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ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ،

ﺷورش
ﯾﺎ ﺳﮑوت؟!
رھﺎ ﮐﯾﺎ
ﻣدت ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺣث ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺣﺎﻓل
ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت در ﻣﯾﺎن ﻣردم ھم
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از داغ ﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷده اﺳت .ﭼون واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧدﮔﯽ آن ھﺎﺳت .ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً اﮐﺛرﯾت ﻣردم
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ را ﺻرﻓﺎ ً ﮐﻣﮑﯽ از ﺳوی دوﻟت ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن آوردن
ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،اﻧرژی ،ﺳوﺧت و ﻏﯾره ﻣﯽ داﻧﻧد .اﻣﺎ
در واﻗﻌﯾت ﯾﺎراﻧﮫ ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﮐﺎرﮐردی دارد؟ ﯾﺎراﻧﮫ از ﺧزاﻧﮫ
و ﺟﯾب دوﻟت ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ارزش اﺿﺎﻓﮫ ای اﺳت
اﺳﺗﺛﺗﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﻣردم
ﮐﮫ از
ِ
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﺗﺣت ﻧﺎم ﮐﻣﮏ و ﻟطف دوﻟت ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود.
اﮐﻧون "طرح ھدﻓﻣﻧدﺳﺎزی" ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺷوک اﻗﺗﺻﺎدی ﺑزرﮔﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ً ﻓﺷﺎری ﮐﻣرﺷﮑن را ﺑر ﻣردم ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻗﺷرھﺎی
آﺳﯾب ﭘذﯾر و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳردﻣداران ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﻣدام
از اﯾن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از اﺟرای طرح ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﭘول
ﻧﻘدی ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣردم رﯾﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد و ھﯾﭻ ﮐس ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ اﯾن ھم ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ھﺎ و دروغ ﮔوﯾﯽ ھﺎی آن

ﺣق ﺑرداﺷت ﭘول از ﺣﺳﺎب ھﺎی ﯾﺎراﻧﮫ ای را
ھﺎﺳت زﯾرا ﻣردم ِ
ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آب و ﺑرق و ﮔﺎز و  ...را ﻧﭘردازﻧد،
ﻧدارﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در آﺧر ھم ﺑدھﮑﺎر ﺷوﻧد و در اﺻل اﯾن ﺣﺳﺎب
ھﺎ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ذﮐر ﺷده ﺑﮫ دوﻟت.
ﻻﺑد اﺣﻣدی ﻧژاد ھم ﻓردا ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﭘول ﻧﻔت
اﺳت ﮐﮫ وﻋده اش را داده ﺑود .ﻣردم ﺗﻣﺎم اﯾن وﻗﺎﯾﻊ را از اﺣﻣدی
ﻧژاد و دوﻟﺗش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﭘﺷت ﭘرده ﻓراﺗر از اﯾن
ھﺎﺳت.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و در اﺻل ﺻﻧدوق
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳم ﺗﻌدﯾل ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳﺎل
ھﺎﺳت ﮐﮫ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﺟرای آن ﺑﮫ دوﻟت
ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون دﻧﯾﺎ دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .دﻟﯾﻠش ھم ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﮐﺎھش
ﻧزوﻟﯽ ﻧرخ ﺳود و ﺳود آوری ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ دوﻟت ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون و از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از اﺟرای ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
راﺿﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن طرح ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر و دوﻟت
اﺣﻣدی ﻧژاد ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺑل و در دوران رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و
ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻧﯾز ﺗﻼش ﺷد ﮐﮫ اﺟرا ﺷود اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﻧوﺳﺎن
ھﻣراه ﺑود و ﺑﮫ ﻋﻘب اﻓﺗﺎد .در دوﻟت اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﮑﺎری ھﻣﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎم اﯾن اﻣر
ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻋﻣل رﺳﯾد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن آن را "ﺟراﺣﯽ ﺑزرگ" ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻧد .اﯾن ﺟراﺣﯽ اﻟﺑﺗﮫ اﻟﺗزام ھﺎی ﺑزرگ دارد .از ﺟﻣﻠﮫ اﻗﺗﺻﺎد
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﻧﺎﻣوزون ﮐﺷور و
ِ
اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﻧﺎر آن ،دوﻟت ﺑﺎ اﯾن طرح ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﺳری
ھﺎی ﺑودﺟﮫ ی ﮐﺷور و ﺑدھﯽ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ را رﺗق و ﻓﺗق ﮐﻧد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻓﺷﺎری ﻋﻣﯾق و دردﻧﺎک ﺑﮫ
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ﻣردم ،ﭘﺎﯾﯾن آوردن ﺳطﺢ رﻓﺎه زﻧدﮔﯽ ﻣردم و ﺑﻌﺿﺎ ً در طﺑﻘﺎت
ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﮐﺷﺎﻧدن آن ھﺎ و ﺣذف ﺣداﻗل ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج زﻧدﮔﯽ
ﺷﺎن ،ﺑرای ﺑﻘﺎء اﻗﺗﺻﺎدی و ﮔﺎھﯽ ﻓراﺗر ﺑﻘﺎء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ھﻣﮫ ی ﻣﺎﺟرا ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی اﻧواع و اﻗﺳﺎم دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺑﺎﻻﺧص دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ و زﻧدان و ﺳرﮐوب ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑرای اﺟرای اﯾن طرح ﺧﯾز
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد ،ھﻣﺎﻧﻧد طرح ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی ﺑﻧزﯾن .ﺷورش ھﺎ و
اﻋﺗراﺿﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﻌد از اﯾن طرح ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ دوﻟت ﮐﻣﯽ ﺗﺄﻣل
ﮐﻧد .اﮐﻧون و ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن آن و ﭘس از ﻣﺎه
ھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و آﻣﺎده ﮐردن ﻣردم از ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ و اﺟرای
آزﻣﺎﯾﺷﯽ آن در ﭼﻧد ﺷﮭر از ﺟﻣﻠﮫ ﺑوﺷﮭر و اﯾﻼم ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ھﻣراه ﺑود ،ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن ﭘروژه ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی
ﻋﻣل رﺳﯾده اﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻل طرح و
ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ دﻻﯾﻠش ﻗﺑﻼً ﺑﺎزﮔو ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ
ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾراﻣون اﯾن ﺳﯾﺎﺳت دﭼﺎر ﺳردرﮔﻣﯽ ﺷده
اﺳت.
ﺧﯾزش ﻣردم در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭼﻧد ﭘﺎره ﺷدن ﺣﮑوﻣت و
ﺗﺿﻌﯾف آن ،ﺗﯾره ﺷدن رواﺑط ﻧظﺎم ﺑﺎ دوﻟت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
از ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣﮭم اﯾن طرح اﺳت .اﻣﺎ ﺳؤال اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ در
ﺷراﯾط ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﭼرا ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی اﺟرای ﭼﻧﯾن
طرﺣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت؟! اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺷرده ﻣوارد
ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده ی ﻗﺑل را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم از ﯾﮏ طرف ﻓﺷﺎر از
ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و از ﺳوﯾﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔذران
دم و دﺳﺗﮕﺎه ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ و از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺗﺣرﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺣﮑوﻣت را ﺑرای ﭘﯾﺎده ﮐردن اﯾن طرح در
ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن از زاوﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﻗرار داده اﺳت .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﺗﺷﻔﺷﺎن ﺧﺷم ﻣردم
ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ اﻣﮑﺎن ﻓوران آن ھﺳت روﺑرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل در ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺟرای اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﺗﻌددی ﻣﯾﺎن آن
ھﺎ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن اﺧﺗﻼف دوﻟت و ﻣﺟﻠس اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻋﺗراﺿﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و زھرﭼﺷم ﮔرﻓﺗن
از ﻣردم اﯾن روزھﺎ داﺋﻣﺎ ً ﻣﺎﻧورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ
ﮐﻧد .از ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ھم طرح ﺑرﺧورد ﺑﺎ "اراذل و اوﺑﺎش" ﮐﮫ
ﯾﮏ طرح ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑود ،اﺟرا ﺷد و ھﻧوز ھم اداﻣﮫ دارد .در
ﺣﻘﯾﻘت دورﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ھدﻓﻣﻧد ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺷورش ﻣردم ﺑﺎﻻﺧص طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود ﮐﮫ
در آن زﻣﺎن زﻧدان ﮐﮭرﯾزک ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ ﺑﻧﺎ ﺷد و
ھدف ﻋﻣده ،ﻣرﻋوب ﮐردن ﺟواﻧﺎن و ﺳرﮐوب آﻧﺎن ﺑود.
اﺟرای طرح ھدﻓﻣﻧد ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن
ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻣردم اﺳت .اﯾن دﺳت اﻧدازی ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب
ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻛﻧﯾم دﯾﮕر ﭼﯾزی از ﮔوﺷت و
ﭘوﺳت و اﺳﺗﺧوان ﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھﻧد ﮔذاﺷت .ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺣذف اﯾن ﺳوﺑﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘر ﺑﯾﺷﺗر ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﺷﺗر ،ﭼﻧد ﺷﻐﻠﮫ
ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر ،وﯾراﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﺑﺧش ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺷﺎورزی
و ﭼﻧد ﺷﻐﻠﮫ ﺷدن و راﻧدن زﻧﺎن ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ،ﺗرك ﺗﺣﺻﯾل و
 ...اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣردم را از ﺟزﯾﯾﺎت،
دﻻﯾل و ﻋواﻗب اﯾن طرح آﮔﺎه ﺳﺎزﻧد .اﺟرای اﯾن طرح ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﺣﮑوﻣت را ﻟرزان ﺧواھد ﮐرد و زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣردم آن ھﺎ را ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺿد ﻣردﻣﯽ رژﯾم اﺳت ﻓرا ﺧواﻧد .داﻧﺷﮕﺎه
ھم ﭼون ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻏﺎز اﻋﺗراﺿﺎت و ﻣﺑﺎرزات و
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣردم و ﻗﺷرھﺎی زﺣﺗﻣﮑش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد■.
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ﺟﺎودان ﺑﺎد ﯾﺎد و ﺧﺎطره ی
آرﻣﺎن ﺧﻠق!*
ﮔروه
ِ
ﺳﻌﯾد آرﻣﺎن
ﺑرﻓﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺗﻣﺎم ﺷﮭر ﺧﻔﺗﮫ را ﺑﮫ رﻧﮓ ﻟﺑﺎس ﻋروس ،ﺳﻔﯾد
ﮐرده ﺑود .وﻟﯽ از ﺷﺎدی و ﻧﺷﺎط ﺧﺑری ﻧﺑود .ﻧﮑﺑت ﺗرس و
ﺧﻔﻘﺎن ﺑر ﮔﺳﺗره ی ﺧﺎﻧﮫ ی ﺑزرگ ﻣﺎ ﺧﯾﻣﮫ زده ﺑود.
ھﯾﭻ ﺻدای اﻋﺗراﺿﯽ ﻧﺑود .روﺣﯾﮫ ی ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی در ﻓﺿﺎ
ﻣوج ﻣﯽ زد .ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و رﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﺎ و دوام اﺳﺗﺑداد ﯾﺎری ﻣﯽ
ﺗﮑراری ﻣردم ،ﺑﯽ ﺣرﮐت و ﺧﺎﻣوش
زﻧدﮔﯽ ﯾﮑﻧواﺧت و
رﺳﺎﻧد.
ِ
ِ
زﯾر ﺳﻠطﮫ ی ﻓﻘر و ﺳرﮐوب ﺟرﯾﺎن داﺷت .اﯾن ﺳﯾﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی دھﮫ ی  40ﺑود .ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳرﮐوﺑﮕری ھﺎی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺷﺎه و ﺷﮑﺳت ﻣﺑﺎرزات ﭘﯾﺷﯾن رﮐود و ﺧﻣود را ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﮐم ﮐرده ﺑود.
آرﻣﺎن ﺧﻠق" ﺗﻼش ﺧود را
"
رﻓﻘﺎی
ﮐﮫ
ﺑود
در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ
ِ
آرﻣﺎن ﺷﺎن ﮐﮫ
آﻏﺎز ﮐردﻧد ،آﻣوﺧﺗﻧد ،ﺧروﺷﯾدﻧد و ﺟﺎن ﺑر ﺳر
ِ
ﺧﻠق" در ﺑﻧد ﺑود ﻧﮭﺎدﻧد.
