ﺧﺷوﻧت ھﻣﯾﺷﮕﯽ
دوﻟت اﺳت .درس ﻣﮭﻣﯽ در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺟﮭﺎن
ﻣوﺟود اﺳت .ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟت ،ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن اﺑزار ﺧﺷوﻧت را
در اﻧﺣﺻﺎر ﺧود دارﻧد و از ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ارﺗﮑﺎب ﺧﺷوﻧت
ﺑرﺧوردارﻧد .
ﺷﮭروﻧدان ﺟﮭﺎن ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﻧﺎدا،
طﯽ ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺣق ﻗطﻊ
ﺣﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان را از دوﻟت ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﻣﻧوع
ﮐردن اﻋدام دﺳﺗﺎوردی ﺑرای ﺑﺷرﯾت در ھﻣﮫ ﺟﺎ
اﺳت ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺣق
ﺣﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان را ﻧﻘض ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻧت
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻟﻐو ﻣﺟﺎزات و ﻟﻐو زﻧدان وﺟود
دارد  .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﻣﺟﻠﮫ زﻧداﻧﯾﺎن در ﻣورد زﻧدان« ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻧت روﺷﻧﻔﮑری و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔری دارﯾم ﮐﮫ طرز ﺗﻔﮑر ﮐﯾﻔری دوﻟت
ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮕﯾرﯾم.
ﮔردھﻣﺎﯾﯽ اﻣﺷب ﻓﻘط ﻧﻣوﻧﮫ ای اﺳت از آﻧﭼﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑدون ﺷﮭروﻧدان آﮔﺎه و ﻣﺗﺷﮑل ﻣﺎ ﺣﺗﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ ھﻣﺎن ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑدﺳت آورده
اﯾم ﻧﺧواھﯾم ﺑود.
در ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﺳﺧﻧﺎن و اﺟراھﺎی
اﻣﺷب ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺎﯾﻠم از ﺷﻣﺎ دﻋوت ﮐﻧم ﮐﮫ
دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﯾز ﺑزﻧﯾد  .در ﮐﻧﺎر در ورودی
ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل ھﺎﯾﯽ اﺳت ﺑرای اﻣﺿﺎ و ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑﮫ
دﺑﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣون ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻣن از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ "ﮔزارﺷﮕر
ﻣﺧﺻوص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﻣورد اﻋدام ھﺎی
ﻓراﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻓوری و ﺧودﺳراﻧﮫ" را ﻓوراً ﺑرای
ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد ﻧﻘش دوﻟت اﯾران در اﻋدام ھﺎی
اﺧﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن
از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻋدام ھﺎ،
ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐﻧﯾد .دوﻟت اﯾران در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت و اﮐﻧون ﻧﯾز
دوﺑﺎره دﺳت ﺑﮫ آن زده اﺳت .ﻻزم اﺳت ﮐﮫ دﺳت
ﺑﮫ ﻋﻣل اﺿطراری ﺑزﻧﯾد .ﻓردا ﺧﯾﻠﯽ دﯾر اﺳت«.
دو ﺳﺎل ﭘﯾش وﻗﺗﯽ از زﻧدان ﺑدﻧﺎم ﺟزﯾره
راﺑﯾن در آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ دﯾدن ﮐردم ﺑﮫ دﺳﺗﺧطﯽ
ﺑرﺧوردم ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﺣﻣد ﮐﺎﺗرادا ﺑود .او ﯾﮑﯽ
از رھﺑران ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐﻧﮕره ﻣﻠﯽ آﻓرﯾﻘﺎ ﺑود ﮐﮫ ٢٦
ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ ﺑود .او ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود:
»ﻣﺎ ﺑﯾرﺣﻣﯽ آﭘﺎرﺗﺎﯾد را ﻓراﻣوش ﻧﺧواھﯾم
ﮐرد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺟزﯾره راﺑﯾن ﯾﺎدﻣﺎن ﺳﺧﺗﯽ
و رﻧﺞ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﭘﯾروزی
روﺣﯾﮫ ی ﺑﺷری ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾروزی ﻋﻘل و وﺳﻌت ﻧظر ﻋﻠﯾﮫ ۥﺧردی و
ﺣﻘﺎرت؛ ﭘﯾروزی ﺷﺟﺎﻋت و ﻋزم ﺑر ﺳﺳﺗﯽ و
ﻋﺟز؛ ﭘﯾروزی آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻧو ﺑر ﮐﮭﻧﮫ«.
ﺑﮫ اﻣﯾد آﻧﮑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺑﺎ ھﻣﯾن روﺣﯾﮫ ﺑر روی دﯾوارھﺎی
اوﯾن ،اﺑوﻏرﯾب ،ﮔواﻧﺗﺎﻣوﺑﯽ ،و ﺑﺳﯾﺎری از زﻧدان ھﺎی دﯾﮕر
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻧﻘش ﺑﻧدد■ .
٩
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ﺳﺧﻧﺎن ﮐﺎوه ﺷﮭروز در ﻣراﺳم
»ﺣﮑﺎﯾت زﻧدان ،ھﻧر آﻓرﯾﻧﯽ و ﻋداﻟت ﺟوﯾﯽ «
در داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو -ﮐﺎﻧﺎدا ) ١٩ژوﺋن (٢٠١٠
»ﻧﻘش ﻗﺎﻧون :ﺗﻘوﯾت ﺟﻧﺑش ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﯾران«

ﮐﺎوه ﺷﮭروز
 ١٩ژوﺋن ٢٠١٠
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر.
اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣراﺳم دارای ﺳﮫ ﻣؤ ﻟﻔﮫ ی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت :ﺣﮑﺎﯾت ھﺎی زﻧدان ،ھﻧر آﻓرﯾﻧﯽ و ﻋداﻟت ﺟوﯾ ﯽ.
در ﮐﻣﺎل ﺗواﺿﺢ دو ﺗﺎی اول را ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ دﯾﮕران واﮔذار
ﻣﯽ ﮐﻧم.
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق ﺣﺎﺿرﻧد،
ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ و ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﺧواھد ﺑود اﮔر »ﺣﮑﺎﯾت زﻧدان« ﮐﻧم .ﻣن
در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم در ﻣورد دھﺷت ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و
روﺣﯽ آن ﺗﺟرﺑﮫ و ﻟطﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌد از آن ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .اﻣﺎ ﻓﻘط
ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﺣرف زدن درﺑﺎره زﻧدان ھﺎ ﺗوﺳط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را از ﺳر ﮔذراﻧدﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اوﻻ ً،
ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﻧﯾﺎ ﮔﻧﺎھﺎن
آﻧﺎن را ﻓراﻣوش ﮐﻧد و ﺣﮑﺎﯾت ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﻼح ﻗدرﺗﻣﻧدی در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ،ﻣﺑﺎﺣث زﻧدان ﺑﮫ
ھﻣﮫ ی ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﮔروی ﺑرد و
ﺑﺎﺧت اﺳت .اﯾن ﻣﺑﺎﺣث ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ،ﺑﺧﺻوص وﮐﻼﯾﯽ
ﭼون ﻣن ،دﻗﯾﻘﺎ ً ﯾﺎدآور آن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ دام ﭼﺎﻟﮫ ی راﯾﺞ و
ﻣﻌﻣول ،ﻓرو رﻓﺗن در ﺑﺎﺗﻼق ﺗﺟرﯾدات و رﻣوز ﻓﻧﯽ و ﻧدﯾدن اﯾن
واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺷت آﻣﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،در
ﭘﺷت ﺧواﺳت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﮔزارش ھﺎی ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل،
ﻣردم واﻗﻌﯽ ﻗرار دارﻧد :ﭘدران و ﻣﺎدران ،ﻓرزﻧدان ،ھﻣﺳران؛
آدم ھﺎی زﻧده ﺑﺎ آرزوھﺎ و ﺣس ﻓﻘدان ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از دﺳت داده
اﻧد.
ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون اﻣﺎ در درﺟﮫ اول ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ اﺳﺗﻌدادی،
ﻣن در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ در ﻣورد »ھﻧر آﻓرﯾﻧﯽ« ﺳﺧن ﺑﮕوﯾم.
اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﯾﻧﮑﮫ ھﻧر و ﺑﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺧش ﺟداﻧﺷدﻧﯽ
ﺑﺣث ﻣﺎ ﺷده اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت .زﯾرا ﺑﯾﺎن – و ﺑطور
ﻣﺷﺧص ﺗر ﺣق ﺑﯾﺎن آزاد اﻓﮑﺎر – در ﻗﻠب ﻧﺑرد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻗرار دارد؛ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺗوان ھﻧرﻣﻧد در
ﺑﮫ ﺣرﮐت در آوردن ﻣردم و ﻣﺗﺻل ﮐردن ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻧظﯾر ﻧدارد .ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ در ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣردم اﯾران از طرﯾق ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗن وﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف ﭼﮫ ﺣﺟم
ﺑزرﮔﯽ از ﺗوﻟﯾدات ﺧﻼق داﺷﺗﻧد .ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ﮐﺎرﺗون ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ،ﺗراﻧﮫ ﻣﯽ ﺳرودﻧد و ﺣﺗﺎ آوازھﺎی
اﻋﺗراﺿﯽ ﻧﺳل ﻗﺑل را ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرق ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ دروغ ھﺎی ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑﯾرﺣم ﺑرﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾق را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد و
ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﻣﯾد دھﻧد.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ زﻧدان را ﺣﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾم و ھﻧر
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯾم .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن
ﺻﻼﺣﯾت ﺻﺣﺑت در ﺑﺎره اش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﻋﺑﺎرت ﺳوم در
ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻣﺷب اﺳت :ﻋداﻟت ﺟوﯾﯽ.
اوﻻً ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺑرﺧﯽ اﻓﮑﺎرم در ﻣورد ﺷﮑل و ﻋﻣق ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ در ﻗﻠب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم .و ﺳﭘس
اﺟﺎزه دھﯾد طرح ﻣﺧﺗﺻری ﺑدھم از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ – ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ – ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وظﯾﻔﮫ ی ﺑدﺳت آوردن ﻋداﻟت
ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را آﻏﺎز ﮐﻧﯾم.
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آﻧﭼﮫ اﻣروز ﺑرای ﺟﮭﺎن واﺿﺢ اﺳت آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
در اﯾران راﯾﺞ اﺳت .اﮐﻧون ھر ﻓردی ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ در اﯾران ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در روز روﺷن و در
ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ھﺎی ﻓﯾﻠم ﺑرداری ﯾﮏ زن ﺟوان را ﻏرق در ﺧون
ﮐﻧﻧد .ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﯽ ان ان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ طﺑق اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق
ﻣدﻧﯽ ﺷﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد و آﻧﺎن را دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده و ﺑﮫ
ﺳﯾﺎه ﭼﺎل ھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ رواﻧﮫ ﮐﻧد .ﺧوﺑﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﯾن
ﻣﺳﺎﺋل را ﻣﯽ داﻧد .اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن ﭘوﺷش ﺧﺑری از ﺟﮭﺎت
ﺑﺳﯾﺎر ﺑطرز ﻣﺎﯾوس ﮐﻧﻧده ای ﮐﻣﺑود داﺷﺗﮫ اﺳت.
اﮔر ﯾﮏ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ی ﻋﺎدی اﺧﺑﺎر اﯾران ﺗﺻور ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران از  ١٢ژوﺋن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷروع ﺷده
اﺳت ،ﻣﯽ ﺗوان اﺷﺗﺑﺎھش را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .ﺣﺗﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﮐﻧد
ﮐﮫ اﻣروز ﻧﺑرد ﻣﯾﺎن اردوی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎران ﺷرﯾر در ﯾﮑﺳو و
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن دﻣوﮐرات در ﺳوی دﯾﮕر اﺳت ،ﻣﯽ ﺗوان او را
ﺑﺧﺷﯾد .اﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺻوﯾر ﭘﯾﭼﯾده ﺗر از اﯾن
ھﺎﺳت .ﺑﺣران ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد؛ در واﻗﻊ از روز ﺗﺄﺳﯾس اﯾن رژﯾم
آﻏﺎز ﺷد .رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رژﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧون ﺑﮫ
ﻧﺎﺣق رﯾﺧﺗﮫ ی ھزاران ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ از طﯾف ﮔراﯾﺷﺎت ﻓﮑری
ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺧود را ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد داده اﺳت .در اواﯾل دھﮫ ی
 ١٩٨٠ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺗوده ای رخ داد و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت در
ﺳﺎل  .١٩٨٨ﻗﺗل در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای در
داﺧل ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺣﻣﯾل آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺟزو ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اﯾن رژﯾم اﺳت؛ و ﺣداﻗل در داﺧل ﺻﻔوف اﯾن
رژﯾم ،ﻧﺑرد ﻣﯾﺎن آدم ﺧوب ھﺎ و آدم ﺑدھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﮫ
اﺻطﻼح آدم ﺧوب ھﺎی اﻣروز ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل در ﺧون رﯾزی
ھﺎی ﺳﺎﻟﯾﺎن ﭘﯾش ﺷرﮐت ﮐردﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آن ھﺎ را ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻣدﯾﺎ ﺑر روی اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺄﮐﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺳﮫ دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺗﮑب ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون،
ﻋداﻟت و ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷده اﺳت.
ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل،
ﺑﺎزﺟوﯾﺎن ﻣﻧﺻف ،ﺗﻌرﯾف روﺷن از ﺟراﯾم و اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ دﻓﺎع
از ﺳوی ﻣﺗﮭم اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣطﺑوﻋﺎت آزادی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﻣﻌﺎﯾب و ﻓﺳﺎد ﻗدرﺗﻣﻧدان را اﻓﺷﺎ ﮐﻧد و آزادی اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﮐﮫ
ﺷﮑل ﮔﯾری اﺣزاب و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ را ﻣﺟﺎز ﺷﻣﺎرد ﺿروری
اﺳت.
اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺗوﺳط اﻧواع اﺑزارھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﯾران
اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ی آن اﺳت ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﯾران
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ﺟﻠوی وﺟود اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ را در اﯾران ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ داور ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑرای ﻣرﻋوب ﮐردن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن اﺳت.
در ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدق ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﻌﯾد
ﻣرﺗﺿوی ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎزﺟو ﺑﺎﺷد ،و وﮐﻼی ﻣداﻓﻊ اﻏﻠب ﺑﮫ دﻟﯾل
دﻓﺎع از ﻣوﮐﻠﯾن ﺧود زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﮔﻧدﯾده
ﺑﺎﺷد.
در ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن را ﭘس از دادﮔﺎه ھﺎی ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ای
)ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل  (١٩٨٨ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ در ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺻدھﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی دادﮔﺎه ھﺎی
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ رژه ﻣﯽ ﺑرﻧد ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد درھم اﺳﺎﺳﺎ ً درھم
ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ آدم ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﺑﺎ ﺧدا
)ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا( ﮐرد و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد؛ اﺗﮭﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ
و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل دﻓﺎع ﺑودن ﺗﻌرﯾف ﻧﺎﺷده اﺳت؛ ﺻﺣﺑت از ﻋداﻟت
ﺑﯾﮭوده اﺳت.
در ﮐﺷوری ﮐﮫ رؤﺳﺎی ﮐﺷور )ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺳوی اردﺑﯾﻠﯽ در
ﺳﺎل  ١٩٨٨ﯾﺎ آﯾت ﷲ ﺟﻧﺗﯽ در ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش( ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روی
ﻣﻧﺑر ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و از ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن
ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮑﺷد ﺗﺎ رژﯾم ﺳﯾراب ﺷود ،ﺗﻌﮭدات ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯽ
ﻣﻌﻧﺎﺳت.
اﯾن ﺑﯾش از آن ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرده و زﻧداﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﮔﻔﺗم اﯾن ﯾﮏ
ﺣﻣﻠﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺎﻓظ ﻋداﻟت اﺳت .اﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻗﺎﻧون ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﻧﺗظﺎری ﺟز اﯾن از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗوان داﺷت – و در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺳران و
ﺗﺣﻠﯾل ﮔران ﻣﺧﺎﻟﻔم .اﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ ،اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﮫ آزادی و
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﺎﻓت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻧد .اﯾن ھﺎ در ﺳﻧدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.
در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﻔﺳرﯾن ﯾﺎ
ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺷﮑل در آن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾران ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺧودش را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﻣﻐﺎﻟطﮫ ی
ﺑزرﮔﯽ اﺳت .ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ زﯾر
ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺷﮑل در آن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻋداﻟت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت.
اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﮔروھﯽ ﻣردان اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﮫ اﺻطﻼح داﻧش دﯾﻧﯽ
ﺷﺎن ﺑرﮔزﯾده ﺷده اﻧد ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺻراﺣت ﯾﮏ ﮔروه دﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن را
از ﺣق ﺷﮭروﻧدی ﺑراﺑر و ﺣق ﺑراﺑر در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎﻧون
ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﺳت وﻋده ی ﺣﻘوق زﻧﺎن ،آزادی
اﺟﺗﻣﺎع و ﺑﯾﺎن را ﻣﯽ دھد اﻣﺎ ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر آن را از طرﯾق
ﺗﺻرﯾﺢ آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ی ﺣﻘوق ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﻼم
ھﺳﺗﻧد ،ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﻣن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑﮫ ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺧودش اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارد ﯾﺎ ﺧﯾر زﯾرا ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧود
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺷﮑل اﺳت.
٭٭٭