رھﺎﯾﯽ " ِ
ﭘس از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑرادرم ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎﯾون اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ
رﻓﺎﻗﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﻧﺟر ﺷد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از رﻓﻘﺎی اﯾن ﮔروه
ھوﺷﻧﮓ ﺗر ﮔل ﺑود ﮐﮫ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ی ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .او آراﯾش ﮔر ﺑود و ﺑﻌدھﺎ ﺳر ﺑﭼﮫ ھﺎ را ھم ھﻣﯾﺷﮫ
وی اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐرد .ھوﺷﻧﮓ از ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﻐول ﺷده
ﺑود و در ﻏﯾﺎب ﭘدر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺧﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫ ی ﺧﺎﻧواده را
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد.
ً
ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺿﻊ ﺑد ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺑﺎرا ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل
ﻓروﺷﯽ ﭘدرم را اداره ﻣﯽ ﮐرد .ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ و
ﮐرده و ﻣﻐﺎزه ی ﺑﻠور
ِ
ﻣﻐﺎزه ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھم ﺑودﻧد ،ﻋﻣﻼً ﭘﺎﺗوق ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
آن دوره ای ھﺎ ﮐﻠﮫ ﺷﺎن ﺑوی ﻗورﻣﮫ ﺳﺑزی ﻣﯽ داد! در ﭼﻧد ﺻد
ﻣﺗری ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺟوﺷن ،ﻣﯾﻌﺎدﮔﺎه دﯾﮕری ﺑرای اﯾن
ﺟواﻧﺎن ﭘُر ﺷور و ﺷر ﺑود ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد،
واﻟﯾﺑﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮔﺎھﯽ ﺳر ﮐوﭼﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﻧﮓ و
دﻋوا از ﺣرﯾم ﻣﺣﯾط ﺳﺎﻟم ﺷﺎن دﻓﺎع و روی ﻻت و ﻟوت ھﺎی
ﺷﮭر را ﮐم ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮐﮫ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑرادر دﯾﮕرم ﺣﺳﯾن
ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾش ﻗدم و ﺳر ﻧﺗرس اش زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑود و در
دﻓﺎع از ﺑﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻟﺣظﮫ ای ﺗردﯾد ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﮐﮫ اﯾن ﺧود
ﺣﮑﺎﯾت دﯾﮕری دارد.
ً
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﺑﮭرام طﺎھرزاده و ﺑﻌدا ﻧﺎﺻر ﻣدﻧﯽ
از طرﯾق ھﻣﺎﯾون ،ﺑﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در ﺿﻣن ﻧﻣﯽ ﺗوان از
آرﻣﺎن ﺧﻠق ﮔﻔت و ﻧوﺷت و از ﻣﻌﻠم آن ھﺎ زﻧده ﯾﺎد
ﺑﭼﮫ ھﺎی
ِ
ﻏﻼم رﺿﺎ ُاﺷﺗراﻧﯽ ﯾﺎدی ﻧﮑرد .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از او درس
ﺷﮭﺎﻣت و ﻓداﮐﺎری آﻣوﺧﺗﻧد .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺿرورت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﮔراﯾش ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی ﭼپ را از وی ﻓرا ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻏﻼم رﺿﺎ ُاﺷﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎ وی را ﻋﻣو ﺧطﺎب ﻣﯽ
ﮐردﯾم ،ﺷﮭﺎﻣت و ﺷﺟﺎﻋت اش زﺑﺎﻧزد ھﻣﮕﺎن ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎد و آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل  57در اﺳﺎرت
ﻣﺎﻧد و در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ھﻣراه دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺷد.
ﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑود ﮐﮫ
ﻋﻣو ُاﺷﺗراﻧﯽ از ﻣﻘﺎوم ﺗرﯾن ز
ِ
ﻣﻘﺎوﻣت اش در زﯾر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم و
ﺧﺎص ﺑود .ﯾﺎدش ﺟﺎودان ﺑﺎد!
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

در ﻓﺻل ﭘﺎﺋﯾز و زﻣﺳﺗﺎن ﮐﮫ روزھﺎ ﮐوﺗﺎه ﺑود و ﺷب ھﺎ ﺑﻠﻧد،
اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺷطرﻧﺞ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ﭼﻧﺟﮫ)ﺗﺧﻣﮫ( ﻣﯽ ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﯾﺎدم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﯾون ﺑﺎ
ﭘوﺳت ﺗﺧﻣﮫ ﮐدو ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﻧﺧل ﺧرﻣﺎ درﺳت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای
ِ
ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳن ﮐﻣﯽ ﮐﮫ داﺷﺗم ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎﻟب ﺑود .ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎزی
ﺷطرﻧﺞ ﺑﯾن ﻧﺎﺻر و ھﻣﺎﯾون ﺑﯾش از ﺳﮫ روز طول ﮐﺷﯾد .اﻟﺑﺗﮫ
ھﻣراه ﺑﺎزی ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ھم ﺟرﯾﺎن داﺷت.
در آن ﺳﺎل ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓرم ھﺎی ﺳﺎل  41ﭼﮭره ی ﺟﺎﻣﻌﮫ
داﺷت ﻋوض ﻣﯽ ﺷد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣوﻧﺗﺎژ از ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺳر
ﺑر ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎزه ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﮑﺎن وارد ﺑﺎزار ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم
ﻗﯾﻣت اش ﺳﯾزده ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑود .ﺣﺳﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ
طور ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ اﺳم ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻠم اﺳت و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﯽ
ﺗواﻧد وام ﺑﮕﯾرد ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺧرﯾم .ﺣﺳﯾن ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ی
راﻧﻧدﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود؛ و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﮐﺑﺎﺑﯽ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
 ﮐﮫ در ﺑروﺟرد ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻌروف ﺑود -دﻋوت ﮐرد.ﺣﺳﯾن ﺗﯾپ ورزﯾده و ورزﺷﮑﺎری ﺑود و در واﻟﯾﺑﺎل ﺧﺑره .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،زﻣﯾن واﻟﯾﺑﺎل ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺟوﺷن در ُﻗرق
ی ﺑﺳﯾﺎری
ﺣﺳﯾن و دوﺳﺗﺎﻧش ﺑود و ﺑﺎزی واﻟﯾﺑﺎل آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ ِ
داﺷت ،ﮔﮭﮕﺎه ﺷرط ﺑﻧدی ﻧﺎﭼﯾزی ھم ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺟدی
ﺑودن ﺑﺎزی را دو ﭼﻧدان ﻣﯽ ﮐرد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺗﻔرﯾﺣﺎت آن ھﺎ
رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑود .در ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺷﮭر ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻓﯾﻠم ﺧوﺑﯽ ھم
ﻣﯽ آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ دﯾدﻧش ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﯾﻠم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺧﺎطرم ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دﯾده ام ﻓﯾﻠم "زﻧﮓ ھﺎ ﺑرای ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻدا در ﻣﯽ آﯾد؟" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﯾﺷﮫ ی ﮐﺑﯾری و ﺑﯾﺷﮫ ﻗوام و ﺗﮏ
درﺧت ،ﻣﺣل آب ﺗﻧﯽ و ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎ َ ُ
ﻣﻠوﻧﯽ اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑود؛ و از
ﺻدای دﻟﮑش ،وﯾﮕن ،ﻣرﺿﯾﮫ ،ﻧﺎھﯾد و ﺑﻧﺎن ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﻧد ،و
ﺑﻌدھﺎ ﺗﺋودوراﮐﯾس ﯾوﻧﺎﻧﯽ ...ﺑﮫ اﯾن ﻟﯾﺳت اﺿﺎﻓﮫ ﺷدﻧد.
ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ و زورﮔوﯾﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ دﯾدﻧد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ وﺿﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﻣوﺟود ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺿد رژﯾﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ھم زﯾﺎد و زﯾﺎدﺗر ﺷد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻓرﯾﺎد ﭘدرم در ﻣﯽ آﻣد و ﻣﻧزل ﻣﺎدرﺑزرﮔم ﺑﮫ
ﻣﺧﻔﯾﮕﺎه ﮐﺗﺎب ھﺎی اﯾن ﺟﻣﻊ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود .در ﮐﻧﺎر ﺧواﻧدن اﯾن
ﮐﺗﺎب ھﺎ ،ﮔوش دادن ﺑﮫ رادﯾوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺿﺑط ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ
از آن ھﺎ و ﺳﭘس ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺟزوه ھﺎی ﮐوﭼﮏِ
ﻗﺎﺑل ﺣﻣل از ﮐﺎرھﺎی ﺛﺎﺑت اﯾن ﺟﻣﻊ ﺷد.
ﭼون ھدف از اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﮔراﻣﯽ داﺷت ﺧﺎطره ی رﻓﻘﺎﯾﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧون ﺧود راه ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ِ
ﺷﺎه را ھﻣوار ﮐردﻧد ،ﭘس ﺿروری ﻣﯽ داﻧم از رﻓﯾق ﻧﺎﺻر
ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﯾﺎد ﮐﻧم ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺻﻣد ﺑﮭرﻧﮕﯽ
را ﺑرای ﻣن و دﯾﮕر ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻗراﺋت ﮐرد و ﺟﺎﻟب ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐدام
از ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻧﺎم "ﮐوراوﻏﻠو" را درﺳت ﺗﻠﻔظ
ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻧﺎﺻر ﻣدﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟوزه ﭼرﮐﯽ
ﺑرادرﺑزرﮔم ﻧﺎﺻر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ
اش را ﻋﻣل ﮐرده ﺑود ھﻣراه ﺑﺎ
ِ
آﻣدﻧد و ﺑرادرم ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ ھر دو ﺳﺎﻋت ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای
ﻧﺎﺻر از ﻣش ﻗﺎﺳم  -ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﻧﯽ ﻓروﺷﯽ ھﺎی ﻣﻌروف
ﺑروﺟرد ﺑود -ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺑﺧرم و ﺧودش ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎدم اﺳت ﺣﺗﯽ
ﺑرای ﻧﺎھﺎر ھم ﻧﻣﺎﻧد .آن روز ﺑرای ﻣن و ﺑﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕر روز
ﺧﺎطره اﻧﮕﯾری ﺑود ﭼون ﺿﻣن ﺧرﯾد ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺑرای ﻧﺎﺻر ﮐﮫ
واﻗﻌﺎ ً دوﺳت اش داﺷﺗﯾم ﺣﺳﺎﺑﯽ ھم ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺧوردﯾم ،ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﮐﮫ ﻧﺎﺻر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧوردن ﺑﺳﺗﻧﯽ ﻧداﺷت و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد وظﯾﻔﮫ او را
ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﯾم!
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از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ﻋﻣﻼً ﭘﺎﺗوق اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺷده ﺑود
ﺑﻧﺎﺑراﯾن رﻓت و آﻣد ﻣداوم اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ و ﻣﻧش و
رﻓﺗﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﻋث ﺷﮑل ﮔﯾری رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯾن اﻓراد
ﺧﺎﻧواده ی ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷده ﺑود .ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎ و ﺻﻣﯾﻣﯾت اﯾن
ﺑﭼﮫ ھﺎ آن ﻗدر زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎدرم ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ
ﺧوش ﺷﺎﻧس ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ داداش دارﯾد .آﺧﮫ ﻣﺎدرم ﺧﯾﻠﯽ
درﺑزرﮔم ﻧﺎﺻر را داداش ﺻدا
دوﺳت داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ،ﺑرا ِ
ﮐﻧﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم و دوﺳت
داﺷﺗﯾم ﻣﺎدرم ھم ھﻣﮫ آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﮔﺎه
ﺳر ﺑﮫ ﺳر ھوﺷﻧﮓ ﻣﯽ ﮔذاﺷت و ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ دﯾﮕر وﻗﺗت
رﺳﯾده ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﯽ ﺑرات ﺑﺎﻻ ﺑزﻧﯾم و ازدواج ﮐﻧﯽ .و ھوﺷﻧﮓ ﺑﺎ
ﺧﻧده ﺑﮫ ﻣﺎدرم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻣﺎدر ،ﻣﺎ ﭘﻧﺞ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھم داﻣﺎد
ﺧواھﯾم ﺷد و ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻏش ﻏش ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد.
ﮐوھﻧوردی ،ورزش و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺿدرژﯾﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷد ،ﻋده ای را ﺑﮫ اﯾن
ﺟﻣﻊ اﺿﺎﻓﮫ و ﻋده ای را از آن ھﺎ دور ﻣﯽ ﮐرد .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن
ﺣرﮐﺎت اﻋﺗراﺿﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ در آن ﺷرﮐت ﮐرد ،اﻋﺗراض
ﺷﺎﮔردان ﮐﻼس ﺷﺷم ﻣﺗوﺳطﮫ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی ﺑروﺟرد ﺑﮫ آﻣوزش
و ﭘرورش ﺑود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﯾن اﻋﺗراض ﺳراﺳری ﺑود و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
درﮔﯾری ﺑﺎ ﻣﺄﻣوران ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷد .در اﯾن اﻋﺗراض ﮐﺎﭘﺷن ﯾﮑﯽ
از ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اش ﺑﮫ دﺳت ﻣﺄﻣوران
ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ اﻓﺗﺎد و ﺑر ﺳر اﯾن ﻏﻔﻠت ﭼﮫ ﺑﺣث ھﺎ ﮐﮫ در ﻧﮕرﻓت.
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﯾﺎم ﺗﻌطﯾﻼت ﺑود ،ﺗﻌدادی از اﯾن ﺟﻣﻊ ﭼﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
اﻓﮑﺎر ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودﻧد و ﭼﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺎن ﺑﮫ
ﺻورت ﻣوﻗت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻗﻧد ﭼﺎﻻن ﭼوﻻن از ﺗواﺑﻊ ﺑروﺟرد ﺑﮫ
اﺳم ﮐﺎرﮔر ﺳﺎده ،ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردﻧد .در ھﻣﯾن دوران ﺑود ﮐﮫ
آن ھﺎ اوﻟﯾن اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔری ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑﯾﮑﺎری ﺗﻌدادی از ﺧودﺷﺎن ﺷد.
ﺳﺎواک ﮐﮫ ﺗﺎزه در ﺑروﺟرد ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑود ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﮐﮫ ﺑﯾش ﺗر ﻣواﻗﻊ ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد ،ﻣﺷﮑوک ﻣﯽ ﺷود و ﯾﮑﯽ از ﺟوان
ﺗرﯾن اﻋﺿﺎء اﯾن ﺟﻣﻊ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺻر ﻣدﻧﯽ را ﺷﺑﺎﻧﮫ در ﻣﻧزﻟش
ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد روز ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ،ﮐﮫ
ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎری ﻧﺎﺻر ،ﭼﯾزی در راﺑطﮫ ﺑﺎ رواﺑط ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر
ﺑﮫ دﺳت ﺳﺎواک ﻧﻣﯽ اﻓﺗد .وﻟﯽ از آن ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﺳﺎﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺑﯾش ﺗر و ﺑﯾش ﺗر رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﺑﮭرام طﺎھرزاده
ﮐﮫ رﻓﺎﻗﺗﯽ دﯾرﯾﻧﮫ ﺑﺎ زﻧده ﯾﺎد دﮐﺗر ھوﺷﻧﮓ اﻋظﻣﯽ ﻟرﺳﺗﺎﻧﯽ
داﺷت و "ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻼﻗﮫ واﻓری ﮐﮫ ھوﺷﻧﮓ ﺑﮫ ﺑﮭرام
داﺷت ﺑﻌدھﺎ اﺳم ﭘﺳرش را ﺑﮭرام ﮔذاﺷت" دﺳﺗﮕﯾر و ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ
در زﻧدان ﻗزل ﻗﻠﻌﮫ در ﺗﮭران زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .او در آن ﺟﺎ
ﭘﯾوﻧد ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺻوﺻﺎ ً زﻧده ﯾﺎد ﺑﯾژن
ﺟزﻧﯽ ﺑرﻗرار ﮐرده ﺑود .اﯾن ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ ﺳﺑب راﺑطﮫ ی دﯾرﯾﻧﮫ ی
ھوﺷﻧﮓ اﻋظﻣﯽ و ﺑﯾژن ﺳرﯾﻌﺗر ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ رﻓﺎﻗﺗﯽ
ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮭرام ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﺑﺎری از ﺗﺟرﺑﮫ و ﻧظرات ﺟدﯾد از
زﻧدان آزاد ﺷد.
در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐرده ﺑود و آﮔﺎھﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از زﻧدان و
ﮐﺎر ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﺳب ﻧﻣوده ﺑود ،ﻗﺎدر ﮔﺷت ،ﮐم ﮐم رواﺑط ﻣﺣﻔﻠﯽ
ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﺧود را ﻣﻧﺳﺟم ﺗر ﻧﻣوده و در ﺟﮭت ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن دھﻘﺎﻧﺎن را
ﮔروه ﮔﺎم ﺑردارد .در آن زﻣﺎن ﮔروه ِ
در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺣول ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن آن اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت در روﺳﺗﺎ و ﮐﺎر ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن ،ﻧﺷﺎن از ﮔراﯾش اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﻧظرات ﻣﺎﺋو و اﻧﻘﻼب ﭼﯾن داﺷت .ﮐﺷﺎﮐش و اﺧﺗﻼف دو
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻠوک ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آن زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾن و ﺷوروی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑ ِ
اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﺑﺳﯾﺎری در ﺑﯾن ﮔروه ھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب ﭼپ در
ﻋرﺻﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده ﺑود .اﯾن اﻧﺷﻌﺎب ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ھﺎی
ﻣﺑﺎرِز اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺑود .ﻣواﺿﻊ "رادﯾﮑﺎل ﺗر" ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ
در ﻋرﺻﮫ ی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط آن ھﺎ
از ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و از ﺳوی دﯾﮕر ﻧﻘش ﻣﺧرب ﺣزب
ﺗوده در اﯾران ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺷوروی ھﺎ ﺑود در ﻣﺟﻣوع ﮔراﯾش
ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺎﺋو را در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ آن زﻣﺎن ﺗﻘوﯾت ﮐرده
ﺑود .اﻋﺿﺎی ﮔروه آرﻣﺎن ﺧﻠق ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﺑودﻧد و
رھﺎﯾﯽ و ﻧﻔﯽ ﺳﻠطﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐﻣﮫ را -ﺗﺎ ﺣدود
زﯾﺎدی ﻣﺳﺗﻘل از دو ﺑﻠوک ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن -ﻋﻣدﺗﺎ ً
ﮐﺎر "ﺧﻠق" ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن و اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺧرده
ﺑورژوازی ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن رﻓﻘﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﭼﯾز ﮐﮫ
ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ﭘس ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﺿرورت ِ
در روﺳﺗﺎ ھوﺷﻧﮓ ﺗر ﮔل زﯾر ﭘوﺷش ﮐﺎر آراﯾش ﮔری ﺑﮫ
روﺳﺗﺎھﺎی اطراف ﺑروﺟرد ﻣﯽ رود و ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ ھم ﭼﻧد
ﻣﺎھﯽ در روﺳﺗﺎی ﭼﻣن ﺳﻠطﺎن از ﺗواﺑﻊ اﻟﯾﮕودرز ﻟرﺳﺗﺎن ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ھوﺷﻧﮓ ﺗوﺳط ﻣﺄﻣوران
ﺣرﮐت
ژاﻧدارﻣری ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود و رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از اﯾن
ِ
ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ در روﺳﺗﺎھﺎ را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و راھﯽ
ﺧود ،ﻋﻣﻼً ِ
ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳرﮐوب
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮔروه در ﺑرﺧورد ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ِ
ِ
دﺷﻣن در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد .در ﺷﺑﯽ ﺳرد ﭘﺎﺋﯾزی ھوﺷﻧﮓ
ﮐﮫ داﺷﺗﮫ از ﻣﻧزل داﯾﯽ اش -ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺑود -ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺄﻣوران آﮔﺎھﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺳﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ
ﮔوﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ ﺑوده اﺳت دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷود ،و ﺟزوه ی دﺳت
ﻧوﺷﺗﮫ ی ھﻣراه او ،ﺑﮫ دﺳت ﻣﺄﻣوران آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﻣﻘﺎوﻣت ھوﺷﻧﮓ در زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔروه
زﯾر ﺿرب ﻗرار ﻧﮕﯾرد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دارم ھوﺷﻧﮓ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل را در زﻧدان ھﺎی ﺑروﺟرد و ﺧرم آﺑﺎد و
اھواز ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧد .دوران اﺳﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ وی
را ﻓزوﻧﯽ ﺑﺧﺷﯾده و ﻋزم اش را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ ی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم دو ﭼﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧد .وی اﺟﺣﺎﻓﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در زﻧدان ھﺎی
ھﺎی ﺧرم آﺑﺎد و اھواز ﺑﮫ ﭼﺷم دﯾده و از آن ھﺎ رﻧﺞ ﺑرده ﺑود را
در آﺧرﯾن دﻓﺎﻋش ،ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﻣطرح ﮐرده اﺳت .او
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﺎ ﺑرای ﻧﻔﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻧﺿﺑط و ﭘوﻻدﯾن دارﯾم ﮐﮫ ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را ﻣﺑﻧﺎی ﮐﺎر ﺧود ﻗرار دھد و ﺧود را ﺳرﺑﺎزی از ﻟﺷﮑر
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺳﺗم دﯾده ی اﯾران ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری ھوﺷﻧﮓ و
ﺗﺷدﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﺳﺎواک ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﺿﺎی ﺷﮭر را ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧوﯾش ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﻧﺎﺻر ﻣدﻧﯽ زﯾر ﭘوﺷش ،ﮔرﻓﺗن
دﯾﭘﻠم ﺧﺎﻧﮫ ای در ﺗﮭران اﺟﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾر ﭘﺎﺳﺗورﯾزه ﺗﮭران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔر ﺳﺎده ،اﺳﺗﺧدام
ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮭرام طﺎھرزاده ﻣﻌﻠم ﯾﮑﯽ از دوراﻓﺗﺎده ﺗرﯾن روﺳﺗﺎھﺎی
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ھﻣﺎﯾون ﮐﺗﯾراﯾﯽ داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد.
راﺑطﮫ ی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ و ﻋﻠﯽ رﻏم ﻓواﺻل ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﺣﮑم
و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن دﯾﮕر از ﭼﺎرﭼوب ﻣﺣﻔﻠﯽ ﺧﺎرج ﺷده اﺳت.