ﺻﻔﺣﮫ ١١

ﭘس ﺟواب درﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻓﻘدان ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون
ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده و ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم؟
ﺟواب ﺑﺧﺷﺎ ً )ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺧﺷﺎ ً( ﻣﺑﺎرزه ﮐردن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘدان
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﺷﺎره ﮐردﯾم ،اﯾران اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ی
ﺷﻣﺎری از ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣورد ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت .اﯾن
واﻗﻌﯾت ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن اﯾران را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
)ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗواﻧﯾن ﺧود را ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮐﻧد( ﻣﻘداری ﺑﮫ
ﻣﺎ اھرم ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑر روی
ﺣﮑوﻣت اﯾران ﻓﺷﺎر ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ وﻋده ھﺎﯾش ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾران را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻘض اﯾن ﻗواﻧﯾن
رﺳوا ﮐﻧﯾم.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اواﯾل اﻣﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑرای طرح ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﺗوﺳط ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،اﻧﺟﺎم ﺷد .اﯾن ﺗﻼش ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد ﮐﮫ اﯾران در ﻣﻘﯾﺎس
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑطور ﻋﻠﻧﯽ ﺑر آن ﻓﺷﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ دﺳت از ﺗﻼش ﺑرای ﮐﺳب ﮐرﺳﯽ در ﻧﮭﺎد ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮑﺷد .اﯾن ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑود .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر اﯾن
ﭘﯾروزی ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﯾم و ﺑر آن ﻣﺑﻧﺎ دﯾﮕران را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن
ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﻧد) .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾران ﻣوﻓق ﺷد در ﮐﻣﯾﺳﯾون زﻧﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﯾﮏ ﮐرﺳﯽ را ﺑﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھد ﮐﮫ در واﻗﻊ اﯾن
ﻧﮭﺎد را ﻣﺳﺧره ﺧﺎص و ﻋﺎم ﮐرد(.
اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻘﯾب ﮐرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺧت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر
ﺗوﺳط ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎ دار ،ﻣﺳﺗﻧد ﮐﻧﻧد .ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،در زﻣﯾﻧﮫ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﺟﺎزات ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﮔزارش ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و ﺑﺎﯾد از آن
ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد – از طرﯾق ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ھﻣﮑﺎری.
ھدف اﯾن ﮐﺎر اﻟﺑﺗﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دادﮔﺎه ھﺎی آﯾﻧده را
ﻓراھم ﮐﻧد – ﭼﮫ در اﯾران ،اﮔر ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ در ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻓوروم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﮔر ﻓرﺻت دﺳت ﺑدھد .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻟﮕو در ﻣورد دادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺟﻧﺎﯾت
ھﺎی ﺳﯾرا ﻟﺋون ﯾﺎ ﮐﺎﻣﺑوج ﺷد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﯾﺎ ﮐﺷﯾدن ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﺑﮫ
دادﮔﺎه در داد ﮔﺎه ھﺎی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز
ﺑود را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﻣﯽ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﯽ وارد اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﮐﻧم .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣن ،ھر زﻣﺎن ﺑﺣث ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران ﭘﯾش ﻣﯽ
آﯾد ،ﻋده ی زﯾﺎدی ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ دن ھﺎگ ﺑﮑﺷﯾم و ﺑرای ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﮐﻧﯾم «.ﻣن اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﻣﯽ ﻓﮭﻣم اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از دادﮔﺎه ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﺳﺎن
ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣوﺻﻠﮫ ی ﺷﻣﺎ را ﺳر ﻧﻣﯽ ﺑرم اﻣﺎ
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﺑر و ﺑﺎد و ﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد ﺑﺎﯾد دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد روزی روزﮔﺎری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در
ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دھد .اﻣﺎ
ﺳﺧت ﺑودن اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی
را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم و ﻓﮑر آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای آن ﻧﺑﺎﺷﯾم زﯾرا ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﻧﯾز زﻣﺎﻧﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ اﯾده در ذھن ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑود.
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ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ھﺎ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ
ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ی ﻗﺎﻧون ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﻓوروم
ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را زﯾر ﻓﺷﺎر ﺑﮕذارﯾم ،اﺳﻣش
را ﺑﯾﺎورﯾم و رﺳواﯾش ﮐﻧﯾم ،ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺷﺎره ﮐﻧﯾم و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾم .اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ دارد.
ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﺗﻼش ھﺎ
ﻣﻣﻧون ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﺗﮭران ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﻘﺎﺑل
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎب ﺑﯾﺎورد .ھر ﺟﺎ ﻗﺎﻧون
ﮐم ﻣﯽ آورد ﻣﺎ ﺑﺎﯾد روی ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺧﺻوص ﺑرای آن دﺳﺗﮫ
از ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺗﺑﻌﯾد ھﺳﺗﯾم.
ﺑﺧﺷﯽ از آن اﺷﺎﻋﮫ ی اطﻼﻋﺎت ﺻﺣﯾﺢ درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺳﺎوت ھﺎی آن اﺳت؛ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﯾرون رﯾﺧﺗن اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﺎذب ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ رژﯾم اﯾران
ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﻣﺣروﻣﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
آﻣرﯾﮑﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ﺑﺎﯾد از آن ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد .اﯾن اﺳﺗدﻻل
ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺣﺎﻓل ﭼپ و ﻟﯾﺑرال آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗداول
اﺳت .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ھﯾﭻ ﻓرد ﭼپ ،ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﯾﺎ ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧود اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارد ﻧﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ی آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺻور
ﮐرده اﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺧﺷﯽ از وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ آن اﺳت ﮐﮫ
آﻧﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دروﻏﯾن ﺑودن اﯾن اﺳﺗدﻻل آﮔﺎه
ﮐﻧﯾم؛ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری را زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ
زﻧﺎن ھﻣﭼون ﺷﮭروﻧدان درﺟﮫ دوم رﻓﺗﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ
اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻗوﻣﯽ را زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت
ﺳﺗم دﯾدﮔﺎن ﺑﺎﺷد؛ و ﭼﻧد ﻋﺑﺎرت ﭘردازی ﺿد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗوﺧﺎﻟﯽ
ﺗوﺳط رھﺑران اﯾن ﺣﮑوﻣت ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ دھد.
ﻋﻣل ﻣﮭم دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻗﺎﻧون ﮔذاراﻧﻣﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣرﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن
ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﻧد.
ﻻزم اﺳت ﺑﮫ طرق ﮔوﻧﺎﮔون )ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ،ﺗﻠﻔن ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾﺳﯽ،
ﺷرﮐت در ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،از طرﯾق ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر( ﺑﮫ
آﻧﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫ ی اﯾران« ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾران اوراﻧﯾوم ﻏﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻻزم اﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺑﻌﯾت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
ﺳﯾﺎﺳت رﯾزان اﯾن ﮐﺷور ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
دارای ﯾﮏ ﺑﻌد اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ رﺋﺎل ﭘﻠﯾﺗﯾﮏ
ﺗﻘﻠﯾل دھﻧد.
و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ رﻧﺞ ھر زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻧظر آﻧﺎن
ﺑﯾﺎورﯾم – و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﮭور و ﻧﮫ
ﺻرﻓﺎ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھوادارش
ھﺳﺗﯾم ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھم ھوﯾت ھﺳﺗﯾم .ﺣﯾﺎت ھر
ﮐس ﻣﮭم اﺳت .ھر زﻧداﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﯾس را در
ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻘﺎم ﻗدرت ھﺳﺗﯾم ،ﺑﮕذارﯾم.
و ﺑﺎﻻﺧره ،ﺑﮫ ﻣوازات آن ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ را ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺣث رک و ﺻرﯾﺢ و ﭘﺧﺗﮫ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ
ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﮐﻧﯾم را ﺷروع ﮐﻧﯾم .ﺑﺧﺻوص ،ﻧﯾﺎز دارﯾم ﯾﮏ
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ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ واﻗﻌﯽ – و ﻧﮫ داد و ﺑﯾداد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ی واﻗﻌﯽ ﮐﮫ
در آن ھم ﺣرف ﺑزﻧﯾم و ھم ﮔوش دھﯾم – را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ
روﯾﮑردی را در ﻗﺑﺎل ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾﯽ در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ اﻣروز
ﻣدﻋﯽ ﺳﻣت ﮔﯾری ﺑﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷرﻧد اﻣﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ
در اﺳﺗﻘرار دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﮐوب ﻧﻘش داﺷﺗﻧد و ﯾﺎ ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش
ﻣرﺗﮑب ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ آن ھﻣراھﯽ ﮐرده اﻧد.
ﺑطور ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣوﺳوی ﮐﮫ در ﺧوﻧﺑﺎرﺗرﯾن دوره ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺑود ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟ ﯾﺎ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﭼﻘدر ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺳروش ﯾﺎ اﮐﺑر ﮔﻧﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﺳن
ﺳﺎزﮔﺎرا اﻋﺗﻣﺎد ﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن اﺣﺗرام داﺷت :ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ اﻣروز در ﻣﺧﺎﻟﻔت واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن ﺑﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در دھﮫ ی  ١٩٨٠ﻣوﺿوع ﺑﺣث و ﺟدال
اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش اﭘوزﯾﺳﯾون را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .راز ﭘﻧﮭﺎن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﺑﺧﺻوص
در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻣﻧﺷﻌب
اﺳت .ﻣن ﻧﯾز در ﺗوراﻧﺗو و در ﻣﺣل
زﻧدﮔﯾم ﻧﯾوﯾورک ﺗﻧش ھﺎی درون
ﺗظﺎھرات ھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون را دﯾده ام .ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮔذﺷﺗﮫ و
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺳﺎﺧﺗﻧد اﻣﺎ اﻣروز در اﭘوزﯾﺳﯾون ھﺳﺗﻧد در
رﯾﺷﮫ ی اﯾن ﺗﻧش ھﺎ ﻗرار دارد.
ﻣن ادﻋﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ راه ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل را
ﻣﯽ داﻧم .اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺟواب اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھر
ﮐس ،ﻓﺎرق از اﯾﻧﮑﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﮐرده اﺳت،
ﺻﺎف و ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ روز ﮐﻼه دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾش
ﺑردارد و ﮐﻼه ﯾﮏ دﻣوﮐرات را ﺑر ﺳرش ﺑﮕذارد و
را
ﻣﺎ را وادار ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾم .ﮔذﺷت زﻣﺎن ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن
را ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣرف ھﺎ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن »ﻋﻔو ﮐﻧﻧد و ﺑﮕذارﻧد و
ﺑﮕذرﻧد«  -و آﻧﮭم ﻧﮫ ﺑﺎ ﺿواﺑط ﺧود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
ﺗوﺳط آن ھﺎ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑودﻧد ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻧد ـ
ﺑﻐﺎﯾت ﻣﺗﻔرﻋﻧﺎﻧﮫ اﺳت و ﭼﺷم ﻓرو ﺑﺳﺗن ﺑر زﺧم ھﺎ و رﻧﺞ ھﺎی
واﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی و ﺳروش ﺑر ﭘﯾﮑر آدم ھﺎ وارد ﮐرده اﻧد
اﺳت.
در ھﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت روﺑرو
ﺷوﯾم – ھر ﭼﻧد ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻣﺷﮑل اﺳت – ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
آن طور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،رﺿﺎﯾﺗﻣﻧداﻧﮫ و ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﺳﯾم .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺻرﻓﺎ ً ﺧواﺳت آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
ھر ﮐس در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾوﻧد داﺷﺗﮫ
اﺳت ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻗطﻊ ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﭼﻘدر
ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾم ،واﻗﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه آن را ﻧﻣﯽ دھد.
و ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ،اﻏﻠب اوﻗﺎت اﺛﺑﺎت ﺗﻘﺻﯾر و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺷﮑل
اﺳت ،ﺑﺧﺻوص ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از زﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم در ﻣورد ﻧﻘش ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳت وزﯾر در دھﮫ ی
 ١٩٨٠ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت آﻧﺳت ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب اﮐﯾد ﻗﺎﻧون،
ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ و آﯾﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت
ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن در ﻣورد اﻓراد دﯾﮕر ھم ﺻﺎدق اﺳت.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻼش واﻗﻌﯽ ﺑرای آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﻻزم اﺳت.
ﺑﺎز ھم ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣن از آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ روﯾﮑرد »ﻋﻔو
ﮐﻧﯾد و ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد« ﻧﯾﺳت .اﯾن روﯾﮑرد ھم ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ اﺳت
و ھم ﻣﺗﻔرﻋﻧﺎﻧﮫ .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ﻗدرﺗﻣﻧداﻧﮫ
و ﺑطور ﻣﮑرر اﯾن ﺧواﺳت را ﭘﯾش ﮔذارد ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾوﻧد داﺷﺗﮫ اﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
از ﺳوی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺳﺗﻧد ﺣرف ﺑزﻧم اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯾش و ﺧﺎﻧواده اش ﻋﻣﯾﻘﺎ ً از ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻟطﻣﮫ دﯾده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣن ﺑدﻧﺑﺎل اﻧﺗﻘﺎم
ﻧﯾﺳﺗم .آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ،و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺳﻠﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای
ﻣن و ﻋزﯾزاﻧم ﺧواھد ﺑود آﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺧطﺎھﺎﯾﺷﺎن را ﺗﺻدﯾق
ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺣق دارﯾم ﮐﮫ از اﯾﻧﺎن ﺑﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻧﻘﺷﯽ را ﮐﮫ در
ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﻧد ﺑﭘذﯾرﻧد .ﺑرای اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﺷﺎن و رﻧﺞ ھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن وارد ﮐردﻧد روﺑرو ﺷوﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐردﻧد
ﺷﺎﯾد ﭘروﺳﮫ ی ﺑﺧﺷش – ﺑﺧﺷش ﻣﻌﻧﺎ دار و واﻗﻌﯽ – آﻏﺎز
ﺷود .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﻣﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧود را رھﺑران ﻣﺎ
ﻗﻠﻣداد ﮐﻧﻧد.
ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن :ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﻣﺎن ھﺳت ،آن
ھﺎ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐردم و ﺑﺳﯾﺎری وظﺎﯾف دﯾﮕر ﮐﮫ اﺷﺎره
ﻧﮑردم راﺣت ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در ﻋﺎﻟﯽ
ﺗرﯾن ﻣﻘﯾﺎس روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﭼﺎره ای ﻧدارﯾم ﺟز آﻧﮑﮫ اداﻣﮫ دھﯾم.
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧودﻣﺎن و ﺑرادران و ﺧواھراﻧﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً زﯾر ﺗﯾﻎ
اﺳﺗﺑداد ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾداری ﮐﻧﯾم.
اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از روﺣﯾﮫ اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﮐﮫ در آن ھﻧر و
ﺳﯾﺎﺳت را درھم آﻣﯾﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺳﺧﻧم را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻌر ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه
ﺗﻣﺎم ﮐﻧم – ﺷﻌری از ﻟﻧﮕﺳﺗن ھﯾوز ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً در زﻣره اﺷﻌﺎر
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ام اﺳت:
Wandering in the dusk
Sometimes
 You get lost in the duskAnd sometimes not.
Beating your fists
Against the wall,
You break your bones
 Against the wallBut sometimes not.
Walls have been known
To fall,
Dusk turn to dawn,
!And chains be gone
!Keep on
ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن – دﯾوار ﻓرو ﺧواھد رﯾﺧت ،ﺷب رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗﮫ
و ﺳﭘﯾده ﺧواھد دﻣﯾد ،زﻧﺟﯾرھﺎی ﻣﺎ ﻧﯾز ﭘﺎره ﺧواھﻧد ﺷد.
ﭘﺎﯾداری! ■

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ﺑردار ﮐردن
ﻋـــﺎطﻔــــﮫ
ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ی ﺷﺷﻣﯾن ﺳﺎل اﻋدام
ﻋﺎطﻔﮫ ﺳﮭﺎﻟﮫ )رﺟﺑﯽ(
م.م )آﯾﻧده(
ﻣﻘﺎﻟﮫ زﯾر ﮔزﯾده ای اﺳت از ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻛﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳط رﻓﯾق
آﯾﻧده ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺗن ﻛﺎﻣل
آن در ﺳﺎﯾت ﭘﯾك اﯾران در آدرس زﯾر
ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت -.ﺑذر
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=٢٠٤٤٨

ﻣردم ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯾد
و ﺑﻧدھﺎی آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎﻧﻧد .زﻧﺎن وﺿﻌﯾت دﺷوارﺗری دارﻧد ،زﯾرا
ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺷراﯾط ﻧﺎﺑراﺑری را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از ﻣدرﺳﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر
از ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ ﺳﻧﺧﯾت دارﻧد ١.ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑری زﻧﺎن و
ﻣردان را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
زن را ﻣوﺟودی واﺑﺳﺗﮫ و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  ...در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﮫ ﮐﮫ ﻣﻠﮭم از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑراﺑری ﺣﻘوق زن و ﻣرد را ﺑﺎزﺗﺎب دھد ٢" .ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﮑوﻣت
ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﭼﺎر آﺳﯾب ھﺎی ﻓراواﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ روﺳﭘﯽ ﮔری و
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ﻧﻣوده اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻋﻠت روﺳﭘﯽ
ﮔری را ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،ﺗرﺑﯾت ﻧﺎدرﺳت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺑﯾﮑﺎری و
 ...ﻣﯽ داﻧﻧد" ٣.ﺳﮭﯾﻼ ﺻﺎدﻗﯽ" اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
"اﻣروز ﺧﺎﻧواده ھﺎ درﮔﯾرﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل را
ﺧودﺷﺎن ﺑرای ﺧود ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﯾﮑﺎری ﭘدر ﺧﺎﻧواده
و ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺳطﺢ ﺳواد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﯾﮏ
درﺻد اﺳت ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺷﺧﺻﯽ داﻧﺳت اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻧرخ
ﺑﯾﮑﺎری در ﮐﺷور ﺑﮫ  ١٢ﺗﺎ  ١٤درﺻد ﻣﯽ رﺳد ،اﯾن دﯾﮕر ﯾﮏ
ﻣﺷﮑل ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت  ٤"....ﺟرم و ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻓﻘر
اﺳت ﮐﮫ زاﯾﯾده اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم )ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺳﻌﮫ طﻠﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری( اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ "ﺗﻣﻠﮏ وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﺗوﺳط ﮔروھﯽ
٥
ﺧﺎص" و "ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎدرﺳت ﺛروت" از وﯾژﮔﯽ ھﺎی آن اﺳت.
"ﻗراﯾﯽ ﻣﻘدم" ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس و اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﮔﻔﺗﮫ اﺳت" :ﭘدﯾده
ی ﻓﺣﺷﺎء در اﯾران در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت  ...ﺳن ﻓﺣﺷﺎء ﺑﮫ ١٠
ﺳﺎل ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ  ...ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺑروز ﻓﺣﺷﺎء ،ﻓﻘر و ﻧﺎﺗواﻧﯽ
زﻧﺎن در ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن اﺳت  ...ھﯾﭻ زﻧﯽ
راﺿﯽ ﻧﯾﺳت ﺗن ﺑﮫ ﺧود ﻓروﺷﯽ دھد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﺑور
ﺑﺎﺷد ٦".اﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﻏﺎﻟب در ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧورد ﻗﻠدرﻣﺎﺑﺎﻧﮫ و
٧
ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ زﻧﺎن ﺗن ﻓروش اﺳت.
 vﻋﻣﻠﮑرد ﺣﮑوﻣت در اﻣور ﺗرﺑﯾﺗﯽ :ﺟدای از ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ و
ﻣﮭم "ﻓﻘر" ،ﭼرا دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ﺣﺎﺻل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی اﺻﻼح ﺑﺷرﯾت را دارد

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﭼﯾﺳت؟ "ﺻﺎدﻗﯽ" ﻣﯽ ﮔوﯾد" :در اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ،ھﻧﺟﺎرھﺎی
ﻣﺗﺿﺎدی ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن اراﯾﮫ ﺷده و ھﻣﯾن ﺗﻌﺎرض در
ھﻧﺟﺎرھﺎ و ﺗﺿﻌﯾف ھﻧﺟﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،از ﻋواﻣل ﺑروز ﭘدﯾده
ی ﻓرار ]ازﺧﺎﻧﮫ [ اﺳت ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺳری
ھﻧﺟﺎرھﺎ را از ﺑﯾن ﺑردﯾم اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ھﻧﺟﺎری اﯾﺟﺎد ﻧﮑردﯾم
 ٤"....ﻣﺷﺎھده ی ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ ،ﺑﮫ وﯾژه آﻣوزش و ﭘرورش،
ﺳؤاﻻت زﯾﺎدی را ﺑﮫ ذھن ﻣﺗﺑﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ:
 وﺟود ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﻘر ﺗردﯾدی ﺟدی در ذھن ﻧﺳﺑت ﺑﮫآﻣوزش و ﭘرورش اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد) .ﻣﺎ در ﮐﺷوری ﻏﻧﯽ و دارای
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓراوان زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﭼرا ﻓﻘر؟!(
 ﭼرا آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧردﺑﺎن ﺗﺣرکاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد؟
 ﭼرا ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﮫ ﺣق اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرطرف ﻧﻣﯽﺷوﻧد؟
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ در ھم ﺗﻧﯾدﮔﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﮔر
ﻣﺷﮑل و ﻣﺳﺄﻟﮫ ای در آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد آن را در
٨
ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ،ﺳﯾﺎﺳت و ﻣذھب ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد و ﺑﺎﻟﻌﮑس.
 vوﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت روان در ﺟﺎﻣﻌﮫ :ﺑﻧﺎ ﺑﮫ آﻣﺎر وزارت
ﺑﮭداﺷت )در ﺳﺎل  ١٥ ،(١٣٨٨ﺗﺎ  ٢٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ٩و ﺑﺎ ﺑرآورد
اﻧﺟﻣن روان ﭘزﺷﮑﺎن اﯾران )در ﺳﺎل  ٢٠ (١٣٨٩ﺗﺎ  ٢٣درﺻد
ﻣردم ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ و اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ١٠.اﻟﺑﺗﮫ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ از ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
رواﻧﯽ در ﮐﺷور وﺟود ﻧدارد ١١.ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٠ ،١٣٨٧ھزار ﺑﯾﻣﺎر
رواﻧﯽ ﻣزﻣن در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
١٢
ﺷده ﺗﻌداد ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ ﻣزﻣن ﺣدود  ٢٠٠ھزارﻧﻔر ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ از  ١١درﺻد در ﺳﺎل  ،٧٧ﺑﮫ ١٦
درﺻد در ﺳﺎل  ٨٢رﺳﯾده١٣و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﺑود ﺗﺧت
ھﺎی روان ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣددﮐﺎر و اﻋﺗﺑﺎرات وﺟود دارد اﻣﺎ وزارت
ﺑﮭداﺷت در ﺻدد ﺗﻧزل ﺟﺎﯾﮕﺎه روان ﭘزﺷﮑﯽ در ﺗﺷﮑﯾﻼت
١٠
اداری اﺳت.
اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻗرﺑﺎﻧﯽ درﻧده ﺧوﯾﯽ و ﺷراﯾط ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺷده اﻧد ﮐﮫ "ﻋـﺎطـﻔﮫ ﺳـﮭﺎﻟـﮫ "
ﻣﺷﮭور ﺑﮫ "ﻋــﺎطـــﻔﮫ رﺟــــﺑﯽ" از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر را از آن رو آورده ام ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آرﯾم در ﮐﺷورﻣﺎن
ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺳﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺳزاواراﻧﮫ از "ﺣــــق" زﯾﺳﺗن
ﻣﺣروم ﺷدﻧد .آن ﭼﮫ ﭘﯾش رو دارﯾد ،ﮔزارﺷﯽ ﮐوﺗﺎه از ﯾﺎدداﺷت
ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻋﺎطﻔﮫ ،ﻣﺷﺗﯽ از
ﺧروار.
 vﻋﺎطﻔﮫ ﮐﮫ ﺑود؟ ﻋﺎطﻔﮫ در آﺧرﯾن روز ﺷﮭرﯾور  ١٣٦٦ﺑﮫ
دﻧﯾﺎ آﻣد ٥ .ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرش از ھم ﺟدا ﺷدﻧد .ﻣﺎدرش
دوﺑﺎره ازدواج ﮐرد و ﭼﻧدی ﺑﻌد در ﺳﺎﻧﺣﮫ ﺗﺻﺎدف ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺧﺎﻧواده ﻗﺑل از ﺟداﯾﯽ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻣﺷﮭد ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐرده
ﺑودﻧد .ﻋﺎطﻔﮫ ﯾﮏ ﺧواھر و دو ﺑرادر داﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرادرش در
رودﺧﺎﻧﮫ ﻏرق ﺷد .وﻗﺗﯽ ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ را ﺑرای
ﻓروش ﺑﮫ ﻣﺎزﻧدران ﻣﯽ ﺑرد ،ﻋﺎطﻔﮫ و ﺧواھرش ﻧزد ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ
زﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑود ﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﻋﺎطﻔﮫ ﻣدﺗﯽ ھم در دو ﻣرﮐز
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ در ﻣﺷﮭد ﺑﮫ ﺳر ﺑرد .ﺳﭘس ﺧﺎﻧواده ی ﻋﺎطﻔﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﻓﻘﯾر ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻧﮑﺎ ﻧزد ﭘدرﺑزرگ و ﻣﺎدرﺑزرگ ﻋﺎطﻔﮫ رﻓﺗﻧد ]از
ھﻣﯾن رو ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭘدرﺑزرﮔش ﮐﮫ "رﺟﺑﯽ" ﺑود

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت[ .ﻋﺎطﻔﮫ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﻧداﺷت اﻣﺎ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود و
١٤
ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﭘدرﺑزرگ و ﻣﺎدرﺑزرﮔش را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد.
 vﺳـــراﻧﺟـــﺎم ﻋــــــﺎطﻔـــﮫ :روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ٢٥ ،ﻣرداد ،١٣٨٣
ﻋﺎطﻔﮫ  ١٦ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺟرم اﻧﺟﺎم ا َﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت در ﺷﮭرﺳﺗﺎن
ﻧﮑﺎ در اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران اﻋدام ﺷد .اﯾن ﺣﮑم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت
رﯾﯾس دادﮔﺳﺗری ﻧﮑﺎ ،ﺗﺄﯾﯾد دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور و ﻣواﻓﻘت رﯾﯾس
ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .رﯾﯾس دادﮔﺳﺗری ﺳن وی را ﺑﮫ
دروغ  ٢٢ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐرد .ﻋﺎطﻔﮫ در دادﮔﺎه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﺷم
ﺷدﯾد ،ﺑﮫ رﯾﯾس دادﮔﺎه )ﺣﺎﺟﯽ رﺿﺎﯾﯽ( ،ﮐﮫ رﯾﯾس دادﮔﺳﺗری
ﻧﮑﺎ ﻧﯾز ﺑود ،ﻧﺎﺳزا ﮔﻔت و ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻋﺗراض ﺑﺧﺷﯽ از ﻟﺑﺎس
ھﺎﯾش را ﻧﯾز درآورد .ﺧﺷم ﺣﺎﺟﯽ رﺿﺎﯾﯽ از اﯾن اﻗدام ﭼﻧﺎن
ﺑود ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً ﭘروﻧده ی وی را ﭘﯽ ﮔﯾری ﮐرد و ﺣﺗﯽ ﺧود
طﻧﺎب دار ﺑر ﮔردن ﻋﺎطﻔﮫ اﻧداﺧت و ﺟرﺛﻘﯾل ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳت وی
طﻧﺎب را ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد .درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺟﺳد ﻋﺎطﻔﮫ ﭘس از ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری
ﺷﺑﺎﻧﮫ ،ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ از داﺧل ﻗﺑر ﺑﯾرون آورده و رﺑوده
ﺷد١٥.ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺧﺑر ،واﻗﻌﯾﺎت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻋدام
ﻋﺎطﻔﮫ ﺷد آﺷﮑﺎر ﺷد :ﺗﻌدادی از ﭘرﺳﻧل ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﺳروان ﻣوﻻﯾﯽ و ﺳروان ذﺑﯾﮭﯽ)ذﺑﯾﺣﯽ؟( ]و ﻗﺎﺿﯽ
رﺿﺎﯾﯽ[ از ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑرر ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ
ﻧﻣودﻧد .اﻣﺿﺎی  ٢اﻓﺳر ﻧﺎﻣﺑرده )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھد( در زﯾر ﺑرﮔﮫ
ی ﺷﮭﺎدت ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎطﻔﮫ وﺟود داﺷت .آن ھﺎ در اﻗداﻣﯽ دﯾﮕر )ﻗﺑل
از اﻋدام( از ﺗﻌدادی ﻋواﻣل ﺧود و ﻣردم ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﺗﺷﮭﺎد ﻧﺎﻣﮫ ی
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻋﺎطﻔﮫ ﻋﺎﻣل ﻓﺳﺎد در ﻣﺣل ﺳﮑوﻧﺗش اﺳت
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودﻧد و ﻧﯾز ﺷﺎﯾﻌﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺑﺗﻼی ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
اﯾدز ﭘﺧش ﻧﻣودﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﮑﺎ ،ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﺳﺗﺎﻧدارد
ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺄﻟﮫ وﺟود ﻧداﺷت .ﺟﺳد ﻋﺎطﻔﮫ ﻗﺑر و ﺑدون
اطﻼع ﺧﺎﻧواده ی وی ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺗﮭران ﻣﻧﺗﻘل و
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺑر آن ﺗﺄﯾﯾد ﺷد ﮐﮫ ﻋﻣﮫ ی ﻋﺎطﻔﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد .اﻣﺎ
ﺧﺑری از دﻓن ﻣﺟدد ﺟﺳد و ﻣﺣل دﻓن آن اﻋﻼم ﻧﺷد .ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ
ﺑرﻋﻠﯾﮫ رﯾﯾس دادﮔﺎه و ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ی دﺧﺗرش
ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد .وی ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣداﻓﻊ
ﺣﻘوق ﺑﺷر ارﺳﺎل ﻧﻣود .ﻣطﺑوﻋﺎت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت )روزﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی اﻋﺗﻣﺎد و اﯾران( در ﮔزارش ھﺎی ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ھﺎی رﯾﯾس دادﮔﺎه ﺳن ﻋﺎطﻔﮫ را  ٢٢ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐردﻧد ،وﻟﯽ
ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻔﺣﮫ اول ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ وی را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﮑردﻧد .اﻣﺎ
ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺻﻔﺣﮫ اول ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ دﺧﺗرش ﮐﮫ دﻟﯾل ١٦
ﺳﺎﻟﮫ ﺑودن ﻋﺎطﻔﮫ اﺳت را ھﻣراه ﺷﮑواﯾﯾﮫ و ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗراﺿﯽ
ارﺳﺎل و ﺑرﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ دﺧﺗرش ﺑﮫ وﮐﯾل ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﻧﻣود ١٦.ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﻋﻣﮫ ﻋﺎطﻔﮫ ..." :ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه زﻧﺎ ﮐﺎران ﻣﺗﺄھل ع .ا .د
) ٥٠ﺳﺎﻟﮫ( و ع .ذ ) ٤٥ﺳﺎﻟﮫ( را ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ از اﺧﺗﻼل ﺣواس
ﻋﺎطﻔﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﭼﻧد ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق
ﻣﺣﮑوم ﮐرد .در آﺧرﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺎطﻔﮫ ،وی در زﻧدان ﺑﮫ ﻣن
ﮔﻔت :ﻋﻣﮫ ﺟﺎن آن ﺳﮫ ﻧﻔر در آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺳﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ
ﻣن ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد .ﻗﺎﺿﯽ روز اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ را ﺑﮫ اﻗوام وی
اطﻼع ﻧداده ﺑود و ﻣن از ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻏﯾررﺳﻣﯽ ]ﻣطﻠﻊ ﺷدم و[ در
روز اﻋدام ﺳر رﺳﯾدم .ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔت :اﮔر
اﯾن ﺑﺎر ﻣرا ﻋﻔو ﮐﻧﯽ ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺣرم ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ
ﻗﺎﺿﯽ ﺧودش طﻧﺎب دار را ﮐﺷﯾد ...ﮐﺟﺎی دﻧﯾﺎ و ﮐدام دﯾن ﯾﮏ
دﺧﺗر ﺻﻐﯾر و ﻣﻌﻠول ذھﻧﯽ را ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺣﯾوان ﺻﻔت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق ﻗﺎﺑل ﺧرﯾداری