و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓردی و ﮔﺳﺗرده ﺑﺎ اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﮔروه ھﺎ ﺑرﻗرار
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﮭت ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔروه ،ﺑﮭرام
طﺎھرزاده ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﻔﯽ و ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده از آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از ﺷﮭرھﺎی ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﯽ رود و در آن ﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﺳﺎﺑق
ﺗوده ای ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﻣر ﻣﺑﺎرزه
را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺎﻣﺑرده ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮔردد از
ﻗرار ﺣزب ﺗوده ﻓﻘط ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب
ﻧظرات ﺣزب ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و ﺑﮭرام دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔردد .ﻧﺎﺻر
ﮐرﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧورد اھواز ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷده ﺑود در
آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﮭﻧدس ﻋﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
ھﻣﺷﮭری اش از آب در آﻣده ﺑود ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن راﺑطﮫ ﮐم
ﮐم ﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
ﻧﺎﺻر ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ وی را ﺑﮫ ﮔروه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌدھﺎ
آﻣوزش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺑرده واﮔذار ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﮭﻧدس ﻋﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آﻟﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑود ،ﺑﻌداً در ﺟرﯾﺎن
اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﮔروه ،ﻋﻼﯾﻣﯽ از ﺗزﻟزل و ﺗردﯾد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ دﯾﮕر او را در ﺟرﯾﺎن
ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓرد ﮐم ﻧﺑودﻧد
ﮐﮫ از ﻣﺑﺎرزه و اﻧﻘﻼب ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد وﻟﯽ در زﻣﺎن ﻋﻣل ﺟﺎ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﺷﺑﯽ ھﻣﺎﯾون داﺳﺗﺎن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺧودش ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
اﯾن اﻓراد را ﺑرای ﺟﻣﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد .اﯾﻧﻘدر ﺗوﺻﯾف ھﺎی
ھﻣﺎﯾون از آن ﻓرد و ﺑرﺧوردھﺎ و واﮐﻧﺷﮭﺎﯾش ﻋﯾﻧﯽ و ﺟﺎﻟب ﺑود
ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد .آﺧر ھﻣﺎﯾون ﺑﮫ ﻗول ﺑﭼﮫ ھﺎ
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﺟوب ﺑود و آرام و ﺧوﻧﺳرد .اون ﻓرد ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون ﮔﻔﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ "ﺧر ﻣﺎ از ُﮐره ﮔﯽ ُدم ﻧداﺷت" .ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد و
ھوﺷﻧﮓ و ﺑﮭرام ﻣدام ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎش ﻣﺎ آن ﺟﺎ ﺑودﯾم ،ﭼون
ھﻣﮕﯽ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺧﺷم ﺑﭼﮫ ھﺎ آن ﺟﺎ ﻓزوﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن اﻓراد ﻋﺟز و ﺗرس ﺧود را ﺑﺎ رﻧﮓ و
ﻟﻌﺎب اﺧﺗﻼف ﻧظری ھﻣراه ﻣﯽ ﮐردﻧد ،وﮔرﻧﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺷرﯾﻔﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ رک و راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن وظﺎﯾف از ﻋﮭده ﻣﺎ ﺑر
ﻧﻣﯽ آﯾد و ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ھم ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﭼون
ﺻداﻗت ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎر رﻓﺎﻗت آن ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.
ﯾﮑﯽ از اﯾده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﯾدم در ﻣﯾﺎن ﺑﭼﮫ ھﺎ طرح ﺷده ﺑوده
ﻧﻘﺷﮫ ﻓرار ی دادن ﭘروﯾز ﻧﯾﮑﺧواه ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدان ﺑروﺟرد ﺗﺑﻌﯾد
ﺷده ﺑود .ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﺻر و ھوﺷﻧﮓ و ﺑﮭرام و ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر
در ﯾﮏ ﻧزاع دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻣﺿروب ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎ ﺳر
و ﺻورت زﺧﻣﯽ و ﻋدم رﺿﺎﯾت اﺟﺑﺎراً راھﯽ زﻧدان ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ
ﺷوﻧد .اﯾن ﮐﮫ اﯾن طرح ﭼرا اﺟرا ﻧﺷد و ﯾﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم
ﺑرﺧوردار ﻧﺑودﻧد ،ﻣن از آن ﺑﯽ اطﻼع ھﺳﺗم .وﻟﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣطﻠﻊ اﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻً اطﻼﻋﺎت ﺑﯾش ﺗری در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ دارﻧد .ﮐﮫ اﻣﯾدوارم داده ھﺎی ﺧود را زودﺗر در اﺧﺗﯾﺎر
ﺟﻧﺑش ﻗرار دھﻧد .ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ھوﺷﻧﮓ در راﺳﺗﺎی
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﮔروه ،ﻣوﺟودی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺑﮫ ﺳرﺳﺑﯾل -ﺧوش را
ﻣﺻﺎدره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟودی آن ﺣدود ﺳﯾزده ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑوده
اﺳت.
ھﻣﺎﯾون از طرﯾق ﯾﮑﯽ از ھﻣﺷﮭری ھﺎﯾش ﮐﮫ او ﻧﯾز داﻧﺷﺟو ﺑود
ﺑﺎ زﻧده ﯾﺎد اﺳدﷲ ﻣﻔﺗﺎﺣﯽ در ﺗﺑرﯾز ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن
طرﯾق ،ﻧظرات ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠق
ﻣﻌروف ﺷدﻧد ﺑﮫ درون ﮔروه آورده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾق رواﺑط
رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ از طرﯾق رﻓﯾق اﺳدﷲ ﻣﻔﺗﺎﺣﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺷده
ﺑودﻧد ﺟزوه ای از ﭼﮫ ﮔوارا ﯾﮑﯽ از رھﺑران اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ از
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

آرﻣﺎن
طرف آن ھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر رﻓﻘﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی
ِ
ﺧﻠق در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺷﺧص ﭼﮫ ﮔوارا و اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺗﻧد و ﺗﯾز ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن و
ﮐوﺑﺎ ﻧﻘدی از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎﺋو ﺑر ﺟزوه ﻣزﺑور اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔوﯾﺎ
ﺑﻌد از اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺑﺣث ھﺎی ﻧظری ﺑﯾن طرﻓﯾن اﯾن ﻧﮕﺎه و
ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ﭼﮫ ﮔوارا ﮐم رﻧﮓ ﻣﯽ
ﺷود .و ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺋورى و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻣﻠﯽ ﭼرﯾﮑﮭﺎ در ﮔروه ﻏﺎﻟب
ﻣﯽ ﺷود .اﻣﯾدوارم اﻓرادی ﮐﮫ از اﯾن ﻣوﺿوع اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری
دارﻧد ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﭼﺎرﭼوب ﻧظری ﮔروه آن را ﻣﮑﺗوب و ﺑﮫ
ﺟﻧﺑش اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ در آن ﺳﺎل ھﺎ
و ﺑن ﺑﺳت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ﺟﻧﺑش را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ھﻣﮫ ی
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘوی ﭘﯾدا ﮐردن راھﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺷود ﺑﺎ ﭘﯾﺷﺑرد آن ﺑر ﺑن ﺑﺳت ﻣوﺟود ﻏﻠﺑﮫ ﮐرده و راه ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ
ﺗوده ھﺎ و آزاد ﮐردن اﻧرژی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را ھﻣوار ﻧﻣود .در ﺗﮑﺎﭘو ﺑرای اﯾن راھﮕﺷﺎﯾﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﻏﺎﻟب رزﻣﻧدﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺿرورت
اﻋﻣﺎل ﻗﮭر اﻧﻘﻼﺑﯽ رﺳﯾدﻧد .اﯾن ﻧﯾﺎز از دل واﻗﻌﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود
را ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﺑود ﮐﮫ
در آن زﻣﺎن ده ھﺎ ﻣﺣﻔل و ﮔروه ﮐوﭼﮏ ﺑدون ارﺗﺑﺎطﯽ ارﮔﺎﻧﯾﮏ
ﺑﺎ ھم ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺿرورت زﻣﺎن ﺑﺳوی ﻣﺑﺎرزه
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ روی آوردﻧد .و ﺧﯾﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯾون آن زﻣﺎن ھﻣﮫ وﺟود
ﺧود را وﻗف اﻋﺗﻼی اﯾن راه ﻧﻣودﻧد .اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﻣﺷﮭود اﺳت
آرﻣﺎن ﺧﻠق ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ ﺷﺎه و ﺗﻐﯾﯾر
ﺑﭼﮫ ھﺎی
ِ
ﺷراﯾط ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻘدم ﺑر ﺗواﻓق روی ﭼﺎرﭼوب ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ و
رﻓﺗﮫ ی ﻧظری ﺣول ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗدوﯾن ﺷده ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
ﺻﺑﺣﯽ ﻣﮫ آﻟود ﮐﮫ ھوا آﺑﺳﺗن ﺑﺎران ﺑود ،ﻧﺎﺻر و ھوﺷﻧﮓ و
ﺑﮭرام ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺻﺎدره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺑﮫ آراﻣﮕﺎه ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾﻧﮑﮫ آن ﺟﺎ ﭼﮫ ﮔذﺷت را ﻣﺎ از طرﯾق روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رژﯾم
ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮔوﯾﺎ ﺑﻌد از ﻣﺻﺎدره ی ﭘول ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﻣوﺗور ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت ﻟﻐزﻧدﮔﯽ زﻣﯾن و ﺷﺗﺎب در ﻓرار ،زﻣﯾن ﻣﯽ ﺧورﻧد
و ﺑﺎ ﺳر و ﺻدای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد آی دزد و
ﻏﯾره ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻋده اﯾﯽ از ﻣردم ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھوﺷﻧﮓ
ﺗﯾرھواﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آن ھﺎ را ﻣﺗﻔرق ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد
ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﭼﻧد ِ
راه ﮔرﯾزی ﺑﯾﺎﺑﻧد .در اﯾن راﺑطﮫ ﻧﺎﺻر دﺳﺗﮕﯾر و ھوﺷﻧﮓ و
ﺑﮭرام ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺑﮭرام اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ﺳوار اﺗوﺑوس
ﺗﮭران ﺑروﺟرد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑﯾن راه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ
ﺷود.
ﻓردای آن روز ﺑﺎ آﻣدن روزﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﯾﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﮭر ھﻣﮕﯽ از
دﺳﺗﮕﯾری ﻧﺎﺻر و ﺑﮭرام ﺑﺎ ﺧﺑر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺎﺻر ﺑﺎ ﮐﻼه ﮔﯾس و ﺗﻐﯾﯾر ﭼﮭره ﺧود را ﺑﮫ اﺳم رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑود.
رﺿﺎ ﻣﺎﻣﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻓروش ﻣﺣل ﻣﺎ ،ﻋﮑس ﻧﺎﺻر و ﺑﮭرام
را ﺑر دﮐﮫ اش ﭼﺳﺑﺎﻧده ﺑود و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﺎﻧﮏ دﺳﺗﮕﯾر
ﺷدﻧد .ﻧﻣﯽ داﻧم ﻗﺻدش از اﯾن ﮐﺎر ﭼﮫ ﺑود .ﺣﺳﯾن در ﻣوﻗﻌﯾت
ﺳﺧت و وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﻗرار داﺷت و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم زود ﺗر در ﺟرﯾﺎن
ﺿرﺑﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﻧﺎﺻر و ﺑﮭرام اﺑﺗدا ﻣﺄﻣوران آﮔﺎھﯽ را ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﮏ ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ی زﯾﺑﺎ دﺳت ﺑﮫ اﯾن اﻗدام زده اﻧد
و ﺧﺎﻧواده ی ﻧﺎﺻر و ﺑﮭرام ﺑﮫ اﺻرار ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺗظر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری از آن ھﺎ ﺑدﺳت آﯾد .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﺣﺳﯾن و
ھوﺷﻧﮓ در ﺑﯾﺷﮫ ی ﮐﺑﯾری ﺣواﻟﯽ ﺑروﺟرد ھم دﯾﮕر را ﻣﯽ
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ﺑﯾﻧﻧد .اﯾن ﻗرار ﺑﮫ اﺻرار ﺣﺳﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺣﺳﯾن و
ھوﺷﻧﮓ ﺑرای آزادی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺳﻔﯾر
اﺳراﺋﯾل را ﮔروﮔﺎن ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺷﺎﯾد ھم از ﻗﺑل ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﮫ ای در
ﺳر داﺷﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷروع ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در ﺳطﺢ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﺎدره ﺷده ﺑود ،ﺳﺎواک ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻧﺎﺻر
و ﺑﮭرام ﻣﺷﮑوک ﺷده و ﭘروﻧده ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق ﺑﮭرام ﺳر ﻧﺧﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﺳﺎواک ﻣﯽ دھد؛ آﻧﮭﺎ را از اداره اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد .از اﯾن رو ﻧﺎﺻر و ﺑﮭرام
در اوﯾن ﺗﺣت ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
در ﺷب دوم ﻓروردﯾن ﺳﺎل  50در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﻧﺟم ﻧﯾروی
ھواﯾﯽ ،ﺣﺳﯾن ھﻣراه ﺑﺎ ھوﺷﻧﮓ و ھﻣﺎﯾون ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔوﯾﺎ ﺑﺎ راﻧﻧده ﺑر ﺳر اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﮫ
ﻣدت ﯾﮏ روز اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ،ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ او از ھدف ھﺎی
ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻣﺎﺷﯾن ﺗن ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ دھد
و در ﺣﯾن ﺟر و ﺑﺣث ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﺟوی آب ﻣﯽ اﻓﺗد و در ھﻣﯾن
ﮔﯾرودار ﮔﺷت ژاﻧدارﻣری ﺳر ﻣﯽ رﺳد .ھوﺷﻧﮓ و ھﻣﺎﯾون ﻣﯽ
ﮔرﯾزﻧد و ﺣﺳﯾن ﮐرﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرده ،ﻣﺎﺷﯾن را از ﺟوی
آب ﺧﺎرج ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺻره ژاﻧدارم ھﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭼون
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺣﺳﯾن در آن ﮔﯾر ﮐرده ﺑود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد،
ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد و درﮔﯾری ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ و اﻓراد ژاﻧدارﻣری
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ ﺣﺳﯾن ﺗﯾر ﺧورده و دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷود .در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن درﮔﯾری ﮐﯾﮭﺎن ﻧوﺷت ﺟواﻧﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .در ﺟﯾب ھﺎی او ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﻠﯾط اﺗوﺑوس و
ﯾﮏ ﭼﺎﻗو ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﻋت ﻣﭼﯽ اش ﺑﮫ دﺳت ﻣﺄﻣوران ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﺑﻌد از ﻗﯾﺎم  57ﻋﻣو اﺷﺗراﻧﯽ ﺗﻌرﯾف ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺳﯾن را زﯾر
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﺷﺗﮫ اﻧد .ﺷﺎﯾد روزی اﺳﻧﺎد ﺳﺎواک ،در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن
ﻗرار ﮔﯾرد و اﻧدﮐﯽ از اﯾن ﻣﺳﺎﯾل روﺷن ﺷود.