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه وﯾﮑم
١٧

ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷوﻧد "...آﺳﯾﮫ اﻣﯾﻧﯽ ﻧوﺷت ..." :در روﻧوﺷت
وﻓﺎت ﻋﺎطﻔﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت اﺣوال ﮐﺷور ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
) /٩٣٤٨٦٣٥ف( ﺛﺑت ﺷده ،ﺳﺎل ﺗوﻟد وی  ١٣٦٦ﻋﻧوان ﺷده...
ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ ...ﮐﮭﻧﮫ ﻓروﺷﯽ دوره ﮔرد اﺳت و ﺣﺗﺎ در ﺷب اﻋدام
ﻋﺎطﻔﮫ از اﻋدام دﺧﺗرش ﺑﺎ ﺧﺑر ﻧﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ او وداع ﮐﻧد ﯾﺎ در
ﺻﺣﻧﮫ اﻋدام دﺧﺗرش ﺣﺿور ﯾﺎﺑد ...ﺑر ﻣﯾزی ...ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻋﺎطﻔﮫ را ﭼﯾده ام .از ﻣﻌدل  ١٧/١٦ﺷروع ﻣﯽ
ﺷود ،ﺑﮫ  ١٤/٦٧و  ١٢/٣و  ١١/٦و ...ﻣﯽ رﺳد و در ھﻣﮫ ی
١٨
آن ھﺎ ﻧﻣره ی اﻧﺿﺑﺎط ﻋﺎطﻔﮫ ﮐﻣﺗر از  ١٧ﻧﺑوده اﺳت"...
در ﻧوﺷﺗﮫ ی دﯾﮕری از آﺳﯾﮫ اﻣﯾﻧﯽ  -ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن ﻗﺑﻼً
ﻧﻘل ﺷد  -ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﻣﺟﺎزات ھﺎی ﻋﺎطﻔﮫ اﺷﺎره ﺷده ... :ﻋده
ی دﯾﮕری از اھﺎﻟﯽ ﻧﮑﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ی دﯾﮕری ﺑﺎ  ٤٣اﻣﺿﺎ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﺧرداد  ١٣٨٣ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ... :ﻋﺎطﻔﮫ ﺳﮭﺎﻟﮫ دﺧﺗر
ﺻﻔرﻋﻠﯽ ،از ﻋﻘل ﮐم دارد و دارای ﺑﯾﻣﺎری روان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد...
ﻧﺎﻣﮫ ی دﯾﮕری ﺑﮫ اﻣﺿﺎی  ٤٤ﺗن از اھﺎﻟﯽ ﻧﮑﺎ رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥ﻣرداد ) ١٣٨٣ﺑﻌد از اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ( اﺧذ ﺷده و در
آن ...ﺑﮫ داﺷﺗن ﺟﻧون ادواری و اﺧﺗﻼل ﻣﺷﺎﻋر وی ﺷﮭﺎدت داده
اﻧد ...دﺧﺗر  ١٤ﺳﺎﻟﮫ ای در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺳﮫ ﺑﺎر و
ھر ﺑﺎر ﺻد ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺷﻼق ﻣﯽ ﺧورد ...ﭼﻧد ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را
ﮐﮫ ﯾﮏ دﺧﺗر  ١٤ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﮐرده
اﺳت؟ ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻋﺎطﻔﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺑرای دﺧﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺎطﻔﮫ،
 ١٤ﺳﺎﻟﮫ ،ﻓﻘط ھﻧﮕﺎم ﻣﺟﺎزات ﻣﻌﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ؟ ١٤"...در ﭘﯽ
اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ ،ﻓرﻣﺎﻧدار و ﺷﮭردار ﻧﮑﺎ و ارﮔﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﭘﺎه
و ﺑﺳﯾﺞ اﻗدام ﺑﮫ ﻧﺻب ﭘﺎرﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺷﮭر ﮐرده و در
آن ھﺎ اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ را ﺑﮫ رﯾﯾس دادﮔﺎه ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ و آن را
١٩
اﻗداﻣﯽ اﻟﮭﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
 vواﮐﻧش ﺑﮫ اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺷور" :ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن
اﻟﻣﻠل" ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺿﻣن اﺑراز ﺧﺷم از اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ،
اﻋﻼم داﺷت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔزارش ،اﻋدام ﺑﺎ وﺟود آن اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ
ﻋﺎطﻔﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﺳﺎﻟم ﺑوده و ﻧﮫ در ﻣراﺣل دادرﺳﯽ،
اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل را داﺷﺗﮫ اﺳت ٢٠.ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﻣزﺑور را
وﺑﻼگ ﻓﺎرﺳﯽ "دﯾﻠﻣﺎج" ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ و آن را ﻣﻧﺗﺷر
ﻧﻣود ٢١.روزﻧﺎﻣﮫ ی "آﻓﺗن ﭘﺳﺗن" ﻧروژ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﺣﻣود اﻣﯾری
ﻣﻘدم ﻧوﺷت ..." :اﯾن اﻋدام وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻧﺷﺎﻧﮕر اﯾن ﻣطﻠب اﺳت
ﮐﮫ رژﯾم اﯾران ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺣﻠﻘﮫ ﻓﺷﺎر را ﺑر ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ در ﺑﯾن آﻧﺎن داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﺗﻧﮓ
ﺗر ﮐﻧد ...او در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ رژﯾم ﺑرای
٢٢
ﺗرﺳﺎﻧدن ﻣﻠت از وی اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد"...
"ﻣرگ و دوﺷﯾزﮔﯽ در اﯾران" ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻗﻠم "اﻟﯾﺳﺗر
ﭘﺎﻟﻣر" ) (Alasdair Palmerﺑود ﮐﮫ در روزﻧﺎﻣﮫ ی "دﯾﻠﯽ
ﺗﻠﮕراف" درﺑﺎره ی اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ ﭼﺎپ ﺷد .ﭘﺎﻟﻣر در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ
"رادﯾو ﻓردا" ﮔﻔت" :ﻣن از ﺧﺑر اﻋدام و ﻧﺣوه ﺻدور ﺣﮑم اﯾن
دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ی ﻣﻌﺻوم ﮐﮫ رﻓﺗﺎرش ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻧوﺟوان  ١٦ﺳﺎﻟﮫ
دﯾﮕری در دﻧﯾﺎ اﺳت ،ﺣﯾرت زده و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻧزﺟر ﺷدم...
اﯾن ﻧوع رﻓﺗﺎرھﺎ و اﺣﮑﺎم در ﻗرن  ٢١ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑرای رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺧرج داده اﻧد ،ﮐﺎﻣﻼً
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻣﻐﺎﯾر ﺿواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود ...آن
ﭼﮫ ﺗﻌﺟب ﻣن را ﺑراﻧﮕﯾﺧت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
و اﺻﻼ ً در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣﻧﻌﮑس ﻧﮑرده ...ﺑﮫ
ﻧظرم دو ﻧظر اﻓراطﯽ در ﻣورد اﺳﻼم ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ھم ھﺳﺗﻧد ،دﺳت
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ﺑﮫ دﺳت ھم داده ﺑر رﻓﺗﺎر ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﻧد.
اﯾن دو ﻧظر ﯾﮑﯽ ﻧظر اﻓراطﯽ ﺿد اﺳﻼم و دﯾﮕری ﻧظر اﻓراطﯽ
طرﻓدار اﺳﻼم در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﺳت .طرﻓداران اﻓراطﯽ اﺳﻼم ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗﻘﺎد ﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﻧد ﻣﺑﺎدا
ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑر ﺑﺧورد .اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﺳﻼم ﻣﻌﺗﻘدﻧد ھﻣﮫ ی
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﻋده ﺑرﺑر و ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺻﻼح
ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺣﻠﺷﺎن ﮔذاﺷت .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن دو
ﻧظر اﻓراطﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻣﯽ رﺳﻧد و درﺑﺎره ی ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ در ﻣورد دﺧﺗر  ١٦ﺳﺎﻟﮫ اﯾراﻧﯽ ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ
٢٣
ﮐﻧﻧد".
"زھرا ارزﻧﯽ" در ﻣورد ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط و ﻗواﻧﯾن ﮔﻔت:
" ...اﮔر اﯾن دﺧﺗر  ١٦ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده ،ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟرﻣش
ﺑﺎﯾد دادﮔﺎه اطﻔﺎل ﻣﯽ ﺑود .ﺑﮫ ﻋﻼوه دﯾواﻧﮕﺎن طﺑق ﺗﺻرﯾﺢ
ﻗﺎﻧون ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری ﻧدارﻧد ...دادﮔﺎه ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻧﮑﺎ ﺻﻼﺣﯾت
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘروﻧده را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ...ﺟراﯾﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات آن ھﺎ در ﺣد اﻋدام اﺳت ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد در دادﮔﺎه اﺳﺗﺎن
و ﺑﺎ ﺣﺿور  ٥ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود ...از طرف دﯾﮕر اﮔر اﯾن
ﺧﺎﻧم ﺟرﻣﯽ را در ﺣد ﻣﺟﺎزات اﻋدام اﻧﺟﺎم داده ،ﺣﺗﻣﺎً ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت وﮐﯾﻠﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐرد ...اﯾن اﺻل روﯾﮫ ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺟﺎزات ھﺎی در ﺣد ﺣﺑس اﺑد ﯾﺎ اﻋدام ،ﺣﺗﻣﺎً ﺑﺎ ﺣﺿور وﮐﯾل
ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺷوﻧد ٢٤".ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ
"ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ" ٢٥و "ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ" ٢٦ﻧﯾز ﺑﮫ اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ
ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺗﻧدی در ﺧﺻوص ﻋﺎطﻔﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود
ﮐﮫ در  ٢٧ﺟوﻻی  ٢٠٠٦از  BBC٢ﭘﺧش ﺷد .ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده و
ﮐﺎرﮔردان ﻓﯾﻠم طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در روزﻧﺎﻣﮫ ی "ﮔﺎردﯾن" ﺑﮫ
ﻣوﺿوع ﻋﺎطﻔﮫ و ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺳﻔر ﺑﮫ اﯾران ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻓﯾﻠم
ﭘرداﺧت ٢٧.ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در  ٢٧ژوﯾﯾﮫ  ٢٠٠٦ﻧﯾز ﮔزارﺷﯽ
درﺑﺎره ی ﻋﺎطﻔﮫ ﭘﺧش ﮐرد ٢٨.ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
" "WDRآﻟﻣﺎن ٢٩و " "DR٢داﻧﻣﺎرک ،٣٠ﻓﯾﻠﻣﯽ درﺑﺎره ﻋﺎطﻔﮫ
ﭘﺧش ﮐردﻧد.
ﻧﺷرﯾﮫ ی "ﻣﺟﺎھد" ﻧوﺷت ..." :آﺧوﻧدھﺎ دﺧﺗر ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم ﻋﺎطﻔﮫ را در ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن ﺑﮭﺎر زﻧدﮔﯾش در ﺑراﺑر دﯾدﮔﺎن
ﻣﺑﮭوت و ﮔرﯾﺎن ﻣردم ﺷﮭر ﻧﮑﺎ اﻋدام ﮐردﻧد ...ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ در
ﮐﺎرﺑرد ﺧﺷوﻧت ﺑرای ﮐﻧﺗرل اوﺿﺎع ...ﻣﺻداق ﺑﺎرزی از
"ﺧﺷوﻧت ﻋﺎﻣداﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭروﻧدان" اﺳت ...ھدف اﯾن ﺧﺷوﻧت و
ﺗرورﯾﺳم ،ارﻋﺎب و ﮐﻧﺗرل ﺷﮭروﻧدان و ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﺷروع و
ﻏﺎﺻب اﺳت٣١"...؛ "ﻣرﯾم رﺟوی" از رھﺑران ﺳﺎزﻣﺎن
٣٢
ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق ﻧﯾز ،طﯽ ﭘﯾﺎﻣﯽ اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ را ﻣﺣﮑوم ﻧﻣود.
ﻧﺷرﯾﮫ "ﺣﻘﯾﻘت" ارﮔﺎن "ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-
ﻧوﺷت" :ﺣﺎﺟﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت("
دادﮔﺳﺗری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺧﺻﺎ ً طﻧﺎب دار را ﺑﮫ ﮔردن
ﻋﺎطﻔﮫ ی  ١٦ﺳﺎﻟﮫ اﻧداﺧت .ﻗﺑل از اﻋدام ،ﻗﺎﺿﯽ و  ٢ﺗن از
ﻣﺄﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ اش ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ذﺑﯾﺣﯽ و ﻣوﻻﺋﯽ ﺳﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ
روز ﺑﮫ وی ﺗﺟﺎوز ﮔروھﯽ ﮐردﻧد .ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺧﺻﺎً او را ﺷﮑﻧﺟﮫ
داد ...در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرش ﺑﯽ ﻧﻘص و ﻋﯾب ﺑود.
زﯾرا در اﯾران اﺳﻼﻣﯽ طﺑق ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺗوان دﺧﺗر را از ٩
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﻌد ُﮐﺷت ،ﻓروﺧت و ﺑﮫ او ﺗﺟﺎوز ﺷرﻋﯽ ﮐرد...
ﻋﺎطﻔﮫ دﺧﺗر ﻣﻌﺻوم ﻣردم ﻓﻘﯾر و زﺣﻣﺗﮑش ﻣﺎ زﯾر دﺳت و ﭘﺎی
ﺟﺎﻧﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت ...ﻣوﺟودﯾت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳرﮐوب زﻧﺎن واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ...ھﻣﯾن ﻗﺿﺎت ﻗوه ی
ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ و ﭘﺎﺳداران و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻗوه ی ﻣﺟرﯾﮫ ﮐﮫ
دﺧﺗری را ﺑﮫ ﺟرم "اﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت" اﻋدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺧودﺷﺎن
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺳودآور ﻓﺣﺷﺎ و ﺻﺎدرات زن ﺑﮫ ﺷﯾﺦ ﻧﺷﯾن ھﺎ را
اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...ﺳران رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﯾن طرﯾق ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ" :در اﯾن ﻧظﺎم ﺷﻣﺎ
٣٣
ﺑرده اﯾد و ﺑرده ﺧواھﯾد ﻣﺎﻧد!"...
ﺑرﺧﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ و اﻧﺟﻣن ھﺎ ھﻣﭼون :ﺟﻣﻌﯾت اﯾراﻧﯽ
ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،٣٤اﻧﺟﻣن زﻧﺎن دﻣوﮐرات اﯾران
)ﺑﻠژﯾﮏ( ،٣٥ﮐﻣﯾﺳﯾون زﻧﺎن اﺗﺣﺎد ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن اﯾران ٣٦و
اﻧﺟﻣن داﻧﺷﺟوﯾﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران ٣٧اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ
را ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد .ﺑراﺑر اطﻼﻋﺎت و ﻣدارک ﻣوﺟود ،ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺑرﺧﯽ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ،ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻧﺟﻣن ھﺎی اﯾراﻧﯽ
ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑوﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن
ﻧدادﻧد.
 vﻋﺎطﻔﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧل ﮐﺷور" :ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی" ﮔﻔت:
"ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣواره ﻣورد ﺑﺣث اﺳت و
دوﻟت اﯾران ﻧﯾز ﻣﺗﮭم ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺷود ،ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای
اﻓراد ﮐﻣﺗر از  ١٨ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﻗوه
ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ وارد ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺟز اﺟرای ﻗﺎﻧون،
ﮐﺎر دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻧد و ﺣق ﻧدارد اﻧﺟﺎم دھد ٣٨".ﺑﺎﯾد ﮔﻔت:
ﺗﮭﯾﮫ ی "ﻟواﯾﺢ ﻗﺿﺎﯾﯽ" و "ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻋﻔو ﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺟﺎزات
٣٩
ﻣﺣﮑوﻣﺎن" از وظﺎﯾف و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ اﺳت.
ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﭘس از اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﯾﮫ اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ ،در اﻗداﻣﯽ
ﺷﺗﺎﺑزده و ﺳﯾﺎﺳﯽ " ،ﻻﯾﺣﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟراﯾم اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن"
را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ در آذر  ١٣٨٣ﺗوﺳط ھﯾﺄت وزﯾران ﺗﺻوﯾب و
در ﺑﮭﻣن ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ارﺳﺎل ﺷد ٤٠.درﻋﯾن ﺣﺎل از
"ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻋﻔو ﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾف" در ﭼﻧد ﻣورد از ﻣواردی ھﻣﭼون
ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ و ﻧوﺟواﻧﺎن دﯾﮕر )ﺑدون ﻓﺷﺎرھﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯾن ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ( اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت؟ اﻟﺑﺗﮫ،
"وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری و ﺣﻘوﻗداﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﺎت و
دادﮔﺎه ھﺎ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارﻧد ﮐﮫ ﻓردی را ﮐﮫ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب
ﺟرم ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده ،ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات
٤١
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷد".
"ﺷﺎدی ﺻدر" در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧوﺷت ..." :در رأی دادﮔﺎه آﻣده
اﺳت ،اﻋدام ﺷده ﻣﺟرد ﺑوده و طﺑق ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ،
زﻧﺎی ﻓرد ﺑدون ھﻣﺳر )ﻏﯾر ﻣﺣﺻﻧﮫ( ﺻد ﺿرﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺣد
ﺧواھد داﺷت )ﻣﺎده  .(٨٨اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎده  ٩٠ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ھرﮔﺎه زن ﯾﺎ ﻣردی ﭼﻧد ﺑﺎر زﻧﺎ ﮐﻧد و ﺑﻌد از ھر ﺑﺎر ﺣد ﺑر او
ﺟﺎری ﺷود در ﻣرﺗﺑﮫ ﭼﮭﺎرم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود" ...اﻣﺎ ...ﺣﺗﯽ اﮔر
اﻋدام ﺷده ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧﺎطر راﺑطﮫ ﻧﺎﻣﺷروع ﺷﻼق ﺧورده
ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم ﻋﻣل او زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ ،آن طور ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﮑم
آورده ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود .دوم اﯾن ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد در ﺣﮑم ﺧود
ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﭼﮫ ﻣدارک و اﺳﻧﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾده ﮐﮫ اﻋدام ﺷده ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺑﺎر ﻗﺑﻼً ﺑﮫ دﻟﯾل زﻧﺎ ،و ﻧﮫ دﻻﯾل
دﯾﮕر ،ﺻد ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق ﺣدی )و ﻧﮫ ﺷﻼق ﺗﻌزﯾری( ﺧورده
اﺳت و ﺑﺎر ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﺎده ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ و ﭼﮭﺎر ﺑﺎر اﻗرار
اﻋدام ﺷده او را ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐرد ...اﮔر ﻣﺟرد ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣرﺗﮑب زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ ﺷود و اﮔر زﻧﺎی
ﻣﺣﺻﻧﮫ ﮐرده ﮐﮫ طﺑق ﻗواﻧﯾن اﯾران ﺑﺎﯾد ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﺷده و ﻧﮫ
اﻋدام! ٤٢"...ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ،ﺷﺎدی ﺻدر ﮐﮫ وﮐﺎﻟت ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ را در
ﺷﮑﺎﯾت او ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،اﻋﻼم ﮐرد ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣدارک
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻋﺎطﻔﮫ  ١٦ﺳﺎل داﺷﺗﮫ و دﭼﺎر ﺟﻧون ادواری و
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اﺧﺗﻼل ﺣواس ﻧﯾز ﺑوده اﺳت .ﺻدر ﮔﻔت ﺗﻧﮭﺎ  ١٠٥روز از
ﺻدور ﺣﮑم ﺑدوی ﺗﺎ اﻋدام طول ﮐﺷﯾده و ﺧﺎﻧواده ی ﻋﺎطﻔﮫ،
ﺧواھﺎن روﺷن ﺷدن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎﺟرا ،اﺧذ دﯾﮫ و ﺷﮑﺎﯾت از ﻗﺎﺿﯽ
ﺑدوی ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﺣﮑم ھﺳﺗﻧد ٤٣.ﺑﻧﺎﺑر ﺷﻧﯾده از دوﺳﺗﯽ
ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ،ﭘس از آن ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﺷﺎدی ﺻدر وﮐﺎﻟت ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ را
ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت ،اﯾﺷﺎن طﯽ ﺗﻣﺎس ھﺎﯾﯽ ،از ﺧﺎﻧم ﺻدر ﻣﯽ
ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺣوﯾل ﻣدارﮐﯽ از ﭘروﻧده ﻋﺎطﻔﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﺷﺎﮔری
ﺑﯾﺷﺗری از ﭘروﻧده اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣورد ﻣواﻓﻘت ﺧﺎﻧم
ﺻدر ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
روزﻧﺎﻣﮫ ی دوﻟﺗﯽ "اﯾران" ،در ﭘﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدن ﻣوﺟﯽ از
اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﯾﮫ اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ ،اﻗدام ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧﻣود ﮐﮫ
در آن ﺳﻌﯽ ﺷد ﺑﺎ ﺗﺣرﯾف ﺣﻘﺎﯾق )از ﺟﻣﻠﮫ :ﺳن واﻗﻌﯽ ﻋﺎطﻔﮫ،
ﻋدم ﺑرﺧورداری از وﮐﯾل ،ﺷﮑﻧﺟﮫ وی ﺑرای اﻗرار و ﻧﮕﺎه
داﺷﺗن ﺟﺳد ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑردار( ،ﺣﮑوﻣت از اﺗﮭﺎﻣﺎت
وارده ﺗﺑرﺋﮫ ﮔردد ٤٤.ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ،آﻗﺎی "ﻣﺣﻣد ﺟوﻧﯾﺎن" ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی اﯾران در ﺳﺎری ،ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ
اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارش ﻣزﺑور ﻧﻣود ،ﺑﮫ ﭘﺎس ﭘﺎدوﯾﯽ ھﺎﯾش ﺑرای
ﺣﮑوﻣت ،ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﻣﺳﺋول ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺧﺑری دﻓﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ی
وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ در اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران" ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .او ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻋﺿو
"ﺷورای ﻧظﺎرت ]ﺳﺎﻧﺳور[ ﺑر ﻧﻣﺎﯾش" اداره ی ﮐل ﻓرھﻧﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران و ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣؤﺳس "اﻧﺟﻣن
ﻧﻣﺎﯾش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺳﯾﺞ ھﻧرﻣﻧدان اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران" ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 vﺳراﻧﺟﺎم ﭘروﻧده ی ﻋﺎطﻔﮫ :ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن و ﻣﺗﺟﺎوزان ﺗوﺳط
اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻋﺎطﻔﮫ اﻋﺗراف
ﮐردﻧد .ﻗﺎﺿﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﮔﻔت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻓﺷﺎی ﻧﺎم ﺧود و
ھﻣدﺳﺗﺎﻧش ﺣﮑم اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ را ﺻﺎدر و اﺟرا ﻧﻣود ٤٥.اﻗدام
دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣﺎﻟت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ داﺷت و ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﺑﮫ ﺟز  ٢ﻧﻔر،
ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺟرﻣﯾن آزاد ﺷدﻧد ٤٦.ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،دﯾﮕر
ﺧﺑری از ﻣوﺿوع ﻋﺎطﻔﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾﺳت :ﭼرا ﺧﺎﻧواده
ﻋﺎطﻔﮫ و وﮐﯾل ﻣرﺑوطﮫ ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﮐردﻧد؟ ﺑر ﺟﺳد رﺑوده
ﺷده ی ﻋﺎطﻔﮫ ﭼﮫ رﻓت و اﯾن ﻋﻣل ﭼﮫ ھدﻓﯽ را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐرد؟
ﺷﺎﯾﻌﮫ ی ﭘرداﺧت دﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ١٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺗوﺳط دوﻟت ﺑﮫ
ﭘدر ﻋﺎطﻔﮫ ،١٩ﺻورت واﻗﻌﯾت ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽ رﻓت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘروﻧده ی ﻋﺎطﻔﮫ دﺧﯾل ﺑودﻧد ،در ﭘﯽ
ﺧروج از ﮐﺷور ،اﺑﮭﺎﻣﺎت ﭘروﻧده از ﺟﻣﻠﮫ ﺳراﻧﺟﺎم آن را روﺷن
ﺳﺎزﻧد.
 vﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﺳن ﻣﺳﺋوﻟﯾت( :ﮔر ﭼﮫ در
"ﻗــرآن" آﻣده ﮐﮫ ..." :ﻣﺎ در ﻗرآن ھﯾﭻ ﭼﯾزی را از ﻗﻠم
ﻧﯾﺎﻧداﺧﺗﮫ اﯾم  ٤٧"...اﻣﺎ در ﮐﺗﺎب ﻣزﺑور ھﯾﭻ ﻣطﻠب و اﺷﺎره ای
در ﺧﺻوص ﺳن ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺳن ﺑﻠوغ وﺟود ﻧدارد .آن ﭼﮫ در
ﻣورد ﺣدود ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری ﮐودﮐﺎن در ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺻوب ﺳﺎل  ١٣٧٠ﻟﺣﺎظ ﺷد ،از ﯾﮏ ﻧظر ﻓﻘﮭﯽ ﻣﺷﮭور ﺑﮫ
ﻓﻘﮭﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﺷﺄت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری را ﺑرای
ﭘﺳران  ١٥ﺳﺎل ﮐﺎﻣل و ﺑرای دﺧﺗران  ٩ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﻋﻣده ﺗرﯾن دﻟﯾل ﻣﺷﮭور آﻧﺎن ،ﯾﮏ "رواﯾت" ]!!![ و ﻣﻌﯾﺎر ﺑﻠوغ،
٤٨
اﺣﺗﻼم و ﺣﯾض اﺳت.
 vﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن در اﯾران :اﯾران در ﺳﺎل [١٣٧٣] ١٩٩٤
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک را اﻣﺿﺎء ﻧﻣود .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻗواﻧﯾن
ﻣوﺟود ھﻧوز ﺑﺎ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﻐﺎﯾرت دارد ٤١.ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ "ﻧﺳرﯾن
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺳﺗوده" :ﺑﺳﯾﺎری از اﺻول ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک در اﯾران
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود ...ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن اﺻول ،ﮐودک داﻧﺳﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ
اﻓراد زﯾر  ١٨ﺳﺎل اﺳت ...اوﻟﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد
ﮐودﮐﺎن اﺻﻼح ﺷود ،ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری
ﮐودﮐﺎن اﺳت ٤٩"...وی ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ..." :رﯾﯾس دادﮔﺎه اطﻔﺎل
ﺳوﺋﯾس ﮐﮫ در ھﻣﺎﯾش ﺳن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری در اﯾران ﺷرﮐت
ﮐرده ﺑود ،ﻋﻧوان داﺷت" :ﻣن ﺣﺗم دارم ﮐﮫ در ﻧوﺟواﻧﯽ ﺟراﯾﻣﯽ
را ﻣرﺗﮑب ﺷده ام ﮐﮫ اﮔر اﻣروز در اﯾران ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷدم،
ﺗﻣﺎم ﻋﻣر را در زﻧدان ﻣﯽ ﻣﺎﻧدم ٥٠".ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳن
ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارای اﯾراداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد -١" :ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺳن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎ
واﻗﻌﯾﺎت ﻋﯾﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﺻوﺻﺎ ً در دﺧﺗران ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎر آن،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﮑﺎح اﺳت -٢ .ﻋدم ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن ﮐودﮐﺎن ﻏﯾرﻣﻣﯾز و
ﻣﻣﯾز از ﻧظر ﻣﺳﺋوﻟﯾت -٣ .ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﺷد ﮐﯾﻔری در
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری ﮐودﮐﺎن" ،٤٨ﺗﻧﺎﻗض و اﺑﮭﺎم در ﺗﻌرﯾف طﻔل و
ﻧوﺟوان ،ﻋدم ﺑرﺧورد ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﻣﺷﺎوران دادﮔﺎه
ھﺎی اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺗﮑرار اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ در ﻣوﺿوع
ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻣﺎل رﺷد و ﻋﻘل ،اﺳت ٥١.ﮐﺷف ﻧواﻗص و اﺟﻣﺎل
ﻗواﻧﯾن و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و رﻓﻊ آﻧﮭﺎ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗواﻋد ﺣﻘوﻗﯽ
آﻧﺎن ﻣﻧﺷﺎء اﻧﺳﺎﻧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ دارد آﺳﺎن ﺗر اﺳت .اﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر
در ﻗواﻧﯾن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎء ﻓوق ﺑﺷری و ﻣذھﺑﯽ دارﻧد،
ﻣﺷﮑل ﺑوده و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺗﮭﺎد ﻣﻧﺎﺳب در ﺧﺻوص آن ،ﺑﮫ طول
٥٢
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
 vﺗﺄﺛﯾر ﻗﺗل ﻋﺎطﻔﮫ :اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ ﺗوﺟﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن اﻋدام ﮐودﮐﺎن و
ﻧوﺟواﻧﺎن در اﯾران ﺟﻠب ﮐرد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻋدام در اﯾران اداﻣﮫ
دارد و زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ،زﻧﺎن و اﻗﻠﯾت
ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻗوﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻋدام ﺷدﮔﺎن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
ھﺳﺗﻧد" .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر" در
اردﯾﺑﮭﺷت  ،١٣٨٨ﯾﮏ ﮔزارش ﺟﺎﻣﻊ  ٦٠ﺻﻔﺣﮫ ای درﺑﺎره
ﻣﺟﺎزات اﻋدام در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﮔزارش ﺑﯾش از  ٢٠ﻋﻧوان ﮐﯾﻔری در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات آن ھﺎ اﻋدام اﺳت؛ و ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﻋﻧﺎوﯾن دارای ﭼﻧدﯾن ﻋﻧوان ﻓرﻋﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻏﻠب اﯾن "ﺟراﯾم"
ﻗطﻌﺎ ً ﺟزو "ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ" ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﻌﺿﯽ
دﯾﮕر اﺻﻼً ﻧﺑﺎﯾد "ﺟرم"ﻣﺣﺳوب ﺷوﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ روﻧد رو ﺑﮫ رﺷد اﻟﻐﺎی ﻣﺟﺎزات
اﻋدام در ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ داده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ،٢٠٠٨
 ٣٤٦ﻧﻔر در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋدام ﺷدﻧد ،اﯾن ﺗﻌداد در ﺳﺎل
 ٢٠٠٩ﺑﮫ  ٣٨٨ﻧﻔر اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋدام
ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﻣﺟرم ﻧوﺟوان در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اول ﺟﮭﺎن
رﺳﯾد ٥٣.اﻟﺑﺗﮫ آﻣﺎر اﻋدام ھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ در زﻧدان ھﺎ را
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت .ﺑﺎ ﺳﻘوط ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﯾد ﺗﻌداد
واﻗﻌﯽ اﻋدام ﺷدﮔﺎن آﺷﮑﺎر ﺷود.
vﻋﺎطﻔﮫ در ادﺑﯾﺎت" :اﻣﯾن ﻗﺿﺎﯾﯽ" ﺗرﺟﻣﮫ ی ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
"اﻏوا" )اﺛر ژان ﺑودرﯾﺎر( ﮐﮫ در ﻓروردﯾن ﺳﺎل  ١٣٨٦در
ﭘﺎرﯾس ﻣﻧﺗﺷر ﺷد را ﺑﮫ ﻋﺎطﻔﮫ ﺗﻘدﯾم ﮐرد ٥٤.ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﻧﯾز در
ﻣورد ﻣرگ ﻋﺎطﻔﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺳروده ﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ از
"ﺑﻣون ﭘﺗوری" )ح  .ص( و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺑری )ﻣﺎزﻧدراﻧﯽ( اﺳت.
ﺑرﮔردان اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ:
ﺑرﯾده ﺑرﯾده از دادﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎطﻔﮫ
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آی  ...ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺑداﻧﯾد
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﺳﻧﮕﺳﺎرﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟!
ﺑﻧﮕرﯾد...
ﺗﻧدﯾس ﻧﯾﺳت
ﻋروﺳﮏ ھم ﻧﯾﺳت ،آدﻣﯾزاد اﺳت!
ﺑر ﺳﯾﺎه ﺑﺧت ،ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﺎﻧدﻧد
 ٤٥دﻗﯾﻘﮫ دﺧﺗر ﻣردم را آن ﮔوﻧﮫ داﺷﺗﻧد
آن ﭼﮫ از ﻋدل اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،ھﻣﯾن ﺑود و ھﺳت؟!
 ...دﯾدﯾد؟
دﻟﺗﺎن ﻟرزﯾد؟
ﮐدام ﭼﺷم اﺳت ﮐﮫ ﻧﭼﮑد؟!
دﯾن ﭘروران ،ﻣدرن ﺷدﻧد
از ﭼرﺛﻘﯾل ،دار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد
 ...اﯾن ﻗدر ھوش ﺑود ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﺑرآورد
ﺑﮫ اﻧدازه ﺧوﯾش ،ﺣرف ھﻣﺳﺎﻻﻧش را ﮔﻔت
ﮔرﯾﺑﺎن ﮐﻼن ﺗران را ﮔرﻓت
ﻧداری ،ﻧﺎﭼﺎری و ﺗن ﻓروﺷﯽ را ﭘﻧﮭﺎن ﻧداﺷت.
ﺗن ﮐﺑودش را ﻧﺷﺎن داد.
ﮐﺷورداران را ﻧﻔرﯾن ﻧﻣود.
ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﺷﺎن ﺗن ﻧداد وﮔرﻧﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳزاوار ﻣرگ
ﺑود؟!
ﻋﺎطﻔﮫ رﺟﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﯾرد
ﻧﺎم و ﺳرﻧوﺷت ﺗﻠﺧش را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
٥٥
اﻧد!
"آن ھﺎ اﺟﺎزه دارﻧد" ﺷﻌری از "زری اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از آن ﻧﻘل ﻣﯽ ﺷود:
آن ھﺎ اﺟﺎزه دارﻧد
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل را
اﻋدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
ھر ﺑﺎر ﻗﺑل از اﻋدام
اﻧدام ھﺎی ﺗرد و ﻧﺎزک ﺷﺎن را
در زﯾر ﺿرﺑﮫ ھﺎی وﺣﺷﯽ ﺷﻼق ﻟﮫ ﮐﻧﻧد
 Xآن ھﺎ اﺟﺎزه دارﻧد
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﻧون زده ای
دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ را
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟرم ﺳﺧن ﮔﻔﺗن
ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود
ﺑردار ﻣﯽ ﮐﺷد
و ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷود
زﯾرا ﮐﮫ ﺣق اﻋﺗراض ﻧدارد!
 Xآن ھﺎ اﺟﺎزه دارﻧد
ھر ﮐس ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎده را
٥٦
ﺑردارھﺎ ﮐﺷﻧد و طﻌﻣﮫ اﻋدام ھﺎ ﮐﻧﻧد!" ...
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
ﺑﺎ ﭘوزش! ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣﺟم ﻣطﺎﻟب از درج ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌذورﯾم .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ را در ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﺗﺣﻘﯾق در آدرس زﯾر ﺑﺑﯾﻧﯾد.
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=٢٠٤٤٨
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣرگ
در ﺑﻌد از ظﮭر ﻣرداد
ﻓرزاﻧﮫ راﺟﯽ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت روﺷﻧﮕری
داﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت ،ﮔزارش اﺳت!
ﻣوﻗﻌﯾت :ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻓرﯾﻘﺎ ،ﮐوﭼﮫ ھﻔدھم
زﻣﺎن ١٩ :ﻣرداد ﺳﺎﻋت  ٣ﺑﻌد از ظﮭر
ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ﭼﺎﻗو ﺑﮫ دﺳت ﭘﺳر
ﺑود ،اﮔر دﺧﺗر او را ﭼﺎﻗو زده ﺑود.
ﺻﺣﻧﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑود؟ ﻧﻣﯽداﻧم.
اﺻﻼ ً ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری روی ﻣن
ﮔذاﺷت ﯾﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ .ﻧﺎﻟﮫھﺎی ﺟوان
روﺑﮫ اﺣﺗﺿﺎر ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﮔﻔت:
»ﻣرا ﮐﺷت« ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺎزی و
ﺷوﺧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺳت .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣرد! ﺗﺎ
آﻣﺑوﻻﻧس ﺑرﺳد ﺗﻣﺎم ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
راﺣﺗﯽ! ﺑﺎورم ﻧﻣﻲﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣوﺟود زﻧده ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎم
ﺷود؟ ﻣﺛل آن ﮐوﮐﺑﯽ ﮐﮫ ﭼوب ﭘﺎﯾش
ﻓرو ﮐردم ،اﻣﺎ ظﺎھراً اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺗوی
رﯾﺷﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود و ﺟﺎﯾﯽ رﯾﺷﮫاش را
ﻗطﻊ ﮐرده ﺑود .ﺗﺎ ظﮭر ﮐﮫ دوﺑﺎره
آﻣدم ﺑﮫ ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺳری ﺑزﻧم ﺳرﺑﮫ زﯾر
و ﭘژﻣرده ﺷده ﺑود .ھرﭼﮫ ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺑﻠﻧدش ﮐﻧم ،ﺑﮫ ﭼوب
ﺗﮑﯾﮫاش ﺑدھم ﻧﺷد ،ﺑﺎز دوﺑﺎره اﻓﺗﺎد .ھﻣﺎن روز ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ آن
ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾت را دوﺑﺎره ﻧﺑﯾﻧم ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺳﺎﻗﮫ ﮐوﮐب ﺟوان
را از روی ﺧﺎک زدم .اﻣﺎ آن ﮐوﮐب ﺷﺎﺧﮫھﺎی دﯾﮕری ھم دارد.
ﺷﺎﯾد از ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زدﻣش دوﺑﺎره ﺳﺑز ﺷود .اﻣﺎ آن ﺟوان،
ﮐﮫ در آن ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑود ﺣﺗﯽ اﺳﻣش را ھم ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻧﮕﻔت ،دﯾﮕر ﺳﺑز ﻧﻣﻲﺷود.
در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻧﯾمﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ ھرﮐس ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ
اورژاﻧس و  ١١٠زﻧﮓ زد ،ﭘﺳر در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳؤالھﺎی
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ دورش ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ﻓﻘط ﺳﮑوت ﮐرد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ درﺑﺎره ﺧودش ،آن دﺧﺗر و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﻗرار
ﺑود ﺑﻣﯾرد ﺣرف ﻧزد .ﭼرا؟ ﻧﻣﯽداﻧم .ﺑﺎورم ﻧﻣﯽﺷود ﻣرده ﺑﺎﺷد.
وﻗﺗﯽ اﻧﮕﺷتھﺎﯾم را روی ﻧﺑض ﮔردﻧش ﮔذاﺷﺗم دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت
ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﯽزﻧد .ﺑدﻧش ھﻧوز ﮔرم ﺑود .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔرﻣﺎی
ﺑدﻧش ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد و او را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐردﻧد ﮔﻔﺗم:
»ﻣﯽزﻧد اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺿﻌﯾف« .ﻣردی ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣن ﺑﺎﻻی ﺳرش
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺷد ﺳر او را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد و زﯾر
ﺳرش ﮐﻔشھﺎﯾش را ﺑﮕذارد و ﺻورﺗش را ﺑﮫ ﭘﮭﻠو ﺑﮕرداﻧد ﺗﺎ
ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ از دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽاش ﻣﯽآﻣد ﺗوی ﮔﻠوﯾش ﻧرود ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟت
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﺎه ﮐرد و آرام زﯾر ﻟب ﮔﻔت» :ﻣرده!«
ﻣن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ اﻟﺗﻣﺎسآﻣﯾز ﮔﻔﺗم» :اﻣﺎ ﺑدﻧش ﮔرﻣﮫ!«
»ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت دﯾﮕﮫ ھم ﻣﻣﮑﻧﮫ ﮔرم ﺑﺎﺷﮫ!«

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﺣق ﺑﺎ او ﺑود ﺗوی آن ﮔرﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑدﻧش ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ھﺎ
ﮔرم ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﺛل ظرﻓﯽ ﭘرآب ﯾﺎ ﭘرﺧون در ﮔرﻣﺎی  ٤٠درﺟﮫ ﺑﻌد
از ظﮭر ﻣرداد ﻣﺎه .ﮔرﭼﮫ در آن ظرف دﯾﮕر ﺧوﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده
ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او را روی ﺑراﻧﮑﺎرد ﻣﯽﺑردﻧد از دﺳﺗش ﮐﮫ
آوﯾزان ﺑود ﻓﻘط ﭼﻧد ﻗطره ﺧون روی آﺳﻔﺎﻟت رﯾﺧت .ﺧوﻧﯽ
ﻏﻠﯾظ و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﻧﻌﻘﺎد .دﯾﮕر از او ﺧوﻧﯽ ﻧﻣﯽآﻣد .ﻣدتھﺎ ﺑود
ﮐﮫ ﺧوﻧش ﺑﻧد آﻣده ﺑود.
ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﮑﯾﮫ داد و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ آن ﺧود را
ﻧﮕﮫ دارد رﻧﮓ آﺟری داﺷت .ﺣﺎﻻ ھﻣﮫ ﺷﯾﺷﮫھﺎﯾش ھم ﺑﮫ رﻧﮓ
آﺟری ﮐم رﻧﮓ درآﻣده ﺑود .وﻗﺗﯽ او را از ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﺎن
ﺣﯾرتزده ھﻣﮫ دور ﻣﯽﮐردﻧد ،دﺧﺗری ﮔﻔت» :ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺎل ﮐدوم
ﺑﯾﭼﺎرهﺳت؟« و ﻣن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ اﻋﺗراضآﻣﯾز ﮔﻔﺗم» :اوﻧو
ﻣﯽﺷوره!«
ﮔﻔت:
دﯾﮕر
ﮐﺳﯽ
»ﮐﻔشھﺎﯾش !« و ﯾﮑﯽ ﮔﻔت:
»ﮐﻔش ﻣﯽﺧواد ﭼﮑﺎر؟« و ﭘﻠﯾﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳرش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑﺎ
دو ﺗﺎ اﻧﮕﺷت ﭼﺎﻗو را از زﻣﯾن
ﺑرﻣﯽداﺷت ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﯾرت ﮐودﮐﺎﻧﮫای ﮐﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده
ﺑود ﮔﻔت» :ﻣوﺗورﺷو ﺑﺑرﯾد ﺗو
ﻣﺎﺷﯾن!«
ﮐﺳﯽ ﮔﻔت» :ﺗوی رﺳﺗوران
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﮫ ،ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﭼﺎره!«
وﻗﺗﯽ ﻣن ﭘرﺳﺷﮕراﻧﮫ ﻧﮕﺎھش
ﮐردم ﮔﻔت» :از اونھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻏذا
ﻣﯽ آرن!« و ﭘﻠﯾس ﮔﻔت» :اﻣﺎ
ھﯾﭻ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و ﭼﯾزی روی
ﻣوﺗورش ﻧﺑود!«
ﻣن اﺻﻼً ﺑﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﮑردم .ﯾﮏ ﺷﻠوار ﭘﺎﯾش ﺑود و
ﯾﮏ ﭘﯾراھن .ﮐﻔشھﺎﯾش ﮐﮫ ھر ﻟﻧﮕﮫاﺷﺎن ﮔوﺷﮫای اﻓﺗﺎده ﺑود
ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﻧدرس ﺑودﻧد .ﭘﺎھﺎﯾش ﺑدون ﺟوراب ﺑود .اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ
ﮐﻔﺷﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑود و روی ﻣوﺗورش ﭘرﯾده ﺑود .
از دور ﮐﮫ دﯾدﻣﺷﺎن وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎ ھم ﮔﻼوﯾز ﺑودﻧد .ﭘﺳر
دﺧﺗر را از ﭘﺷت ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﻌد از ﺗﯾررس ﻧﮕﺎھم دور
ﺷدﻧد .داﺷﺗم از ﺧﯾﺎﺑﺎن رد ﻣﯽﺷدم و ﻧﻣ ﯽﺗواﻧﺳﺗم روی آنھﺎ
ﺗﻣرﮐز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﭘﺷت ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ رﻓﺗﻧد ،اﻧﮕﺎر ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد،
ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﮑﯾﮫ داده ﺑودﻧد اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﺎ ھم ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣﯽرﻓﺗﻧد .دﺧﺗر
ﻣﯽﺧواﺳت ﻓرار ﮐﻧد و ﭘﺳر ﻣﺣﮑم او را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮔرﭼﮫ اﻧﮕﺎر
ﮐﮫ از ﺟدال ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺳرھﺎﯾﺷﺎن را ﻣﯽدﯾدم .ﻣردم ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮫ دور آنھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐردﻧد .ﮐﺳﯽ ﺟﻠو
ﻧﻣﯽرﻓت آنھﺎ را ﺟدا ﮐﻧد .ﮐﺳﯽ ﺣﺗﯽ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔﻔت ،ھﻣﮫ ﺑﺎ
ﺣﯾرت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣن از ﻓﺎﺻﻠﮫ دور ﺟزﺋﯾﺎت را ﺗﺷﺧﯾص
ﻧﻣﯽدادم .ﺟﻠوﺗر ﮐﮫ رﻓﺗم ﭘﺷت دﺧﺗر ﺑﮫ ﻣن ﺑود ،ﺣﺎﻻ ھر دو از
روﺑرو ﺑﺎھم ﮔﻼوﯾز ﺑودﻧد .ﻣن ﺷﻠوار ﺟﯾن دﺧﺗر را دﯾدم .اﻧﮕﺎر
روﭘوش ﺗﻧش ﻧﺑود ﯾﺎ روﭘوﺷش ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ ﺑود .آنﭼﮫ روی
ﺷﻠوارش ﭘوﺷﯾده ﺑود ﻣﺷﮑﯽ ﺑود ،ﺧﯾس ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﻣد و ﺑﮫ ﺗﻧش
ﭼﺳﺑﯾده ﺑود .ﻣوھﺎﯾش ﮐﻣﯽ ﭘرﯾﺷﺎن ﺑود اﻣﺎ روﺳری ﻣﺷﮑﯽ ھم
داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﺟﯾﺑﯽ دور ﺳر و ﺻورﺗش ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود.
ﯾﺎدم اﺳت وﻗﺗﯽ ﻓرار ﻣﯽﮐرد ﺻورﺗش ﮐﺎﻣﻼ ﭘوﺷﯾده ﺑود و ﻣن
ھﯾﭻ ﭼﯾز از ﺻورﺗش ﻧدﯾدم.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه وﯾﮑم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