ﺣدوداً ﯾﮏ ﯾﺎ دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ﭘدرم در ﺑروﺟرد ﺗوﺳط ﺳﺎواک
ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ ﺗﮭران ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .ھم زﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑرادر
ﮐوﭼﮏ ﺗر ھوﺷﻧﮓ ﺗر ﮔل و ﻋده ای دﯾﮕر از ﺑﭼﮫ ھﺎ در
ﺑروﺟرد ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﺎواک ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺗﻌﮭد ﮐﮫ ﺟﺳد
ﺣﺳﯾن را ﺑﮫ ﺑروﺟرد ﻣﻧﺗﻘل ﻧﮑﻧﯾم و ﻣراﺳﻣﯽ رﺳﻣﯽ ﺑرای او
ﻧﮕﯾرﯾم ﺟﺳد را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺟﺑﺎراً او را در
ﻗطﻌﮫ  33ﺑﮭﺷت زھرا ﺗﮭران دﻓن ﮐردﯾم.
ﺣﮑﺎﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓراد ﺑﻘﯾﮫ ﮔروه در اﺑﮭﺎم اﺳت .اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل
دارد ﮐﮫ اﺳم واﻗﻌﯽ ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﭘدر ﻣن و ﯾﺎ دﯾﮕر ﺧوﯾﺷﺎن ﮔروه
ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺑﺎر اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣن اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﺗﮭران و ﺗﺑرﯾز را
ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﻣﭘﺎت ھﺎی ﺧودﺷﺎن ھم ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ھوﺷﻧﮓ و ﻧﺎﺻر
ﻣدﻧﯽ ﺣدودا  50روز ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ﻧﺎﺻر و ﺑﮭرام ،در ﺗﺑرﯾز
دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﮫ ھوﺷﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﮑﺳﺗن ﺷﯾﺷﮫ ﭘﻧﺟره و ﺑرﯾدن
ﺷﺎھرگ ﮔردﻧش اﻗدام ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﺧﻣﯽ و ﺧوﻧﯾن
ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎﺻر ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺣﺳﯾن را در اوﯾن ﺑﮫ ﺷدت زده ﺑودﻧد .و
ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎﯾون را از او ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد .ﻋﺎﻗﺑت او را ﺑﺎ ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ
رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺎﺻر ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرده اﯾن ﻓرد از ﭼﯾزی
اطﻼع ﻧدارد ﺑرای ﻧﺟﺎت او ﺑﮫ وی ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗو ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧﮑرده
اﯾﯽ ھرﭼﮫ ﻣﯾداﻧﯽ ﺑﮕو ،ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣوﻗﻊ ﺟدا ﺷدن
ﺣﺳﯾن از ﻓرد ﻣزﺑور و ﻗﺗﯾﮑﮫ ﺣﺳﯾن ﺳوار ﺗﺎﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺷده و ﺑﮫ
راﻧﻧده آدرس ﻣﯽ داده ﻧﺎﻣﺑرده اﺳم ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧظﺎم آﺑﺎد را ﺷﻧﯾده اﺳت
و آﻧرا ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺎواک ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﻋﮑس ھﻣﺎﯾون
ﻣﺣل را ﻣﯽ ﮔردد و ﮔوﯾﺎ از طرﯾق ﯾﮏ ﯾﺦ ﻓروش ﻣﻧزل ھﻣﺎﯾون
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ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ھﻣراه او ح .د .داﻧﺷﺟو ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﻌدھﺎ در زﻧدان ﻗزل ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎ ﺧﺷﺎﯾﺎر ﺳﻧﺟری ﮐﮫ در
ﺗظﺎھرات داﻧﺷﺟوﯾﯽ دﺳﺗﮕﯾر و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ را در زﻧدان ﺑود ،آﺷﻧﺎ
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﻘول ﻣﻌروف ﺧﯾﻠﯽ ُاﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌد از
آزادی ﺧﺷﺎﯾﺎر و ﭘﯾوﺳﺗن اش ﺑﮫ ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ،ﮔروه ﺟﺎوﯾد
آرﻣﺎن ﺧﻠق ﺑﮫ ﺳردار ﻓداﯾﯽ ﺣﻣﯾد اﺷرف ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺳرود
ِ
آرﻣﺎن ﺧﻠق ﺑﺎ ﺻدای ﺣﻣﯾد اﺷرف ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺟﻠﯾل از اﯾن
ِ
ﻣﺑﺎرزان اﯾران زﻣﯾن در "ﺧﺎطره ھﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎر" ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﻌد از
اﻋدام اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ و ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ،ﺷﮭر ﺧﻔﺗﮫ ی ﺑروﺟرد ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و ﺑﯾش ﺗرﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻋداﻣﯽ را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺧود در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧد.
از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺳﺧن ﮔﻔت اﻣﺎ از ﻣﺎدراﻧﯽ ﯾﺎد
ﻧﮑرد ﮐﮫ ھر روز ﻣﻘﺎﺑل در زﻧدان ھﺎ ﮔرد آﻣده و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﻣﺧل
آﺳﺎﯾش "ﺟزﯾره ﺛﺑﺎت" ﺳﺎواک ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑودﻧد
ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و در ﻧﺎآﮔﺎھﯽ
ﺧوﯾش ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻘﺻر ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد.
روزی در زﻧدان ﻗزل ﻗﻠﻌﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘدر و ﻣﺎدرم در اﻧﺗظﺎر
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺎﺻر ﺑودﯾم .ﺑﯾش ﺗر ﻣواﻗﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣﯽ دادﻧد .ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت
ﭘدرم ﮐﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود ﻣن ھم رﻓﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎدران زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﺑودﻧد از ﭼﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﻧوﺳﺎز ﮐﮫ آن اطراف ﺑودﻧد
آب ﺧوردن ﺑﮕﯾرم و ﺑﯾﺎورم وﻗﺗﯽ ﺑرﮔﺷﺗم ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎدرم اﺷﮑﺑﺎر
و ﻏﻣﮕﯾن ﺑودﻧد ﺑﺎ اﺻرار ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷده اﺳت او ﺑﺎ آه ﮔﻔت
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﻣﺎدرھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ی ﺗو ﺑﭼﮫ ی ﻣﺎ را از
راه ﺑدر ﮐرده اﺳت و...
اﮔر ﺳﺧﻧﺎن ﻋزت ﻏروی )رﻓﯾق ﻣﺎدر( ﻧﺑود -او ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ
ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ﭘﯾوﺳت و در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ درﮔﯾری دﻻوراﻧﮫ
در اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل  55ﺟﺎن ﺑﺎﺧت -ﮐﮫ ھم زﻣﺎن ﺑﮫ اﻣﯾد ﻣﻼﻗﺎت
ﭘﺳرش اﺣﻣد ﺧرم آﺑﺎدی از رﻓﻘﺎی ﺳﯾﺎھﮑل در آن ﺟﺎ ﺣﺿور
داﺷت؛ ﻓﺿﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﻣوم ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎدران دردﻣﻧد وﻟﯽ ﺑﯽ
اطﻼع ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺻﺣﺑت ھﺎی رﻓﯾق ﻣﺎدر ﻓﺿﺎ را دﮔرﮔون
ﮐرد و ﺑذر ھﻣدﻟﯽ ،دوﺳﺗﯽ ،ﭘﺎﯾداری و ﻣﻘﺎوﻣت را ﺑﯾن ﻣﺎدران
اﻓﺷﺎﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺳﺑز و ﺳرﺑﻠﻧد ﺟﻠوه ھﺎی آن را در ﮔﻠزار
ﺧﺎوران ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؛ و ﻣﺎدر ھوﺷﻧﮓ ﺗر ﮔل ﻧﯾز ﻧظﯾر رﻓﯾق
ﻣﺎدر ﻧﻣﺎدھﺎی اﯾن ﻣﺎدران ﻣﺑﺎرزاﻧد.
ﺑﻌد از دﺳﺗﮕﯾر ﺷدن رﻓﻘﺎ ﺑرﺧوردھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ھﺎ در
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه و زﻧدان ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ آن ھﺎ در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ اﻣر
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و رھﺎﯾﯽ ﺧﻠق ھﺎی
زﯾر ﺳﺗم را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم زﻧدان را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻋرﺻﮫ ی ﺟدﯾدی از ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺷﺎن در زﯾر ﺷدﯾدﺗرﯾن
ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﭼﮭره ی دژﺧﯾﻣﺎن ﺣﺎﮐم را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻓﺷﺎء
ﻧﻣودﻧد .زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺳﺎل ھﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺣﺳﯾن ﮐرﯾﻣﯽ ،ﺳﺎواک ﻧﺎﺻر ﮐرﯾﻣﯽ و ھﻣﺎﯾون
ﮐﺗﯾراﯾﯽ را ﺑﺎ ھم روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر ﺳﺎواک ﺧطﺎب
ﺑﮫ ﻧﺎﺻر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﺗل ﺑرادرات اﺳت و ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ
دﺳﺗش ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﯾﺎ و وی را ﺑزن ...ﮐﮫ ﻧﺎﺻر ﺿﻣن
ﺣﻣﻠﮫ و ﭘرﺧﺎش ﺑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔران ،ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ اﯾن ھم ﺑرادر
ﻣن اﺳت و ھﻣﺎﯾون را ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ در آﻏوش ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﺑوﺳد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی اﯾن رﻓﻘﺎ در زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی
ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﺳﺎواک زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳت ﭘس در اﯾن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﺟﻼدان
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ﺳﺎواک ھﻣﺎﯾون را ﺑﮫ ﺷدت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ ﮐﺎﺑل و ﺷﻼق و ﺷوک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ وی را آزار ﻣﯽ
دھﻧد ﯾﮑﯽ از ﺳر ﺑﺎزﺟوھﺎی ﺳﺎواک ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺳﯾن زاده ﯾﮏ اﺟﺎق
ﺑرﻗﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺷﮑﻧﺟﮫ آورده و ﺑرای در ھم ﺷﮑﺳﺗن ھﻣﺎﯾون ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧود را ﺑدھﯽ و ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗو را ﺑﺎ اﯾن اﺟﺎق ﻣﯽ ﺳوزاﻧﯾم .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺳﺎرت
ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ ھﻣﺎﯾون ﺧود ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و روی ﺻﻧدﻟﯽ ای ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ﮐﮫ
اﺟﺎق زﯾر آن ﻗرار داﺷت .اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺟﺳوراﻧﮫ ھﻣﺎﯾون
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی وی ،ﺣﺳﯾن زاده دژﺧﯾم ﺳﺎواک درھم
ﺷﮑﺳﺗﮫ و اﺗﺎق ﺑﺎزﺟوﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑد و ﺑﯾراه ﺑﮫ ﺧود ﺗرک ﮐﻧد.