وﻗﺗﯽ ھﯾﮑل ﭘﺳر در ﻣﻌرض دﯾدم ﻗرار ﮔرﻓت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ
آن ﺧﯾﺳﯽای ﮐﮫ ﺑر ﺗن و ﻟﺑﺎس دﺧﺗر دﯾدم ،ھﻣﮫاش ﺧون اﺳت ﺑر
ﭘﯾراھن ﮐرم رﻧﮓ ﭘﺳر .ﺣﺎﻻ ﺟدا ﺷده ﺑودﻧد .دﺧﺗر ﮐﻣﯽ از او
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﮐﻣﯽ ھم ﺗﺄﻣل ﮐرد .ﻧﮫ! او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓرار
ﻧﮑرد .ﺷﺎﯾد اﺻﻼً ﻗﺻد ﻓرار ﻧداﺷت .ﺷﺎﯾد در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺷوک
از ﺻﺣﻧﮫ ﻓرار ﮐرده ﺑود .ﻗﺻد ﻓرار ﻧداﺷت .ﭘﺳر اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و
ﺗﻠوﺗﻠو ﻣﯽﺧورد .دﺳت راﺳﺗش ﯾﮏ ﭼﺎﻗو ﺑود .ﭼﺎﻗو را اﻧداﺧت و
دﺳﺗش را ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن آﺟری رﻧﮓ ﮔرﻓت ،در ﻣرز ﺳﻘوط .ھﻣﺎن
ﻣوﻗﻊ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر رﻓﺗﯾم .ﮔﻔت» :ﻣرا ﮐﺷت!«
ھﻣﮫ ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد ﭼون ﭼﺎﻗو دﺳﺗش ﺑود،
ﺣﺎﻻ ﮐمﮐم ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷدﻧد .ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﭘﺳر ﺳرﻧﮕون ﺷد
و ﺳرش ﺑﺎ ﺿرﺑﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ آﺳﻔﺎﻟت ﮐف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧورد .ﻣن
و زﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎرم اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻓرﯾﺎدی از وﺣﺷت
ﮐﺷﯾدﯾم .راﺳﺗﯽ ﺷﺎﯾد آن ﺿرﺑﮫ ﺑﺎﻋث ﺧوﻧرﯾزی از دھﺎن و
ﺑﯾﻧﯽاش ﺑود .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﺟﺎن دادن ﺑﮫ ھوش ﺑود .ﺑﮫ ﺣرفھﺎی
ﻣﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد» :دراز ﺑﮑش!«» ،آرام ﺑﺎش!«» ،ﺳرت
را ﮐﺞ ﺑﮕذار!«» ،ﻧﺧواب!« .ﻓﻘط ﺑﮫ ھﻣﯾنھﺎ .اﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
در ﺑﺎره ﺧودش ﻧﮕﻔت .ﺑﮫ ﺟز ھﻣﺎن دو ﺑﺎر ﮐﮫ ﮔﻔت» :ﻣرا
ﮐﺷت« ﯾﺎ »دارم ﻣﯽﻣﯾرم« .ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم دارد ﻣﯽﻣﯾرد .اﻣﺎ
ﮐﺳﯽ ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐرد .ﺷﺎﯾد اﮔر ﺑﺎور ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﺎری ﻣﯽﮐردﯾم.
ﻧﻣﯽداﻧم از ﭘﺷت ﭼﺎﻗو ﺧورده ﺑود ﯾﺎ از ﺟﻠو .ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم
ﺑﻔﮭﻣﯾم .ﭘﯾراھﻧش ﺑﮫ ﺗﻧش ﭼﺳﺑﯾده ﺑود و ھر ﮐس ﺗﻼش ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ
او دﺳت ﺑزﻧد ھﻣﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزدﻧد» :ﮔﻔﺗﻧد ﺑﮭش دﺳت ﻧزﻧﯾد!« ﯾﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﮭش دﺳت ﻧزﻧﯾد!«
ﺟواﻧﯽ ﭼﻧد ﺑﺎر ﮔﻔت» :ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐﺳری ھﻣﯾن
ﻧزدﯾﮑﯽھﺎﺳت ﺑﺑرﯾﻣش!« اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺟرأت ﻧداﺷت ﺑﮫ او دﺳت
ﺑزﻧد .ھﻣﮫ از ﻋﺎﻗﺑت ﮐﺎر ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد .ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽداﻧﺳت او
ﮐﯾﺳت و ﭼرا آنﺟﺎ اﻓﺗﺎده .ﺷﺎﯾد ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد .او ،اﮔر ﻣﯽﺧواﺳت ﺷﺎﻣل ﻟطف و ﻣرﺣﻣت
ﮐﺳﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد اول در آن ﺟدال ﻣرﮔﺑﺎر ﺑﯽﮔﻧﺎھﯽاش را ﺛﺎﺑت
ﻣﯽﮐرد ،ﮐﮫ ﻓرﺻت ﻧداﺷت .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺣرﻓﯽ ھم ﻣﯽزد ﮐﺳﯽ
ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐرد .ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وﺳﯾﻊ ﻣﯽﺷد ،ﺑﺎﯾد ﭘﻠﯾس و ﻗﺎﺿﯽ و
دادﮔﺎه ﻣﯽآﻣد .آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐردﻧد او ﺑﯽﮔﻧﺎه اﺳت .ﺗﺎزه ﺑﻌد
از آن ھم ﻋده زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» :از ﺧودﺷﺎن اﺳت!« ﯾﺎ »دﺧﺗره
از ﺧودﺷﺎن ﺑود« ﯾﺎ »ﻧﻘﺷﮫ ﺑود« ﺑﮫ ھرﺣﺎل ھرﮐس ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
او را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن ،ﻣوﺟودی زﻧده ﮐﮫ داﺷت ﺟﺎن ﻣﯽداد
ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد .ﺛﺎﺑت ﮐردن ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ در
اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر دﺷواری اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻋدهای ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺗرا ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑداﻧﻧد و اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط اﻧﺳﺎنھﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات
زﻧده اول ﺧط و رﺑط دارﻧد و ﺑراﺳﺎس ﺧط و رﺑطﺷﺎن ﺣق
زﻧدﮔﯽ دارﻧد ﯾﺎ ﻧدارﻧد.
ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺟوان ﺳرش ﺑﺎ ﺻدای وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ آﺳﻔﺎﻟت
ﮐف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧورد ،دﺧﺗر ،ﮐﮫ ھﻧوز ﭼﮭرهاش را ﻧﻣﯽدﯾدم -ﭘﺷﺗش
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑود و داﺷت ﻟﺑﺎﺳش را ﻣرﺗب ﻣﯽﮐرد -اﺑﺗدا آرام آرام از
ﺟﻣﺎﻋت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت و ﺑﻌد ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ دوﯾدن .ﻋدهای
ﻣﺗوﺟﮫ او ﺷدﻧد و دﻧﺑﺎﻟش دوﯾدﻧد .اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی ﺑﺎ او داﺷﺗﻧد.
او در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺑر ﺗرک ﻣوﺗوری ﭘرﯾد و ﻓرار ﮐرد.
ﺷﺎﯾد آن ﻣوﺗورﺳوار ﺟوان ھم ﮐﮫ دﯾده ﺑود ﻋدهای ﻣرد
ﻗﻠﭼﻣﺎق دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود او را ﻧﺟﺎت
دھد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐرده ﺑود دارد ﯾﮏ اﺻﻼح طﻠب ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺧﻼﺻﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺗرض را ﻧﺟﺎت ﻣﯽدھد ،از دﺳت ﻣﺄﻣوران ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ!
ﺷﺎﯾد ھم ھﻣدﺳت دﺧﺗر ﺑود و ﻣﻧﺗظر او .اﻣﺎ ﭼرا آن دو ﺑﺎﯾد
اﯾن ﺟوان آس و ﭘﺎس را ﺑﺎ ﭼﺎﻗو ،وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن و در روز روﺷن
ﺑﮑﺷﻧد .ﺷﺎﯾد ﻣزاﺣم دﺧﺗر ﻣﯽﺷده اﺳت .ﺷﺎﯾد ﻗﺻد ﮐﺷﺗﻧش را
ﻧداﺷﺗﻧد و ﻓﻘط ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد زھر ﭼﺷم ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣردی ﻣﯽﮔﻔت» :ﺳر ﯾﮏ ﮐﯾف داﺷﺗﻧد ﺟدل ﻣﯽﮐردﻧد «.اﻣﺎ
ﻣن ﮐﯾﻔﯽ ﻧدﯾدم ،ﻧﮫ دﺳت دﺧﺗر و ﻧﮫ آنﺟﺎ .ﺷﺎﯾد ھم ﺑﮫ دوش
دﺧﺗر ﺑود و ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷدم .ﺷﺎﯾد ﭘﺳر ﯾﮏ ﮐﯾفرﺑﺎ ﺑود و ﭼﺎﻗو
را ﺑرای ﻗوت ﻗﻠب ﺧودش ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود و ﺣﺎﻻ ﺑﻼی ﺟﺎﻧش ﺷده
ﺑود .ﺷﺎﯾد .ﺷﺎﯾد ﺑرای ھﻣﯾن ھم ﺣرﻓﯽ ﻧﻣﯽزد .ﺷﺎﯾد ﺑرای ھﻣﯾن
ھم ﺗﻧﮭﺎ اﻋﺗراﺿﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐرد اﯾن ﺑود» :ﻣرا ﮐﺷت!« ﻣﯽداﻧﺳت
ﻣﺎ ھم ﺧواھﯾم ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﺟزای ﯾﮏ ﮐﯾفرﺑﺎ ﻣرگ ﻧﯾﺳت .ﺷﺎﯾد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻌﻘولﺗر از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽرﺳﯾد.
وﻗﺗﯽ آﻣﺑوﻻﻧس رﺳﯾد ھﻣﮫ اﻋﺗراض داﺷﺗﻧد» :اﮔر ﻧﯾم ﺳﺎﻋت
زودﺗر رﺳﯾده ﺑودی ﺣﺎﻻ زﻧده ﺑود!« اﻣﺎ ﻣردی ﮐﮫ از آﻣﺑوﻻﻧس
ﭘﯾﺎده ﺷد ،ﺣﺗﯽ ﻧﯾمﻧﮕﺎھﯽ ھم ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎﻧداﺧت .دﺳﺗﮑشھﺎﯾش را
دﺳﺗش ﮐرد ،ﺳرﯾﻊ ﻧﺑض ﮔردن ﺟوان را ﮔرﻓت و ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﻣرده
اﺳت ،ﺑﻌد ﺑراﻧﮑﺎرد را آورد و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣردی او را روی
ﺑراﻧﮑﺎرد ﮔذاﺷﺗﻧد.
وﻗﺗﯽ او را ﻣﯽﺑردﻧد ھﻧوز ﭼﺷمھﺎﯾش ﺑﺎز ﺑود ،ﻧﮫ روﺑﮫ
ﺟﻣﻌﯾت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﮔوﺷﮫای روی زﻣﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳرش ﺑﮫ ﭘﮭﻠو ﺑود و ﺑﮫ زﯾر ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎرش
اﻓﺗﺎده ﺑود ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد .ھرﭼﮫ ﺳﻌﯽ ﮐرده ﺑودم ﻧﺗواﻧﺳﺗم
ﭼﺷمھﺎﯾش را ﺑﺑﻧدم .وﻗﺗﯽ در ﺑراﻧﮑﺎرد را ﻣﯽﺑﺳﺗﻧد ﺑﮫ طرف
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ رﻓﺗم و ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺻدا ﮐردم .در ﺗﺎﮐﺳﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺎز ﻣﯽﮐردم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم دﺳﺗﺎﻧم ﺧوﻧﯽ اﺳت .اﺣﺳﺎس ﺑدی ﺑﮫ
ﺧودم داﺷﺗم■.

ﺗوﺟﮫ! ﺗوﺟﮫ!
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗداران ﻧﺷرﯾﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر:
ﺳﺎﯾت و وﺑﻼگ ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘﺎره ای از
ﻣﺷﮑﻼت ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ و ﺳﺎﻧﺳور اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺳدود اﺳت.
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آرﺷﯾو ﻧﺷرﯾﮫ را در
آدرس ھﺎی زﯾر ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
v http://www.iranarchive.com/bazr/bazre_daneshamozi.html
v http://www.iranarchive.com/bazr/bazr_nashriie.html
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﮔزﯾده ای از ﻣﻘﺎﻟﮫ ی دﮔردﯾﺳﯽ ﺟﮭﺎن
اﺛر ﻧوآم ﭼﺎﻣﺳﻛﯽ
ﻣﺗرﺟم :وﯾدا اﻣﯾرﻣﮑری
ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ از ﻧﺷرﯾﮫ ﻟوﻣوﻧد دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك
ﺷﻣﺎره :ژوﺋﯾﮫ ٢٠١٠

ﺟﮭﺎن در دﮔردﯾﺳﯽ اﺳت
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻧوﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎﺳت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .اﮔر از ﻣﺎدرﺑزرگ ﻣن ﭘرﺳﯾده ﺑودﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺧود را ﻣظﻠوم ﻣﯽداﻧد او ﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺳش را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد .اﮔر از
ﻣﺎدرم ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﯾد او ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﺗﻣدﯾده اﺳت و ﺑدﯾن ﺳﺑب
دﻟﭼرﮐﯾن ﻧﯾز ﺑود ،اﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧداﺷت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ
اﻋﺗراض ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑرﺧﯾزد .او ﻧﻣﯽﮔذاﺷت ﻣن و ﭘدرم
وارد آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺷوﯾم :ﻧﻘش ﻣﺎ اﯾن ﻧﺑود .ﻣﺎ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی
ﻣﮭم ﺑﭘردازﯾم ،ﻣﺛﻼً ﺗﺣﺻﯾل ،و ﮐﺎر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻋﮭده او ﺑود .اﮐﻧون
از دﺧﺗران ﻣن ﺑﭘرﺳﯾد آﯾﺎ ﺳﺗﻣدﯾده اﻧد .در اﯾن ﮐﮫ اﺻﻼ ﺑﺣﺛﯽ
ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ را رﺳﻣﺎ ً ﻣﯽﻓرﺳﺗﻧد ﭘﯽ ﮐﺎرﺗﺎن ،ھﻣﯾن .اﯾن ﯾﮏ
دﮔردﯾﺳﯽ ﭘراھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ روی داده ،ﯾﮏ دﮔردﯾﺳﯽ
ﺗﻣﺎﺷﺎﯾﯽ در وﺟدان و ﮐﻧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﺑﯾﺎﯾﯾد در راھروھﺎی
داﻧﺷﮕﺎه ام آی ﺗﯽ ﻗدم ﺑزﻧﯾم .ﭼﮭل ﺳﺎل ﭘﯾش ھﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽدﯾدﯾد از ﺟﻧس ﻣذﮐر ،ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ،ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺑرازﻧده و
ﭘر از اﺣﺗرام ﺑرای ﺑزرﮔﺗرھﺎ ﺑودﻧد .اﻣروز ﻧﯾﻣﯽ از آﻧﮭﺎ زن اﻧد
و ﯾﮏ ﺳوﻣﺷﺎن ﺑر آﻣده از اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ ،ﻟﺑﺎس ھﺎ راﺣت اﻧد .اﯾن
دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎ دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ اﻧد و در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ روی
داده اﻧد ).(...
اﯾن دﮔردﯾﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ روی داده اﺳت؟ از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد:
ﭼﮕوﻧﮫ از ﻣﺎدرﺑرزگ ﻣن ﺑﮫ ﻣﺎدرم و ﺳﭘس ﺑﮫ دﺧﺗراﻧم ﭼﻧﯾن
ﺗﻐﯾﯾری روی داده اﺳت؟ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻗدام ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ
دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن اﻋطﺎ ﮐﻧﻧده ﺣﻘوق زﻧﺎن را ﺑﮫ رأی ﮔﯾری
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺑوده .ﻋﻣدﺗن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﺑﺎرز ﭼپ آﻏﺎزﮔر اﯾن
دﮔردﯾﺳﯽ ﺑوده اﻧد .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر
ﺳرﺑﺎزﮔﯾری در ﺳﺎﻟﮭﺎی  .١٩٦٠ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﺑروﻧد دﺳت ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻟﯾراﻧﮫ ﻣﯽ زدﻧد .ﺑرای ﯾﮏ
ﺑﭼﮫ  ١٨ﺳﺎﻟﮫ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧطر را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺧرد ﮐﮫ آﯾﻧده
ﺷﻐﻠﯽ ﭘرﻧوﯾدش را از دﺳت ﺑدھد و ﺷﺎﯾد ﺳﺎﻟﮭﺎی درازی در
زﻧدان ﺑﮕذراﻧد ﯾﺎ از ﮐﺷور ﺑﮕرﯾزد و ﺷﺎﯾد ھرﮔز ﻧﺗواﻧد
ﺑﺎزﮔردد .ﺑﺎﯾد واﻗﻌﺎً دل و ﺟرأت داﺷت .ﺧوب ،اﯾنطور ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺟواﻧﺎن دھﮫ  ١٩٦٠ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﺎﻟب ﻗﺎﺋل ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑوده اﻧد .ﺷﺎﯾد اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ
را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد » :دﺧﺗرھﺎ دﺳت رد ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﭘﺳرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ]ﺑﮫ

ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم[ ﻧﻣﯽروﻧد ﻧﻣﯽ زﻧﻧد« .اﯾن را در آن دوران ﻣﯽﺷد
روی ﭘوﺳﺗرھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧواﻧد .زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش ﻓﻌﺎل
ﺑودﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر اﯾراد دارد :زﻧﺎن ھﻣﮫ
ﮐﺎرھﺎی دﻓﺗری و ﻏﯾره را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد ،در ﻋوض ﮐﺎر ﻣردان
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﻧﻣﺎﯾش ﺑدھﻧد و ﭘز ﺷﺟﺎﻋﺗﺷﺎن را ﺑدھﻧد.
اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن ﮐم ﮐم اﯾن ﻣردان ﺟوان را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺳﺗﻣﮕر
دﯾدﻧد .و اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣده ﺟﻧﺑش ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣدرن
ﺷد ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾن دوران ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ رﺳﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ
ﻟﺣظﮫای ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣردم ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت و ﺳﻠطﮫ را درک
ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﯾنﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ دﮔردﯾﺳﯽ رخ ﻣﯽ دھد .ﻧﻣﯽ داﻧم اﯾن ﻟﺣظﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽرﺳد .وﻟﯽ ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارﯾم ﮐﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم
دھﯾم.

ﺧودﺧواھﯽ راھﺑر ﮐﻧش ﺟﻣﻌﯽ ﻧﯾﺳت
ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ آدم ﮔرﺳﻧﮫ در ﻏﯾﺎب ﭘﻠﯾس در ﺧﯾﺎﺑﺎن در
ﺣﺎل ﻗدم زدن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐودک ﮔرﺳﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﮑﮫ ﻧﺎﻧﯽ در
دﺳت دارد روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ ﻏرﯾزه طﺑﯾﻌﯽ ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او
ﻧﺎن را از ﮐودک ﺑرﺑﺎﯾد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ﻣﺎ ﻋﻣل او را ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ
ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻟﻔﯾن ھﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن آب
درﯾﺎ در ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﮔل ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﻧد ﺻدھﺎ ﺗن ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﺎن ﻣﯽ
ﺷﺗﺎﺑﻧد و در ﺷراﯾطﯽ دﺷوار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن را ﻧﺟﺎت
دھﻧد.
آﯾﺎ ﺧودﺧواھﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧظرﯾﮫھﺎی ﭘﯾﭼﯾدهﺗری ﮐﮫ ﺑر آﻧﻧد ﮐﮫ
اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود و ﻧوع
دوﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده
ﺑرای اﯾن ﻧوع رﻓﺗﺎر ﺑﺎﺷﻧد؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﭘﯾشﻓرض آدام اﺳﻣﯾت و دﯾوﯾد ھﯾوم را – ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن
ﺳﺗﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺧودﺧواھﯽ اﻧد – ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھﻣدردی و
ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای راﺣﺗﯽ دﯾﮕران وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن طﺑﯾﻌت ﺑﺷر
ھﺳﺗﻧد ﻧﻘض ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺧودﺧواھﯽ ﯾﮏ ﻏرﯾزه ﻏﺎﻟب اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾد دارﻧد
ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎده ﺑر ﺣس ھﻣدردی ،ھﻣﯾﺎری و
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ﮐﻣﮏ ﻣﺗﻘﺎﺑل را وﯾران ﮐﻧﻧد .ﺑﯽ رﺣﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺛروﺗﻣﻧد و
ﻗدرﺗﻣﻧد ) (...ﻣﺻﻣم اﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻣدرﺳﮫھﺎ و در واﻗﻊ ﺗﻣﺎم ﺣﺎﺻل ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽآﯾد و ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾری ﻧﺎﭼﯾز
ﺑر ﺛروت و ﻗدرت آﻧﺎن دارد ﻧﺎﺑود ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫھﺎی ﺧﯾﺎل ﭘردازاﻧﮫ ای ﺑﺑﺎﻓﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺧواھﯽ را
در ﮐﺎﻧون طﺑﯾﻌت ﺑﺷر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﺷﺎن دھﻧد
ﮐﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن در ﻓﮑر اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ زن ﺑﯾوه ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﮐﮫ در
ﺳوی دﯾﮕر ﺷﮭر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻏذا و ﭘرﺳﺗﺎری
دارد ،ﯾﺎ ﮐودک روﺑروﯾﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻣوزش درﺧور دارد
ﺧطﺎﺳت )ﯾﺎ ﺑﻧﺎ ﺑر ادﺑﯾﺎت ﻣرﺳوم »ﺑد« اﺳت(ُ .آﯾﺎ ھﯾﭻ اﺳﺗدﻻل
ﻣﺣﮑﻣﯽ در ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣطرﺣﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد وﺟود دارد؟ ﻣن ﮐﮫ ﺳراغ ﻧدارم.

طﺑﯾﻌت ﺑﺷر و ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﮔر ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود ﺗﻧﮭﺎ ﻧظﺎم ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺑﺷر
ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﭼرا ﺗﻘرﯾﺑﺎً در ﺗﻣﺎم طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ،آن ھم
ﺑﮫ زور و اﺟﺑﺎر؟ ) (...ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم آدم ھﺎی ﻣﻌﻘول ﺑر اﯾن اﻣر
اﺗﻔﺎق ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان از وﺟود ﻧﺎﺑراﺑری در
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﺎ در ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻟﮫ ﮐردن ﺳر
دﯾﮕری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿرﺑﮫ ،ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻗﯾﻘﯽ درﺑﺎره ﻧﺣوه ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔرﻓت (...) .در ﺗﺎرﯾﺦ ،داﻧش ﯾﺎ ﻣﻧطق ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود
ﻧدارد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ﺑﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی وﯾژه ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑرھﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻟزوﻣﺎ ً ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده
طﺑﯾﻌت ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد – درﺑﺎره ﺣﺷرات ﻣﯽﺗوان ﭼﻧﯾن
ﺑﺎوری داﺷت ،اﻣﺎ در ﻣورد اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎور
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت.

ﻣﺑﺎرزه و رﺳﺎﻧﮫھﺎ
ھدف از ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻧﯾﺳت.
رﺳﺎﻧﮫھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮔزارش ھﺎی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم ﮐﮫ ﺑﮫ آن
اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯽﺷوﻧد ﻣﺳﺧره اﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺻدھزار ﻧﻔری
ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺟﻣﻊ ﺷرﮐت ﮐردهاﻧد ﮔﻣﺎن
ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﺷﺎن اﺗﻼف وﻗت ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ
رﺳﺎﻧﮫھﺎ اﯾن ﮔردھم آﺋﯽ ھﺎ را ﻣﺳﮑوت ﺑﮕذارﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎﯾﯽ در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻓرﺻت اﻓﺗرا و در ﺳﺎﯾﮫ ﻗرار
دادن اھداف ﻣﻌﺗﺑر ﺣرﮐت را در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار دھد .ﮔﻣﺎن
ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻗدام ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﭘﻠﯾﺳﯽ ھم – اﮔر آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣن اطﻼع داده ﺷده روی داده ﺑﺎﺷﻧد – ھﻣﯾن ھدف را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ھدف از ﮔردھم آﯾﯽ ھﺎ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ
رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﮔردھم آﺋﯽ ھﺎ ﺟزﺋﯽ از ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﭘﯽ ﮔﯾر
آﻣوزش ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﺎزی اﻧد .طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھدف اﺗﮭﺎﻣﺎت دروﻏﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی
ﻣوﺟود ﻗدرت و ﺳﻠطﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد.

ﺳرﮔرﻣﯽ و دروغ ﭘراﮐﻧﯽ
ﻣن ﺑﮫ ﭼﻧد دﻟﯾل ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز و دﯾﮕر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻧﺧﺑﮕﺎن را ﺑﺎ دﻗت ﻣﯽ ﺧواﻧم .دﻟﯾل اول اﯾﻧﮑﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫھﺎ
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد و دﯾﮕران ﮐﺎری ﺟز ﭘﯾروی از
آﻧﺎن ﻧدارﻧد .دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ روﺷﻧﻔﮑری ﻣﺳﻠط ﺗﻌﻠق
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دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرای ﻣن ﺟﺎﻟب اﺳت .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺻﻧﻌت
ﺧﺑرﺳرﮔرﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻏول آﺳﺎﯾﯽ دارد .ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳردﻣداران اﯾن ﺻﻧﻌت ﻟطف ﮐرده ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد آﻧﺎن از ﯾﮏ
ﺳو ﺧود را وﻗف ﺑرﻗراری ﮐﻧﺗرل »در اوﻗﺎت ﻓراﻏت« ﮐردهاﻧد
 ﮐﮫ ﻣﮑﻣل ﮐﻧﺗرل »در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری« اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎیﺗﺎﯾﻠورﯾﺳت ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ روﺑوت ھﺎی ﻧﺎآﮔﺎه و
ﻓرﻣﺎﻧﺑردار طراﺣﯽ ﺷده اﺳت – و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﺎرﺷﺎن
ﺑرﮔرداﻧدن ﺗوﺟﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺳوی »اﻣور ﺳطﺣﯽ زﻧدﮔﯽ ھﻣﭼون
ﻣﺻرف ﺑﺎب روز« اﺳت و اﻟﻘﺎی ﻧوﻋﯽ »ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﯾﮭودﮔﯽ« ﺑﮫ
ﺟﻣﺎﻋت .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ھﻣﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫھﺎ اھﻣﯾت دارد ،و
ﮐﺎرھﺎی ﺧوﺑﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ،ﻣن ﻓراوان ﺑﮫ اﯾن
ﮐﺎرھﺎ ارﺟﺎع داده ام .ﺧﺷﻧودم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮐﺳﺎن
دﯾﮕری واﮔذار ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ھم ﺧوب از ﻋﮭده آن ﺑر ﻣﯽآﯾﻧد،
ﭼرا ﮐﮫ ﺧودم ﭼﻧدان وارد ﻧﯾﺳﺗم و ﻋﻼﻗﮫ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم را ھم
ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر آﻣوﺧﺗن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻣﺛﻼً درﺑﺎره ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧدارم.
در ﻋوض ،ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی ﻓرھﻧﮓ روﺷﻧﻔﮑری و رﺳﺎﻧﮫھﺎی
ﻧﺧﺑﮕﺎن ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣوﺿوع ھﺎی ﻣورد ﺑﺣث ﻋﻣوﻣﯽ اﻧد،
ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن روﺷنﻓﮑر ﭼﻧدان ﺧوش ﻧدارﻧد ،ﮐﮫ
ﺗﻌﺟﺑﯽ ھم ﻧدارد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﺎ ﺟدﯾت اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود (...) .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺷﮑل طرح ﭘرﺳش ھﺎ ﻣﺗﺿﻣن ﯾﮏ
ﻧوع ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم اﺳت .ﻣن ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑر
اﯾن ﻣدﻋﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫام ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑﯾش از ﻧﺧﺑﮕﺎن روﺷنﻓﮑر
ﺗﺄﺛﯾرﭘذﯾر از ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،و دﻻﯾل ﺧوﺑﯽ ھم دارم ﮐﮫ
ﮔﻣﺎن ﮐﻧم ﻋﮑس اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺳت ﺑﺎﺷد.

ﻧﻘد ﭘﺳت ﻣدرن ﻋﻠم
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺄﺳف ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾن اﯾده »ﻋﻠم ﻣذﮐر
ﺳﻔﯾدﭘوﺳت« ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد اﯾده »ﻓﯾزﯾﮏ ﯾﮭودی« ﻣﯽ اﻧدازد .اﯾن
ﺷﺎﯾد از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣن ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﻣن وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻋﻠﻣﯽ را
ﻣﯽﺧواﻧم ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده آن ﻣرد و ﺳﻔﯾد
ﭘوﺳت اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﮐﺎری ،در ﯾﮏ آﻣﻔﯽ ﺗﺋﺎﺗر،
دﻓﺗر ﯾﺎ ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز وﺿﻊ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﺳت .و واﻗﻌﺎ ً
ﺷﮏ دارم ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ھﻣﮑﺎران و دوﺳﺗﺎن ﻏﯾر ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣذﮐری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭼﻧدان ﺗﺄﺛﯾری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
از ﻧظرﯾﮫای ﮐﮫ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب »ﻓرھﻧﮓ ،ﺟﻧﺳﯾت
ﯾﺎ ﻧژادﺷﺎن« ﺑﺎﯾد اﻧدﯾﺷﮫ و درﮐﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ »ﻋﻠم ﻣذﮐر ﺳﻔﯾد
ﭘوﺳت« داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ »ﺷﮕﻔت زدﮔﯽ« در
ﺗوﺻﯾف واﮐﻧش اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن واژه ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت (...) .در ﮔذﺷﺗﮫ
داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﺳﯾﺎری ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر زﻣﺎﻧﮫ
ﺧود ﺷرﮐت ﺟﺳﺗﮫ اﻧد و ﺗﻼش ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺧﺻﻠت طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ را از ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﺎرﮔری ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻋﻠوم و دﯾﮕر
ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑرای ﻣﺧﺎطب ﻋﺎم ﺗﻌدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد .و روﺷﻧﻔﮑران ﭼﭘﯽ
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ دﺳت
زده اﻧد .اﮐﻧون ﻣن ﺣﯾران ﻣﺎﻧدهام از دﯾدن روﺷﻧﻔﮑران ﭼﭘﯽ ﮐﮫ
اﻣروزه ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ »ﭘروژه روﺷﻧﮕری« ﻣرده اﺳت و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
از »ﺗوھﻣﺎت« ﻋﻠم و ﺧرد دﺳت ﺑﮑﺷﯾم ،در ﭘﯽ آﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط
ﺧوﺷﯽ ھﺎی ﺷﻧﺎﺧت را از ﻣردم ﻣظﻠوم ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن از
اﺑزار آزادﺳﺎزی ﺧوﯾش ﻧﯾز ﻣﺣروم ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ دل
ارﺑﺎب ﻗدرت را ﺷﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯽﺧواھﻧد اﯾن اﺑزار را
ﺑﮫ اﻧﺣﺻﺎر ﺧوﯾش درآورﻧد■.
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ﺻﻔﺣﮫ ٢٢

ﻧﻘد ﻓﯾﻠم »آواﺗﺎر«
از اﺳﻼووی ژﯾژک
ﻣﺗرﺟم :ﻓرﺷﯾد ﻋطﺎﯾﯽ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت ھﻔﺗﮫ

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

ﻣﯽﻧﺎﻣﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺻور اﯾن ﮐﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫای ﺑر ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺟﺎﻟب اﺳت؛ دﻧﺑﺎﻟﮫای ﮐﮫ در آن ﭘس از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
)ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه( ﺳﻌﺎدت و ﻟذت ،ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﺎﺟرا ﮐمﮐم اﺣﺳﺎس
ﯾﮏ ﺟور ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﻣﯽﮐﻧد و دﻟش ﺑرای دﻧﯾﺎی
ﻓﺎﺳد اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﻧﮓ ﻣﯽﺷود.

ﺗوﺿﯾﺢ – ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر از ﭘر ﺑﯾﻧﻧده ﺗرﯾن ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯾﻧﻣﺎﺳت .ﺗﺎ ﻛﻧون ﻧﻘدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑر اﯾن ﻓﯾﻠم ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .در ﻣﯾﺎن اﯾن ﻧﻘدھﺎ» ،ﻟﺣظﮫ اﯾﺳﺗﺎدن« اﺛر ژﯾژك ﻓﯾﻠﺳوف
و اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه »ﻟﯾوﺑﻠﯾﺎﻧﺎی« اﺳﻠووﻧﯽ ﺟدل ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت .ﻧﻛﺗﮫ
اول ﻧﻘد ژﯾژك از ﺳﯾﻧﻣﺎی ھﺎﻟﯾوود در زﻣﯾﻧﮫ ﺧﻠق ھﻣﯾﺷﮕﯽ زوج
ﺧوﺷﺑﺧت ﺣﺗﯽ در ﻓﯾﻠم ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺳت اﺳت وﻟﯽ ﻧﻛﺗﮫ دﯾﮕر
آن ﯾﻌﻧﯽ ﻛﻣك ﻣرد ﺳﻔﯾد ﺑرای ﭘﯾروزی ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﻗﺎﺑل
ﺑﺣث اﺳت .ﺷرﻛت در اﯾن ﺟدل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻛﺳب درك ﻋﻣﯾق
ﺗری از راﺑطﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻛﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻛﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺿرورت
ﺷﻛﺎف اﻧداﺧﺗن در ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی دﺷﻣن و ﻣﺗﺣول ﺷدن و
ﭘﯾوﺳﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻣردم ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧد.
از اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘد ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر از دﯾدﮔﺎه ھﺎی دﯾﮕر اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﻛﻧﯾم – ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر

ﻟﺣظﮫ ای اﯾﺳﺗﺎدن
آواﺗﺎر را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓﯾﻠمھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرای راﺟر رﺑﯾت
ﭘﺎﭘوش دوﺧت ) (١٩٨٨ﯾﺎ ﻣﺎﺗرﯾس ) (١٩٩٩ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد .در ھر
ﯾﮏ از اﯾن ﻓﯾﻠمھﺎ ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﺑﯾن واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣﺎ
آدمھﺎ و ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ ﮔﯾر اﻓﺗﺎده اﺳت؛ اﯾن دﻧﯾﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ در
ﻓﯾﻠم راﺟر رﺑﯾت ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎرﺗون اﺳت ،در ﻓﯾﻠم ﻣﺎﺗرﯾس ﺑﮫ ﺷﮑل
واﻗﻌﯾت دﯾﺟﯾﺗﺎل ،و در ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ھم واﻗﻌﯾتھﺎی زﻧدﮔﯽ
روزﻣره در ﯾﮏ ﺳﯾﺎره ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺑﮭﺑود داده ﺷدهاﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﮑﺗﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ذھن ﺳﭘرده ﺷود ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھرﭼﻧد داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر ﻗرار اﺳت در ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد واﻗﻌﯽ رخ ﺑدھد،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ دو واﻗﻌﯾت طرف ﺣﺳﺎب ھﺳﺗﯾم :دﻧﯾﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ و دﻧﯾﺎی
ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻧﺗزی .ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر را ﺑﺎﯾد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﮐرد ﮐﮫ
ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل از دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯾت ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺧﯾﺎل
ﻣﯽرود؛ ﻣﺛل ﻗﮭرﻣﺎن ﻓﯾﻠم ﻣﺎﺗرﯾس ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن آن )ﻧﺋو( ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓت ﺧودش را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻣﺎﺗرﯾس ﻏرق
ﮐﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر را
ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘذﯾرش ﻣوﺛقﺗر دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ،ﭘس ﺑزﻧﯾم .ﻣﺎ اﮔر ﺧﯾﺎل را
از واﻗﻌﯾت ﮐم ﮐﻧﯾم ،آن وﻗت ﺧود واﻗﻌﯾت اﻧﺳﺟﺎﻣش را از دﺳت
ﻣﯽدھد و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷود .اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﯾﺎ ﭘذﯾرش واﻗﻌﯾت ﯾﺎ
اﻧﺗﺧﺎب ﺧﯾﺎل ،ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﺳت.
اﮔر ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم واﻗﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺎن را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾم ﯾﺎ
از آن ﻓرار ﮐﻧﯾم ،اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧﯾﺎلھﺎﯾﻣﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﯾم،
ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾم.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن آواﺗﺎر ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﻣوﻗﻌﯾت
ذھﻧﯽ او ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ژاک ﻻﮐﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ »ﺳﺎد«،
آن را ) le dupe de do son fantasmeﻓرﯾب ﺧﯾﺎل او(