ﭘﺎﯾداری و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ھﻣﺎﯾون در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺳﺎواک ،او را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﻣﺑل ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺑﺎرزان
در ﺳراﺳر زﻧداﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐرد .از ھﻣﯾن رو زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ آن
ﺳﺎل ھﺎ ،ھر روز در ورزش ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺧود ،ﯾﮑﯽ از ﺣرﮐﺎت
اﺑﺗﮑﺎری ھﻣﺎﯾون را ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺛﺑت ﮐرده و ﺑﮫ ﯾﺎدش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دادﻧد.
از ﻣﺑﺎرزان ﻗدﯾﻣﯽ زﻧدان ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﻧزد ھﻣﺎﯾون
ﻣﯽ روﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ از ﺧود دﻓﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﮑﻧﻧد
ﻓﻘط ﺗو اﻋدام ﺧواھﯽ ﺷد و ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﮔروه ﺣﻔظ ﺷود.
در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎری ﺑﮫ درﺳت ﺑودن و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت ﺑودن اﯾن ﻧظر
ﻧدارم؛ اﻣﺎ ﺟدا از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن رﻓﻘﺎ و ﺷرﮐت ﺷﺎن در
ﺟﻧﺑش ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﻣﺻﺎدره ﺑﺎﻧﮏ  -ﮐﮫ ﺑﺎ واﮐﻧش وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ رژﯾم
ﺷﺎه ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷد  -و ﭘﺎﯾداری آﻧﮭﺎ ﺑر آرﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻋزم
ﺳﺗودﻧﯽ ﺷﺎن در ﻣﺑﺎرزه آﻧﮭﺎ را واﻣﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺟدا از ھرﮔوﻧﮫ
ﻣﺻﻠﺣت طﻠﺑﯽ ،ﺻﺣﻧﮫ ی ﺑﮫ اﺻطﻼح دادﮔﺎه را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ
ﺑرای اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳﺗﺑداد ﺣﺎﮐم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن رﻓﻘﺎی
ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ آرﻣﺎن ﺧﻠق در آﺧرﯾن ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﺑﯾدادﮔﺎه
ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺳﺧره ﮔرﻓﺗﻧد و ﺳرود ﺧواﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾش دﻟﻘﮏ
ھﺎی دادﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑر ھم زدﻧد .و ﺑﮫ ﻗول ﻟرھﺎ "ﭼول" ﮐردﻧد.
آرﻣﺎن ﺧﻠق" ﺑﮫ ﻗول
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﭘﻧﺞ رﻓﯾق از ھم ﺟداﻧﺷدﻧﯽ "
ِ
ھوﺷﻧﮓ ﺗر ﮔل ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ھم داﻣﺎد ﺷوﻧد ،در ﺳﺣرﮔﺎه 17
ﻣﮭر ﺳﺎل  50اﻋدام ﺷدﻧد.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺳﺎل  50زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر و
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑرای ھﻣﮕﺎن آرزو ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺗﺑﺎر آدﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .و ﺑﮫ ﻗول ﺷﺎﻋر ﻣﺣﺑوب ﺷﺎن
ﺷﺎﻣﻠوی ﺑزرگ "ﻣرده ﮔﺎن اﯾن ﺳﺎل ﻋﺎﺷق ﺗرﯾن زﻧده ﮔﺎن
ﺑودﻧد"■.

ﯾﺎد و ﺧﺎطره ی آﻧﺎن ﺟﺎودان ﺑﺎد!
ﻣﮭر ﻣﺎه 1389
)اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دوﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﺗﮑﻣﯾل و ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺷود(.
http://www.iranarchive.com/armane_khalgh/gruhe_armane_k
halgh_.pdf
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و دوم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

دﻧﯾﺎی آواﺗﺎر ،دﻧﯾﺎی ژﯾژک
ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
در ﺷﻣﺎره ی ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ی ﺑذر ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ای از
اﺳﻼوی ژﯾژک در ﻧﻘد ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر درج ﺷد .دﺳت
اﻧدرﮐﺎران ﺑذر اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ژﯾژک را ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث و ﺟدل ﺑر ﺳر ﻧﮑﺎت آن ﻧﻘد و اراﺋﮫ
ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوت در ﻣورد ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ
ﺗوﺿﯾﺢ آن را در ھﻣﯾن اﺑﺗدا ﺿروری ﻣﯽ داﻧم ،اﺷﺎره
ﺑﮫ ﻧﺎﻗص و در ﻣواردی اﺷﺗﺑﺎه آﻣﯾز ﺑودن ﺗرﺟﻣﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ژﯾژک اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل در ﺳﺎﯾت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .در ﺑﺧش ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻘﺎﻟﮫ
زﯾر ،ﯾﮏ ﭘﺎراﮔراف ژﯾژک ﮐﮫ در ﻧﺳﺧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ ﺣذف ﺷده ﺑود را ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﻘل ﭘﺎره
ای از ﻧظرات ژﯾژک ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑود ﻧﯾز
ﻋﺑﺎرات دﻗﯾق وی را ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزم ﺧواھم
آورد.
ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ ی ﺟﯾﻣز
ﮐﺎﻣرون ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣﯾﻼدی اﮐران ﺷد ،ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران را
ﺑﮫ ﻣدد ﺗﺻوﯾرﺑرداری و ﻧﻣﺎﯾش
ﺳﮫ ﺑُﻌدی ،ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺟدﯾدی از
ﺟﻠوه ھﺎی وﯾژه ی ﺑﺻری آﺷﻧﺎ
ﮐرد .اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از اﺛر ﮐﺎﻣرون
ﭼﻧﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط
رﮐورد ﺗﺎزه ای را در ﻓروش
ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺛﺑت ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺎﺟرای ﻓﯾﻠم )ﭘﯾرﻧﮓ و ﻣﺿﻣون
داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر( را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑرد.
ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﻋﺎدی ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺣﺗﯽ اﮐﺛر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘد اﯾن ﻓﯾﻠم ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷد ،در
درﺟﮫ اول از »ﭘوﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﯽ« ﺧﯾره ﮐﻧﻧده و ﻓن آوری ﺗﮑﺎن دھﻧده
ای ﺣرف زدﻧد ﮐﮫ درھﺎی ﺗﺎزه ای از ﻟذت و ﻧﺷﺋﮫ ی ﺑﺻری را
ﺑﮫ روی ﻣردم ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺑﺣث ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻣﺿﻣون آواﺗﺎر وارد ﺑﺣث و ﺟدﻟﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺷدﻧد .ﮔروھﯽ ،ﻓﯾﻠم ﮐﺎﻣرون را ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕری از ﺑرداﺷت و
رﻓﺗﺎر ﺑرﺗری طﻠﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠل
ﺿﻌﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم و ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ واﻗﻊ ﺷده اﻧد داﻧﺳﺗﻧد
و در ﻣﻘﺎﺑل ،ﮔروھﯽ دﯾﮕر آواﺗﺎر را ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده ﻣﻘﺎوﻣت و ﻧﺑرد
ﺗوده ھﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺧوﯾش ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﮭﺎﺟم و ﺳﻠطﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن رھﺑر ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﻧم) (1ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﺎره
»ﭘﺎﻧدورا«) (2ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ ﮔری زﻣﯾﻧﯽ ھﺎ را ﺑﮫ »ﺟﻧﮓِ ﺧﻠق«
ﺗب ھﻣﮫ ﮔﯾر آواﺗﺎر ﺑﻌد از ﺳﭘری
ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎلِ ،
ﺷدن اﮐران ﻋﻣوﻣﯽ ﭘر ﻓروش در آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﺗوزﯾﻊ ﮔﺳﺗرده
دی وی دی ﻓﯾﻠم در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر دﻧﯾﺎ ،و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣرون در
ﮐﺳب ﺟﺎﯾزه ی اﺳﮑﺎر ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن ﻓﯾﻠم ،ﻓرو ﻧﺷﺳت .اﻟﺑﺗﮫ
ﺧوﺑﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھم اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﮑﺳت آواﺗﺎر در اﺳﮑﺎر،
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ﻗﻔس
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺎﻟﯾوود ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻓﯾﻠم » ِ
رﻧﺞ« ﺑﺎ ﻣﺿﻣون ﺣﻣﺎﯾت از ارﺗﺷﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق ﻧﯾز ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آواﺗﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺳﭘری ﺷده
ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای از اﺳﻼوی ژﯾژک روﺑرو
ﺷدم .او ﻣﺗﻔﮑر و ﻓﯾﻠﺳوف و ﻧوﯾﺳﻧده ای اﺳﻠوﻧﯽ ﺗﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭼپ و ﭼﺎﻟش ﮔراﻧﮫ اش در ﻗﺎﻟب ھﺎی
رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ و ﺗﺄوﯾل ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﮭرت دارد .ژﯾژک در ﯾﮏ
ﻧوﺷﺗﮫ ی ﮐوﺗﺎه ،ﻣوﺿﻊ ﺧود را در ﻣورد ﻻﯾﮫ ھﺎی زﯾرﯾن ﻓﯾﻠم
آواﺗﺎر و ﻧظﺎم ﻓﮑری ﻣﺳﻠط ﺑر آن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﮑﺎت ﻧﻘد ژﯾژک
آﻧﻘدر ﻋﻣﯾق ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آدم را ﺑﮫ ﻓﮑر ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ آواﺗﺎر ﺑﯾﻧدازﻧد .در
ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻧوﺷﺗﮫ ژﯾژک ﺧواﻧﻧده را ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ذھﻧﯽ ﺷﺧص وی
)ﺑﯾﻧش و ﻣواﺿﻊ اش( ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮕذارﯾد در اﺑﺗدا ﮐﻣﯽ از داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر ﺑﮕوﯾم :زﻣﯾﻧﯽ ھﺎ آﻣده
اﻧد ﺗﺎ ﺳﯾﺎره ی »ﭘﺎﻧدورا« را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﺗﺧراج ﻣﺎده ی
ارزﺷﻣﻧدی ﮐﮫ »آن اوﺑﺗﺎﻧﯾوم«) (3ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﻧد .ھوای
ﭘﺎک اﯾن ﺳﯾﺎره ﺑرای ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﻣﺳﻣوم اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون
ﻣﺎﺳﮏ در آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﺎره ﮐﮫ ﻣوﺟوداﺗﯽ آﺑﯽ رﻧﮓ
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﮫ وی«) (4ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺑﯾﻠﮫ ای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ظﺎھراً از دوﻟت و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب طﺑﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺑری ﻧﯾﺳت.