ﯾﮏ ﻓرﻣول ھﺎﻟﯾوودی
اﺗوﭘﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ﺗﺻور ﻣﯽﺷود ﻧﺎﺷﯽ از ﻓرﻣول
ھﺎﻟﯾوود در ﺧﻠق زوج اﺳت ـ ﻓرﻣول ﻗدﯾﻣﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ طﺑق آن
ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﺻﺑور ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آدمھﺎی
ﺑدوی ﺑرود ﺗﺎ ھﻣﺳر ﻣﻧﺎﺳب ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧد )ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت
ﻓﯾﻠم ﺑﺎ ﮔرگھﺎ ﻣﯽرﻗﺻد را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد(.
در ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻣﻌﻣول ھﺎﻟﯾوودی ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ،از ﺳرﻧوﺷت
ﺷواﻟﯾﮫھﺎی ﻣﯾزﮔرد ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﯾﺎرکھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻣﯾن ﺑرﺧورد
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﯾﮏ رواﯾت »اودﯾپ«ی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اوج
ﻣﺿﺣﮏ ﻗرار دادن ﺣوادث ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘس زﻣﯾﻧﮫ
راﺑطﮫ ﯾﮏ زوج ،ﻓﯾﻠم ﺳرخھﺎ ) (١٩٨١ﺳﺎﺧﺗﮫ وارن ﺑﯾﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ھﺎﻟﯾوود از طرﯾق آن ﺗواﻧﺳت اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧد.
از ﻧﮕﺎه ھﺎﻟﯾوود ،اﮔر ﭼﯾزی ﺑﺧواھد ﭘسزﻣﯾﻧﮫ راﺑطﮫ ﯾﮏ زوج
را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ھم ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ اﯾرادی
ﻧدارد!
ﺑﮫ طرﯾق ﻣﺷﺎﺑﮫ ،آﯾﺎ ﻓﯾﻠم ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﺎﻣرون ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﯾﮏ ،واﻗﻌﺎً درﺑﺎره ﺳﺎﻧﺣﮫ ﺑرﺧورد ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﺦ ﺷﻧﺎور ﺑود؟
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ دﻗﯾق وﻗوع آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم :اﯾن ﺳﺎﻧﺣﮫ ﭘس از آن
رخ ﻣﯽدھد ﮐﮫ دیﮐﺎﭘرﯾو ﺑﮫ ﮐﯾت وﯾﻧﺳﺗت ﻣﯽﮔوﯾد وﻗﺗﯽ ﺻﺑﺢ
روز ﻓردا ﮐﺷﺗﯽ در ﻧﯾوﯾورک ﭘﮭﻠو ﺑﮕﯾرد ،ﺑﺎ او ﻓرار ﻣﯽﮐﻧد و
زﻧدﮔﯽ ﻓﻘﯾراﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﺷق واﻗﻌﯽاش را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ دروﻏﯾن و ﭘر از
ﻓﺳﺎد در ﺑﯾن ﭘوﻟدارھﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد.
در اﯾن ﻟﺣظﮫ ،ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﺦ ﺷﻧﺎور ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ از
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ واﻗﻌﯽ ﺑود؛ ﯾﻌﻧﯽ ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک
اﯾن زوج در ﻧﯾوﯾورک ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد! ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣدس
زد ﮐﮫ ﻣﺻﯾﺑت زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑزودی ﻋﺷق ﺑﯾن اﯾن دو را
ﻧﺎﺑود ﻣﯽﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﻣزﺑور رخ ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻋﺷق آﻧﮭﺎ
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ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﻣؤﯾد اﯾن ﺗوھم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ
ﻧداده ﺑود ،اﯾن دو ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر در ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽﮐردﻧد .ﯾﮏ ﺳرﻧﺦ دﯾﮕر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﻟﺣظﺎت آﺧر ﻋﻣر
دیﮐﺎﭘرﯾو ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود؛ او در آبھﺎی ﺳرد دارد از ﺳرﻣﺎ
ﻣﯽﻣﯾرد ،وﻟﯽ وﯾﻧﺳﺗت روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﭼوب و ﺑﮫ دور از ﺧطر
ﻏوطﮫ ﻣﯽﺧورد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ھﺎﻟﯾوودی و ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐﺎﻣرون ﺑﺎ ﻓﻘرا )ﺗﺑﻌﯾض
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽﭘرده او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﭘﺎﯾﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺻوﯾر
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوریاش از ﺧودﺧواھﯽ ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ ﭘوﻟدارھﺎ( ،ﻧﺑﺎﯾد
ﻓرﯾﺑﻣﺎن ﺑدھد .در ﻻﯾﮫ زﯾرﯾن اﯾن اﺑراز ھﻣدردی ﺑﺎ ﻓﻘرا ﯾﮏ
اﻓﺳﺎﻧﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧواﺑﯾده اﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر رودﯾﺎرد ﮐﯾﭘﻠﯾﻧﮓ آن
را در رﻣﺎن »ﮐﺎﭘﯾﺗﺎنھﺎی ﺷﺟﺎع« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .داﺳﺗﺎن اﯾن رﻣﺎن
درﺑﺎره ﯾﮏ ﺟوان ﭘوﻟدار ﺑﺣرانزده اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق ﺑرﻗراری
ارﺗﺑﺎط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻓﻘرا ،ﺷور و ﻧﺷﺎط و ﺳرزﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﺧود
ﺑرﻣﯽﮔرداﻧد .ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﭘس اﯾن دﻟﺳوزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﻘرا ﻧﮭﻔﺗﮫ
اﺳت ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧونآﺷﺎمﮔوﻧﮫ آﻧﮭﺎﺳت.
وﻟﯽ اﻣروز ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ھﺎﻟﯾوود ﺑﮫ طور روزاﻓزوﻧﯽ
اﯾن ﻓرﻣول را دارد ﮐﻧﺎر ﻣﯽﮔذارد .ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس رﻣﺎن
»ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ﺷﯾﺎطﯾن« اﺛر دن ﺑراون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً اوﻟﯾن
ﻣورد از ﯾﮏ اﻗﺗﺑﺎس ھﺎﻟﯾوودی از ﯾﮏ رﻣﺎن ﻋﺎﻣﮫﭘﺳﻧد اﺳت ﮐﮫ
در ﮐﺗﺎب ﺑﯾن ﻗﮭرﻣﺎن زن و ﻣرد راﺑطﮫ وﺟود دارد وﻟﯽ در
ﻧﺳﺧﮫ ﻓﯾﻠﻣﯽ آن ھﯾﭻ ﺧﺑری از اﯾن راﺑطﮫ ﻧﯾﺳت و اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ
وﺿوح در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻧت ﻗدﯾﻣﯽ در اﻗﺗﺑﺎسھﺎی ھﺎﻟﯾوودی
ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﻓﯾﻠم ﺷده ﯾﮏ رﻣﺎن ،راﺑطﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯾن
زن و ﻣرد را اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺧود ﮐﺗﺎب ﭼﻧﯾن
ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد؛ ﻧﺑود راﺑطﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد در ﻓﯾﻠم
ھﯾﭻ ﭼﯾز رھﺎﯾﯽﺑﺧﺷﯽ ﻧدارد .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﭘدﯾدهای ﻣواﺟﮭﯾم ﮐﮫ آﻟن ﺑﺎدﯾﯾو در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧود ﺑﮫ آن
اﺷﺎره ﮐرده :اﻣروزه در دوران ﻋﻣلﮔراﯾﯽ و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ،ﺧود
ﻣﻔﮭوم ﻋﺎﺷق ﺷدن و دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘرﺷور ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ ﻋﺎطﻔﯽ،
ﻣﮭﺟور و ﺧطرﻧﺎک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
وﻓﺎداری آواﺗﺎر ﺑﮫ ﻓرﻣول ﻗدﯾﻣﯽ ﺧﻠق ﮐردن ﯾﮏ زوج،
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل آن ﺑﮫ ﺧﯾﺎل و داﺳﺗﺎن آن درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣرد
ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎھزاده ﺑوﻣﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽﮔردد اﯾن ﻓﯾﻠم از ﻧظر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﺛری
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺣﺎﻓظﮫﮐﺎراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻠوه وﯾژه درﺧﺷﺎن ﻓﯾﻠم،
ﻣﺣﺎﻓظﮫﮐﺎری اﺳﺎﺳﯽ آن را ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﺎر راﺣﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ در زﯾر ﻣﺻﻠﺣتاﻧدﯾﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود در ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻓﯾﻠم ﯾﮏ
ردﯾف ﻣوﺗﯾف )دروﻧﻣﺎﯾﮫ( ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم؛ ﯾﮏ
ﻣطرود از ﺳﯾﺎره زﻣﯾن ـ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﭘﺎﯾﯾنﺗﻧﮫ اﺳت ـ ﺑرای
ﮔرﻓﺗن دﺳت ﯾﮏ ﺷﺎھزاده زﯾﺑﺎ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑوﻣﯾﺎن ﺑرای ﭘﯾروزی
در ﯾﮏ ﻧﺑرد ﺳرﻧوﺷتﺳﺎز ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﯾن ﻓﯾﻠم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد
ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن دارﻧد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را
ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﺑودﺷﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،آﻧﮭﺎ ﺣق
اﻧﺗﺧﺎﺑﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ
ﻧﻘﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن در ﺧﯾﺎل ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده،
اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد!
ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن دارد ﭘول در
ﻣﯽآورد )اﯾن ﻓﯾﻠم در ﻣدت ﮐﻣﺗر از  ٣ھﻔﺗﮫ از اﮐراﻧش ﯾﮏ
ﺑﯾﻠﯾون دﻻر ﻓروﺧت( ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﺎ داﺳﺗﺎن اﯾن
ﻓﯾﻠم دارد ،در ﺣﺎل رخ دادن اﺳت .ﺗﭘﮫھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اﯾﺎﻟت اورﯾﺳﺎ
در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷرﮐتھﺎی ﺣﻔﺎری ﻣﻌدن ﻓروﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ از
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ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﻧﯽ ﺑوﮐﺳﯾت آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد )ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوﮐﺳﯾت
ﻣوﺟود در اﯾن ﺗﭘﮫھﺎ دﺳتﮐم  ۴ﺑﯾﻠﯾون دﻻر ﻣﯽارزد( .در
واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن ﭘروژه ،ارﺗش ﺷورﺷﯽ ﻧﺎﮐﺳﺎﻻﯾت ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﻔﺟﺎر
ﮔوﻧﮫای ﺷﮑل ﮔرﻓت .آروﻧداﺗﯽ روی ،ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻌروف ھﻧدی در
ﻣﺟﻠﮫ اوت ﻟوک درﺑﺎره اﯾن ارﺗش ﭼرﯾﮑﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
اﯾن ارﺗش ﭼرﯾﮑﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﻗﺑﺎﯾل ﻓﻘﯾری
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣزﻣن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد؛
ﮔرﺳﻧﮕﯽای ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﺎدآور آﻓرﯾﻘﺎﺳت .اﯾن ﻣردﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﭘس از
 ۶٠ﺳﺎل ﺑﮫ اﺻطﻼح اﺳﺗﻘﻼل ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﺑﯾﻣﮫ
درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرتھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
ﻧدارﻧد .اﯾن ﻣردم ﺳﺎلھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ ﻣورد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺗﺎﺟران و وامدھﻧدﮔﺎن ﺧردهﭘﺎ آﻧﮭﺎ را ﻓرﯾب دادهاﻧد و
ﭘﻠﯾس و ﻣﺄﻣوران ﺟﻧﮕﻠﺑﺎﻧﯽ ﺣق ﺧودﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن آﻧﮭﺎ
ﺗﺟﺎوز ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل اﯾن ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ظﺎھر ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫای ﭘﯾدا
ﮐردهاﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻼش ﭼرﯾﮏھﺎی ﻣﺎﺋوﯾﺳت اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺎلھﺎﺳت ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐردهاﻧد و ﺟﻧﮕﯾدهاﻧد .اﮔر اﯾن
ﻗﺑﺎﯾل اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺑﺎﻻی
ﺳرﺷﺎن ﭼﯾزی ﺑﺟز ﺧﺷوﻧت و ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺻﯾبﺷﺎن ﻧﮑرده و
ﺣﺎﻻ ھم ﻣﯽﺧواھد آﺧرﯾن ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده از آﻧﮭﺎ
ﺑﮕﯾرد؛ زﻣﯾنھﺎﯾﺷﺎن را .اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﮔر ﺑرای
زﻣﯾنھﺎﯾﺷﺎن ﻧﺟﻧﮕﻧد ،دﭼﺎر از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .ارﺗش
درب و داﻏﺎن ﻣﺎﺋوﯾﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎﯾش دﭼﺎر ﺳوءﺗﻐذﯾﮫ ھﺳﺗﻧد و
ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﺑﺎزاﻧش ھرﮔز ﯾﮏ ﻗطﺎر ﯾﺎ اﺗوﺑوس ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﮭر
ﮐوﭼﮏ را ھم ﻧدﯾدهاﻧد ،ﻓﻘط ﺑرای ﺑﻘﺎ دارﻧد ﻣﯽﺟﻧﮕﻧد.
ﻧﺧﺳتوزﯾر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷورش ﻣزﺑور را ﺑزرگﺗرﯾن ﺗﮭدﯾد
اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺗوﺻﯾف ﮐرد .رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺑزرگ و
اﺻﻠﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﯾن ﺷورش را ﻣﻘﺎوﻣت اﻓراطﯽ در ﺑراﺑر
ﭘﯾﺷرﻓت ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭘر از داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ درﺑﺎره »ﺗرورﯾﺳم
ﺳرخ« ھﺳﺗﻧد .ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧدارد ﮐﮫ دوﻟت ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺳﺗردهای را ﺿد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﺋوﯾﺳتھﺎ در
ﺟﻧﮕلھﺎی ﻣرﮐز ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﻘﯾﻘت دارد ﮐﮫ
ھر دو ﮔروه ﻣﺗﺧﺎﺻم در اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم
ﺧﺷوﻧتھﺎی ﺷدﯾدی اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد و اﯾن ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳتھﺎ
رﺣم ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑدون آن ﮐﮫ ﻣﮭم ﺑﺎﺷد اﯾن ﺧﺷوﻧتھﺎ
ﭼﻘدر ﺑﮫ ﻣذاق آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت ،ﻣﺎ ﺣق ﻧدارﯾم آن
را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﯾم .ﭼرا؟ ﭼو ن وﺿﻌﯾت آﻧﮭﺎ دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
اراذل ھﮕل اﺳت :ﺷورﺷﯾﺎن ﻧﺎﮐﺳﺎﻻﯾت در ھﻧدوﺳﺗﺎن آدمھﺎی
ﺣداﻗل ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ از
ﻗﺑﯾﻠﮫای ﮔرﺳﻧﮫای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ِ
آﻧﮭﺎ درﯾﻎ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن وﺻف ،ﻓﯾﻠم ﮐﺎﻣرون در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد؟ ھﯾﭻ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ .در اورﯾﺳﺎ ھﯾﭻ ﺷﺎھزاده ﺷرﯾﻔﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ
ﻣﻧﺗظر ﻗﮭرﻣﺎنھﺎی ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾد و آﻧﮭﺎ را اﻏوا ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﻣردﻣﺎﻧﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﺑرﺳﺎﻧد .در اورﯾﺳﺎ ﺳرﺑﺎزان ارﺗش
ﻣﺎﺋوﯾﺳت ﻓﻘط ﮐﺷﺎورزان ﮔرﺳﻧﮫ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻓﯾﻠم ﻣﺎ
را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﻌﻣول را اﻧﺟﺎم
ﺑدھﯾم :اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑوﻣﯾﺎن اﯾدهآل ھﻣدردی ،وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺗﻼشھﺎﯾﺷﺎن را طرد ﮐﻧﯾم .ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﻣﺎﺷﺎی اﯾن ﻓﯾﻠم
ﻟذت ﻣﯽﺑرﻧد و ﺷورشھﺎی ﺑوﻣﯾﺎن آن را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد از ﺗرس ﻧﺎﮐﺳﺎﻻﯾتھﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯽﮔذارﻧد و آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرورﯾﺳتھﺎی ﻗﺎﺗل طرد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آواﺗﺎر
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود ﻓﯾﻠم »آواﺗﺎر« اﺳت؛ ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن واﻗﻌﯾت ﺷده
اﺳت■.

ﺻﻔﺣﮫ ٢٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم

دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی ﻗوه ی
ﻣﺟرﯾﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ – ﺑﺧش ﭘﻧﺟم

ﮔﺎم ﺑﻌدی ﺑرای ﻣداوا »ﻧوﺳﺎزی ﺷﮭری« ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺎزی زاﻏﮫ ھﺎ
ﺗﺣت ﭘوﺷش آرزوھﺎی آﺷﮑﺎرا ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ ﭼون »اﺻﻼح ﻣدﻧﯽ«
اﺳت .اﯾن اﻟﮕو ﻧﯾز از ﻧظر ﻣﺎرﮐس ﺣﮑﺎﯾﺗﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﺷود .در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»اﺻﻼﺣﺎت« در ﺷﮭرھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺛروت ،ﺑﺎ از ﺑﯾن
ﺑردن ﻣﺣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،و ﺑﺎ ﺑرﭘﺎ
ﮐردن ﻗﺻرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،اﻧﺑﺎرھﺎ و ﻏﯾره ،و ﺑﺎ
ﺗﻌرﯾض ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑرای آﻣد و ﺷد ﺗﺟﺎری و ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ھﺎی
ﺗﺟﻣﻠﯽ ]آزاد راه ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ[ و راه اﻧدازی ﺗراﻣواھﺎ و
ﻏﯾره ]ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﺑرای رﻓت و آﻣد ﺳرﯾﻊ[ ،ﻓﻘﯾران را ﺣﺗﯽ
ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﺑدﺗر و ﭘرازدﺣﺎم ﺗر ﻣﯽ راﻧد.

 -٨ﺳرﺷت طﺑﻘﺎﺗﯽ دوﻟت
اﯾن وﺿﻌﯾت رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧدارد ﮐﮫ اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ
از وﺟوه ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود دارد .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم
ﺧﺻوﺻﯾﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﮫ ی وﺟوه ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﯾن
وﺟوه را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .
ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ی روﺷﻧﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯾﻣﺎری
ھﺎی ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت؛ ﭘس ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗوان از وظﺎﯾف ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد .اﻣﺎ
در واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗدرت ھﺎی ﺣﺎﮐم زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺟرای ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳطﺢ ﺷﮭرھﺎ ﺷدﻧد ﺗﺎ طﺎﻋوﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻓﻘرا
رﯾﺷﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود اﻏﻧﯾﺎء را ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻼﮐت ﻧرﺳﺎﻧد  .ﻣﺎرﮐس در
ﺻرف ھراس از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺳری
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ »
ِ
ﮐﮫ ﺑﮫ ‘ﺣرﻣت ھﺎ’ ﻧﯾز وﻗﻌﯽ ﻧﻣﯽ ﻧﮭد ،از  ١٨٤٧ﺗﺎ  ١٨٦٤ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب ده ﻣﺻوﺑﮫ ﻣﺟﻠس درﺑﺎره ی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷد« .و
ﺑورژوازی ھراﺳﯾده« در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
»
ِ
ﺷﮭری زد  .اﻧﮕﻠس ﺷرح ﻣﯽ دھد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﮭﺎﺟم ﻣﺛل وﺑﺎ و آﺑﻠﮫ ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺳوی ﺧط
ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧد ،در ﺷراﯾط طﺎﻋون زده ی ﻣﻧﺎطق ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن ﻧطﻔﮫ
ھﺎی آﻧﺎن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد ،ﭼﮫ روی داد:
ھﻣﯾن ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾد ،ﺑﺷر
دوﺳﺗﺎن ﺑورژوا ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ی ﺷرﯾف رﻗﺎﺑت ﺑرای رﻓﻊ دل
ﻧﮕراﻧﯽ در ﺧﺻوص ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺷﺎن ﺑﮫ
ھﯾﺟﺎن آﻣدﻧد .اﻧﺟﻣن ھﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ،ﮐﺗﺎب ھﺎی زﯾﺎدی
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ طرح ﺷد ،ﻗواﻧﯾﻧﯽ در ﻣورد ﺑﺣث و
ﺗﺻوﯾب ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾری را
ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻋود ﻣﯽ ﮐرد ،ﺧﺷﮏ ﮐﻧﻧد .ﺷراﯾط ﻣﺳﮑن
ﮐﺎرﮔران ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐوﺷش ھﺎﯾﯽ ﺑرای
ﭼﺎره ﺟوﯾﯽ از ﻣﺑرم ﺗرﯾن ﻣﺻﺎﺋب و ﺑﻼﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت.

اﻧﮕﻠس ﺑﮫ ھوﺳﻣﺎن ،ﺷﮭردار ﺑﻧﺎﭘﺎرﺗﯾﺳت ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟﮕو
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻋﻣوﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،رﺧﻧﮫ ﮐردن در ﻣﻧﺎطق
ﮐﺎرﮔری ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﺳت ،ﺑوﯾژه ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐزﯾت
دارﻧد و اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺻرف ﻧظر از ﺿرورت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻼﺣﺿﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﯾﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﺟﺎد
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑزرگ در ﻣراﮐز ﯾﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗراﻓﯾﮑﯽ
ﻣﺛل اﯾﺟﺎد راه آھن و ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻏﯾره ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺻرف ﻧظر از دﻻﯾل ﻣﺗﻔﺎوت ھرﮐدام از آن ھﺎ،
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت :ﻓﺿﺎﺣت ﺑﺎرﺗرﯾن ﮐوﭼﮫ ھﺎ و ﮔذرﮔﺎه
ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺟﻼل و ﺷﮑوه وﻟﺧرﺟﺎﻧﮫ ی ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﯾن ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻋظﯾم از ﺑﯾن ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن دوﺑﺎره ﺳر
از ﺟﺎی دﯾﮕر و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻧزدﯾﮏ در ﻣﯽ آورﻧد.

ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﻧظرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐس
ﺟﻠد اول دوﻟت و ﺑورﮐراﺳﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎرل درﯾﭘر
ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳن ﺷﻣس آوری
ﻧﺷر ﻣرﮐز١٣٨٢ -

دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾن زﺣﻣت را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در ﺣق
ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧد و اﺳﺗﺎدان اﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﺟﺎﻧب داری طﺑﻘﺎﺗﯽ دوﻟت ادﻋﺎﯾﯽ اﻏراق آﻣﯾز اﺳت .اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺧﺻﻠت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﭼﺷم ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ھر ﻣﻧطﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔری ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ﺛروﺗﻣﻧدان ﺑﮫ ﻋﯾن ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﻠط اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋدی ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﯾوع
طﺎﻋون ﻣﯽ ﺷود:
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺋﻣﺎ ً ﻣﺻﺎﺋﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣداوا ﺷود ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﻣل را ﺑﺎ ﭼﻧﺎن اﻟزام
ﻧﺎﮔزﯾری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣداوای آن
ﻣﺻﺎﺋب ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧﯾم :ﺳرﺷت طﺑﻘﺎﺗﯽ دوﻟت ﻧﮫ ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﮐﮫ ھر
ً
ﺿرورﺗﺎ ،ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه و ﻣﻧﺣﺻراً ﻓﻘط در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻋﻣل آن
ﻣﺳﺗﻘﯾم طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم ﻣﯽ
ھﻣﮫ ی ﻣﻧﺎﻓﻊ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم ِ
ﺷود و اﻋﻣﺎل دوﻟت ﻧﯾز ﻗطﻌﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻوری ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم
و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧش از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود دارﻧد ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺻرﻓﺎ ً در
ﭼﺎرﭼوب ھﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد  .اﻧﮕﻠس در راﺳﺗﺎی ھﻣﯾن
ﺧط دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ زﻧد:
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﻗوای ﻣﺣرﮐﮫ ی ﮐﻧش ھﺎی ھر ﻓرد
ﺑﺎﯾد از ﻣﻐز وی ﺑﮕذرﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎﯾﯽ ﺑرای اراده
ی وی ﮔردﻧد ﺗﺎ او را ﺑﮫ ﻋﻣل وادارﻧد ،ھﻣﮫ ی ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻧﯾز – ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ ﮐدام طﺑﻘﮫ در
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳت – ﺑﺎﯾد از ﻣﺳﯾر اراده ی دوﻟت ﻋﺑور ﮐﻧد ﺗﺎ
اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اش را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗواﻧﯾن ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد  ...ﭼﻧﺎن ﭼﮫ
در اﯾن اﻣر ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﯾم ﮐﺷف ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣدرن اراده ی دوﻟت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣدﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻔوق اﯾن ﯾﺎ آن طﺑﻘﮫ و در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ
ی ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد و رواﺑط ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ ﭼﻘدر در ﻣﻧﺷﺎء و ﻧﯾت
از ﻧظر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧﻧﺛﯽ اﺳت ،ﺑدون ﻋﺑور از ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ )و
ﻏﯾره آن( ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷروط ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت،
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺄﻣﯾن ﮔردد؛ و اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﮔذر از اﯾن
ﺑﺳﺗرھﺎﺳت ﮐﮫ ﭘردازش ﻣﯽ ﺷود ،ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻏرﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود،
ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮔردد ،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻟﮕو ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯾزان ﻣﯽ
طﺑﻌت
ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼوب ﻣﺳﺗﻘر ﻣﻧﺎﻓﻊ و آرای ﺣﺎﮐم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺷود.
ِ
طﺑﻘﺎﺗﯽ دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﺗﯽ درﺷراﯾط ﻓﻘدان ﻣﻘﺎﺻد ﺑدﺧواھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ
ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺷرﯾراﻧﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن ﻋرض وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد■.