رﺋﯾس ﻗﺑﯾﻠﮫ در واﻗﻊ رﯾش ﺳﻔﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺟرﺑﮫ اش
در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ وﯾژه ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت» .ﭘﺎﻧدوراﯾﯾﺎن« از
ﻓﻧﺎوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﯽ ﺑﮭره اﻧد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻧﺎن ﺑر طﺑﯾﻌت و
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ
اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ َ َاﺑر ــ درﺧت
ﻧﻣﺎد اﯾن ﺳﺗون ﺣﯾﺎت ﺑﺧش و
اﻧرژی زا اﺳت .اﯾن درﺧت
ﮐﮫ »اﯾوا«) (5ﻧﺎم دارد ﻧوﻋﯽ
اﻟﮭﮫ ی ﻣﺎدر اﺳت .اھﺎﻟﯽ
ﭘﺎﻧدورا ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﻧد اﻣﺎ
ﮐﺷﺗﺎرﮔر ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد .از
ﻧظر آﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﮐﺷﺗن ﺟﺎﻧوران درﻧده ھم ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،ﻣﮕر ﺑرای
ﺣﻔظ ﺟﺎن و در دﻓﺎع از ﺧود .ﯾﮏ ارﺗش ﺗﺟﺎوزﮔر زﻣﯾﻧﯽ )ﮐﮫ در
آن آﯾﻧده ی دور ھم ھﻧوز ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت!( در ﺧدﻣت ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑﻧﮕﺎه اﻧﺣﺻﺎرﮔر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺟﻣﻌﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ از ﻓﻧﺎوری دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓرادی زﻣﯾﻧﯽ را
ﺑﮫ ﭘﺎﻧدورا ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ،ﭼﻧد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ از ﻧظر
ژﻧﺗﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﭼﻧد ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ﺑﮫ اﺳﺎرت درآﻣده ﻣﻧطﺑق ھﺳﺗﻧد را
در »ﺳﻠول ﺧواب« ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و از طرﯾق ارﺗﺑﺎط ذھﻧﯽ ﺑﺎ آن
ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ آن ﺳﯾﺎره ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد» .آواﺗﺎر« ﻋﻧواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺑدن ھﺎی ﺑوﻣﯽ واﺳط داده ﺷده اﺳت (6).اﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎی
ﻧﻔوذی ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﺿﻣن ﮐﺳب ﺷﻧﺎﺧت ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
آواﺗﺎر و ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف آﻧﺎن ،زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر
ﺑﯽ دردﺳر ﺳﯾﺎره ﻓراھم ﮐﻧﻧد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﺎره را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت و آﯾﻧده ای ﺟز ﻣﺳﺗﻌﻣره ی زﻣﯾن
ﺷدن ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت .ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﻧدوراﯾﯾﺎن ھﯾﮑل
ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر درﺷت ﺗر ،ﻗوی ﺗر و ﺳﺎﻟم ﺗری از اھﺎﻟﯽ زﻣﯾن دارﻧد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺧﺗراع
روﺑﺎت ھﺎی ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫ ای ﺷده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ،ﺳرﻧﺷﯾن و ھداﯾت
ﮐﻧﻧده آن اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ،اھﺎﻟﯽ ﭘﺎﻧدورا از ﺳﻼح ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
ﻣﺛل ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺻﻔﺣﮫ 8

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﺧﺻﯾت زﻣﯾﻧﯽ اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺗﻔﻧﮕدار درﯾﺎﯾﯽ ارﺗش
آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .او ﻣﻌﻠول ﺷده و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﻣﺎن ﻓﻧﺎوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،اﯾن
ﺳرﺑﺎز را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ )اﻣﺎ ﺑﺎ ذھﻧﯾت و اھداف زﻣﯾﻧﯽ( ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳرﺑﺎز در ﺳﯾﺎره ی ﻏرﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺗوﺳط
دﺧﺗر رﺋﯾس ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .دﺧﺗر ﺑﮫ او راه و رﺳم و
آﯾﯾن ھﺎی ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ را ﻣﯽ آﻣوزد .اﯾن دو ﺑﮫ ھم دل ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد.
ﺳرﺑﺎز ﻣﻌﻠول ﻧﻔوذی از ﯾﮏ طرف ﺑﺎ ﺣﺿور ﺧود در آواﺗﺎر
ِ
اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ارﺗش ﻣﮭﺎﺟم را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد و از طرف
دﯾﮕر ﺷﯾﻔﺗﮫ اﯾن ﺳﯾﺎره ﺑﺎ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ و اھﺎﻟﯽ دوﺳت
داﺷﺗﻧﯽ اش ﺷده اﺳت .ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﮭﺎﺟم وﯾراﻧﮕراﻧﮫ ی زﻣﯾﻧﯽ ھﺎ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود؛ َ َاﺑر ــ درﺧت ھدف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود؛ ﭘﺎﻧدوراﯾﯾﺎن در ﻧﺑردی ﻧﺎﺑراﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ
دھﻧد و آواره ﻣﯽ ﺷوﻧد .رﺋﯾس ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزد .در اﯾﻧﺟﺎ،
ﺳرﺑﺎز ﻧﻔوذی و ﭼﻧد زﻣﯾﻧﯽ ھﻣﻔﮑرش ،ﺗﺻﻣﯾم ﻗطﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و
در اﯾن ﺟﻧﮓ ،در ﺻف اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﺎره ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﺎ اﺳطوره ھﺎی ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ،ھر ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ،ﻓرد ﻧﺟﺎت
ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﺎن ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ اھﺎﻟﯽ و ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﺳﯾﺎره را از ﺧطر ﺑرھﺎﻧد .ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟﯽ ،ﻣﮭﺎر ﮐردن و
ﺳواری ﮔرﻓﺗن از اژدھﺎی ﺑﺎﻟدار ﺳرخ اﺳت .دﺳت ﺑر ﻗﺿﺎ ،اﯾن
ﺳرﺑﺎز ﻣﻌﻠول ﻧﻔوذی ﺳﺎﺑق و ﻋﺎﺷق و ﺷﯾﻔﺗﮫ ی ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ اژدھﺎ را رام ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺟﯽ ﺳﯾﺎره ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد! اﻟﺑﺗﮫ او ﻣﻌﺷوق ﺧود )دﺧﺗر رﺋﯾس ﻗﺑﯾﻠﮫ( را ھم در ﮐﻧﺎر
ﺧود دارد .ﭘﺎﻧدوراﯾﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻧرژی و رﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾوﻧد
ارﮔﺎﻧﯾﮓ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ھﻣﮫ ﺟﺎﻧوران و ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌﯽ را ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن وﯾراﻧﮕر ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻣﯽ آورﻧد.
ارﺗش ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﻧﺎوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺑراﺑر اﯾن
ﺑﺳﯾﺞ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﺑرد ﺗﺎب ﻧﻣﯽ آورد .دﺳت
آﺧر ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﯾرﺣم ارﺗش ﺳوار ﺑر روﺑﺎت ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫ ﺧود
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود .ﺗﯾری ﮐﮫ از ﮐﻣﺎن دﺧﺗر ﺑر ﭘﯾﮑر او ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد
و ﺟﺎﻧش را ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﭘﯾروزی ﺷﯾوه ی ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﺑرد ﺑر
دﺳت آﺧر ،ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ً زﻣﯾﻧﯽ
ﺟﻧﮓ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﻧﺎوری اﺳت.
ِ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از دﻧﯾﺎی آواﺗﺎری ﺧﺎرج و ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷود ،ﺑﺎﯾد از ﮐﺎﻟﺑد اﺻﻠﯽ ﺧود دﺳت ﺑﮑﺷد و ﺷﯾره و روح
طﺑﯾﻌت ﭘﺎﻧدورا در ذره ذره وﺟودش ﺟﺎری ﺷود .اﯾن ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن آن را ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﺧب ،اﯾن ﻣﺎﺟرای آواﺗﺎر اﺳت .اوﻟﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ ﮐﮫ از آواﺗﺎر
ﻣﯽ ﺗوان ﮐرد ﺗﺄﺛﯾر دو ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﺎد در دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺑر ذھن
ﺟﯾﻣز ﮐﺎﻣرون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﯾﺳﻧده ی ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﮫ اﺳت .داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر
در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﺗﮑﺎن دھﻧده ی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻧﯾز ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﻣداﺧﻠﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ،ﺑﮫ
روی ﮐﺎﻏذ آﻣده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ،اﯾن ﻓﯾﻠم ﺗوﺳط ﺟﯾﻣز
ﮐﺎﻣرون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣوﻻت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ذھن آدﻣﯽ ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﮐﺎﻣرون را ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت .ﺑدون ﺷﮏ رد ﭘﺎی اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ در ﻓرم و
ﻣﺣﺗوای اﺛر و ﻧﻘﺎط ﺗﺄﮐﯾد و ﭘﯾﺎم ھﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻧﮭﺎن آن ﺑر ﺟﺎی
ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،آﯾﺎ داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﺗﺎن
ﺑﺎ ﮐﺎﻣرون ﺗﻔﺎوت دارد ،ﺟذاب ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ اﻧﮕﯾزه و روﺣﯾﮫ ی
ﺧوﺑﯽ را در ﺷﻣﺎ داﻣن ﻧﻣﯽ زﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ی اﺟزاء داﺳﺗﺎن

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و دوم

اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﮐﺎر اﺷﮑﺎل
ﻧدارد؟
ﺑﺎ طرح اﯾن ﺳؤاﻻت ﻣﯽ ﺧواھم وارد دﻧﯾﺎی اﺳﻼوی ژﯾژک
ﺷوم .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم او ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آواﺗﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .ژﯾژک ﻧﻘد
ﺧود را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻘﺎﺑل ﺧﯾﺎل و واﻗﻌﯾت اﺳﺗوار ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ی او ﻗﮭرﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ داﺳﺗﺎن »ﺑﯾن واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ روزﻣره ی ﻣﺎ
آدم ھﺎ و ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ ﮔﯾر اﻓﺗﺎده اﺳت «.ﺑﻧﺎﺑراﯾن »ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯾﻠم
آواﺗﺎر را ﺑﺎﯾد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﮐرد ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل از دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯾت ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺧﯾﺎل ﻣﯽ رود«.
اﯾن ﯾﮏ ﺑﺣث ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر و درک آواﺗﺎر اﺳت.
ژﯾژک ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﭘرده ھﺎی اﺳﺗﻌﺎره و ﺗﺷﺑﯾﮫ و
ﻧﻣﺎد را ﮐﮫ ﺑﯾﻧﻧده در ذھن ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﮐﻧﺎر ﺑزﻧﯾد و ﺟوھر
داﺳﺗﺎن را در ﻧﻣﺎﯾش ﯾﮏ ﺧﯾﺎل ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ی ﯾﮏ اﻣر ﻣﺣﺎل ،ﺑﺎ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧودﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ اش ﺟﺳت و ﺟو ﮐﻧﯾد .آن ﭼﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﺑور از ﻣرز ﻣﯾﺎن دو دﻧﯾﺎ و ﺗﺑدﯾل
ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ را از ﻧظر ژﯾژک ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺧﯾل ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧد» ،ﮐﺎﻣل و ﺑﯽ ﻋﯾب و ﻧﻘص ﺑودن« ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ »آرﻣﺎن
ﺑودن« ﭘﺎﻧدورا اﺳت .اﻣﺎ ﻓﻘط اﯾن ﻧﯾﺳت .در اﻧدﯾﺷﮫ ی
ﺷﮭر
ِ
ژﯾژک ،زﻣﯾﻧﯽ ھﺎ و ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ھﺎ آﻧﻘدر ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد ﮐﮫ
اﺻوﻻً ھر ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕری ،ﮐﺎری ﺧﯾﺎل
ﭘردازاﻧﮫ و ﻋﺑث اﺳت.
ﺧوب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺷﮑل دﯾدﮔﺎھﯽ
وﺟود دارد .ﯾﮑم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻌﺎره و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﻧﻣﺎد
را اراده ﮔراﯾﺎﻧﮫ از ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ،ﺣذف ﮐرد .ذھن
ﻣؤﻟف ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را داﺋﻣﺎ ﺧﻠق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ھﺎ را
ﺣﺗﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﺳﺎزﻧده ی اﺛر ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ،ذھن ﻣﺧﺎطب
ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭘﯾوﻧدی اﺳت ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﺧﯾل و واﻗﻌﯾت
ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود .ﻧﮫ ﺟﻠوی ﺷﮑل ﮔرﻓﺗن اﺳﺗﻌﺎره و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﻧﻣﺎد
را ﻣﯽ ﺷود ﮔرﻓت و ﻧﮫ ﺟﻠوی ھم ذات ﭘﻧداری را .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﺧﺎطب »ﻣﺧﺗﺎر« اﺳت ،و ﻣﻌﻣوﻻً ھم ﺑﮫ اﯾن ﺳﻣت ﮔراﯾش ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ آواﺗﺎر را از درﯾﭼﮫ دﻧﯾﺎی اﻣروز و ﻣﻌﺿﻼﺗش و
آرﻣﺎن ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .آواﺗﺎر ،ﻣﺧﺎطب را ﺑﮫ ﻓﮑر
ﮐردن در ﻣورد راه ھﺎی ﺑرون رﻓت از ﺷراﯾط ﻣوﺟود ،ﻓﮑر
ﮐردن در ﻣورد ﻣﺳﯾرھﺎی اﻧﺗﻘﺎل و اﺑزارھﺎی واﺳط )ﯾﺎ آواﺗﺎرھﺎ(
و ﺳراﻧﺟﺎم ﻋﺑور ﻗطﻌﯽ از ﻣرز ﺣﺎل و آﯾﻧده وا ﻣﯽ دارد .اﮔر
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ﭘﺎﯾﺎن آواﺗﺎر را ﻣﯽ ﺗوان طور
دﯾﮕری ﺗرﺳﯾم ﮐرد :ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ارزش
ھﺎ و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر دﻧﯾﺎی
ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت را ﺑﮫ طور ﻗطﻊ ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮔذارد و ﺑﮫ ﻣوﺟودی
ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻣوﺟود ﻧوﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در راه
ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم آن را در ﭘﯾوﻧد
و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎ و ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺑﺳﺎزد.
ﮐﻧﺎر زدن ﭘرده ی اﺳﺗﻌﺎره و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﻧﻣﺎد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺟوھر داﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ ﺳطﺢ از ﮐﺎر ﻧﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم
ﺷود )ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﯾد ﮐردن در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ( وﻟﯽ در ﺳطوح
دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ھر آﻧﭼﮫ ﺟﺳم و روح داﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد در
ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ھم در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎﻧﻧد ژﯾژک
ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ از ﮐﻧﺎر ﺧﺻوﺻﯾت آﺷﮑﺎرا ﻧﻣﺎدﯾن ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻠول ﺑودﻧش ﻋﺑور ﮐرد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ،ﭘﯾﺎﻣﯽ روﺷن ﺑرای
ﻣﺧﺎطﺑﺎن در ﺑر دارد :ﺗﻧﮭﺎ راه ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎ ،ﭘذﯾرش ارزش
ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧوﯾن و ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
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در اداﻣﮫ ی ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ژﯾژک ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﻼﺻﮫ ای از ﮐﺗﺎب
ﻣﺷﮭور ﺧود »در دﻓﺎع از آرﻣﺎن ھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده«) (7رﺟوع
ﻣﯽ دھد .ﻣﻧظورم ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻋﯽ »ﯾﮏ ﻓرﻣول
ھﺎﻟﯾوودی« ﺑر ﺧود دارد .اﮔر ﺑراﯾﺗﺎن اﻣﮑﺎن دارد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ
ﮐﻧم ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﯾن ﺑﺧش را از ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﺗﺎب )ﻓﺻل ِ
"اﺳطوره ﺧﺎﻧواده در اﯾدﺋوﻟوژی"( ﺑﺧواﻧﯾد .اﯾن ﺑﺧش از ﮐﺗﺎب
ژﯾژک ﮐﮫ ﻧﮑﺎت ﻧﻐز و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎری در ﺑر دارد ﺑﺎ ذﮐر
ﻧﻣوﻧﮫ از آﺛﺎر ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﺳﻠط ﺑر ﺳﯾﻧﻣﺎی
ھﺎﻟﯾوود و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ھﺎی وﯾژه آن ﻣﯽ ﭘردازد .در ﻋﯾن ﺣﺎل،
ﺳرک ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
از ﻻ ﺑﮫ ﻻی ﻧوﺷﺗﮫ ژﯾژک ﮔراﯾﺷﯽ َ َ
ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘد اﺳت .ژﯾژک ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﻗرار دادن ﻓﯾﻠم »ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﯾﮏ«
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺟﯾﻣز ﮐﺎﻣرون ،ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ ھﯾﭻ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻋﺑور از ﻣرزھﺎی ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم و
ھﻣزﯾﺳﺗﯽ اﯾن طﺑﻘﺎت »زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف« وﺟود ﻧدارد .ﮐﺎرﮔر ﻓﻘﯾر
ﺟوان و دﺧﺗر ﺛروﺗﻣﻧد ﺟوان ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﯾن ﻣرزھﺎ را ﺑﺷﮑﻧﻧد و
ﺑرﺧﻼف ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺳﻠط ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ظﺎھراً ﺑرﺧورد
ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﮐوه ﯾﺦ و ﻏرق ﺷدن ﭘﺳر ﻣﺎﻧﻊ از اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود .از
ﻧظر ژﯾژک ،ﮐﺎری ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ی
ﺗﺻﺎدف ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﮐوه ﯾﺦ در
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم داد در
ﺣﻘﯾﻘت ﭘوﺷﺎﻧدن آﯾﻧده ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر اﯾن دو را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ زوج ﻣﯽ ﮐﺷﯾد.
ھم زﯾﺳﺗﯽ اﯾن دو ﯾﮏ ﺗوھم
ﺑود .اﻣﺎ ﻣرگ ﭘﺳر ،اﯾن ﺗوھم
را زﻧده ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن ﺑوده
اﺳت .در واﻗﻊ ،اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد
ژﯾژک ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻓﯾﻠم
ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﯾﮏ ﺑﺳﺎزد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﺗﺣول ﺷدن ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن
ﻣﺎﺟرا را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ آن ﺟوان ﮐﺎرﮔر ،اﻣﮑﺎن
دارد دﯾدﮔﺎه و ارزش ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود را ﺑﻌد از
ازدواج ﺑﺎ آن دﺧﺗر ﻋوض ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑورژوا
ﺗﺑدﯾل ﺷود و ﻧﮫ آن دﺧﺗر اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣوﺿﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺧود را اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھد و در ﺳﻧﮕر طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﻗرار
ﺑﮕﯾرد.
در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿﻊ »اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر« ژﯾژک ،در
زﻣﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺧدوش ﮐردن ﻣرزھﺎی طﺑﻘﺎت و ﭘرده اﻓﮑﻧدن ﺑر
ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺗﺧﺎﺻم رواج دارد ،ﺑﮫ ﻧظر رادﯾﮑﺎل و دﻟﭼﺳب و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾﺎﯾد .اﻣﺎ ﭘﺷت اﯾن ﻣوﺿﻊ ،دﯾدﮔﺎھﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
ﮔذارد ﻣﺣﮑم و ﻣطﻣﺋن در ﻣﺳﯾر رھﺎﯾﯽ از اﯾن دﻧﯾﺎی واروﻧﮫ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﺑزﻧﯾم .ﺟوھر ﻧﮕرش ژﯾژک اﯾﻧﺳت :ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻗﻠﯾﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
)ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد( در ھم ﺗداﺧل ﮐﻧﻧد .اﯾده ھﺎ و ارزش ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﮑوﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل
ﺑﮫ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻧوﻣﯾدی
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف »ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ دﯾن ﺧود ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ دﯾن
ﺧود« .ﺗﺑﻠور روﺷن دﯾدﮔﺎه ژﯾژک را در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ او ﻣﯽ
ﮐوﺷد دﻧﺑﺎﻟﮫ ای ﺑرای ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ﺑﻧوﯾﺳد» :ﺗﺻور اﯾن ﮐﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ
ای ﺑر ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺟﺎﻟب اﺳت .دﻧﺑﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در آن
ﭘس از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه( ﺳﻌﺎدت و ﻟذت ،ﻗﮭرﻣﺎن
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ﻣﺎﺟرا ﮐم ﮐم اﺣﺳﺎس ﯾﮏ ﺟور ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﻣﯽ
ﮐﻧد و دﻟش ﺑرای دﻧﯾﺎی ﻓﺎﺳد اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺗﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود«.
ﺑر اﺳﺎس ﺑﯾﻧش ژﯾژک ،ﭼون ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ
»ﻏرﯾﺑﮫ« ﺑوده ھﯾﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺗﺣول ﺷدﻧش وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ
از ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ دورﻧﻣﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻧﻣﺎدﯾن واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺗﺣول ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﻧﺑﺎﻟﮫ ی آواﺗﺎر ،ﺑرﺧﻼف ﺗﺻوﯾر ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ژﯾژک ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺷرح دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾش ﺑﺎ ﺗﺿﺎدھﺎی
ﺟدﯾدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ً رو ﻣﯽ آﯾﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
طﻠﺑﻧد .دﻧﺑﺎﻟﮫ ی آواﺗﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺳﺗﺎن ﺷﮑﺳﺗن ﯾﺎ ﮐﻧﺎره ﮔرﻓﺗن
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﭘﯾﺷﯾن ،و ﺷﮑل ﮔﯾری ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺟدﯾد ﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو ﻗطب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل و ﺗﺣول ﺑﯾﺷﺗر و
ﯾﺎ در ﺟﺎ زدن و ﻋﻘﺑﮕرد ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭن را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﺑﮑﺷد .اﯾن
ﮐﮫ ژﯾژک ﻓﻘط ﺳﻧﺎرﯾوی ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﻻ را ﺑرای اداﻣﮫ ی داﺳﺗﺎن
آواﺗﺎر ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﮑر و ﺗﺄﻣل ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
ﺑﯾﻧش وی وادار ﮐﻧد .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ظﺎھراً
اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗراﺑت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﺳﺑﯽ ﮔراﯾﯽ و »ﺑﯽ
ﻣﻌﯾﺎری« و »ﺑﯽ اﺻوﻟﯽ« ﭘﺳت
ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ھوﯾت
ﮔراﯾﺎﻧﮫ دارد .ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن دﯾدﮔﺎه،
اراﺋﮫ ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺷری ،و ﺗﻼش ﺑرای ﻋرﺿﮫ و ﺗﺣﻘق
ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ارزش ھﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻣطﻠوب ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺑرای ﻧوع ﺑﺷر
اﻗداﻣﯽ ﺑﯽ ﺛﻣر و ﺣﺗﯽ زﯾﺎﻧﺑﺎر اﺳت.
اﯾن ظﺎھراً ﯾﮏ ﺟور »ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ«
ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را
از ﺗﻔرﻋن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏرﺑﯽ و ﺗﻌﯾﯾن
ﺗﮑﻠﯾف ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﻣﻧزه
ﺟﻠوه دھد.
ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﻣورد دﯾدﮔﺎه ژﯾژک و زاوﯾﮫ ﻧﻘد او ﺑﮫ آواﺗﺎر ﮔﻔﺗﯾم ،آﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫ وی
ﭘرده از ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﻣورد اﯾن ﻓﯾﻠم ﺑر ﻧﻣﯽ دارد و دﯾد ﻣﺧﺎطب
را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺛر ﮐﺎﻣرون ﻋﻣﯾق ﺗر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﻻﺗر ﻣطرح ﮐردم :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﯾﻧﻧده ﺑﺎ ھﻣﮫ اﺟزاء
داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ھﯾﭻ ﺟﺎی
ﮐﺎر اﺷﮑﺎل ﻧدارد؟
ﺑدون ﺷﮏ اﯾن ﮐﮫ ﺟﯾﻣز ﮐﺎﻣرون ،آن ﻗﮭرﻣﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم رھﺑر و ﻣﻧﺟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺎﻧدورا ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دھد ،رﯾﺷﮫ در ﺑﯾﻧش
»ﺑرﺗر دﯾدن« ﻣﻠت آﻣرﯾﮑﺎ دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻧش رﯾﺷﮫ دار ﺑﮫ وﯾژه
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑورژوای ﺳﻔﯾدﭘوﺳت آﻧﮕﻠوﺳﺎﮐﺳون اﺳت .در اﯾن ھم
ﺷﮏ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ آواﺗﺎر ﺑﮫ ﻗول ژﯾژک ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ زوج ﺳﺎزی
ھﺎﻟﯾوودی ،ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧواده در اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم
ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻣرﯾﮑﺎ ،آﻟوده اﺳت .ھﻣﯾن ﻓرھﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن
زﻣﯾﻧﯽ را در ﺳﻧﺎرﯾو ﺑﺎ دﺧﺗر ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ﺟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﺟﯾﻣز
ﮐﺎﻣرون اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش را ﻧداﺷت و از ﻗواﻋد ﻣﺳﻠط ﺑر ﺳﯾﻧﻣﺎی
ھﺎﻟﯾوود ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐرد ،ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﻧﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎز
ﻣﻌﻠول آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﺗﺣوﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﻧش و اھداﻓش
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رھﺑر و ﻣﻧﺟﯽ ﺳﯾﺎره ﺑرﺳﺎﻧد .اﺻﻼً
ﻧﯾﺎزی ﻧﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .اﮔر طرز
ﻓﮑر ﮐﺎﻣرون اﯾن ﮐﮫ ھﺳت ﻧﺑود ،ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﻧﺑود ﮐﮫ راﺑطﮫ ی
دوﺳﺗﯽ و رﻓﺎﻗت ﻋﻣﯾق ﻣﯾﺎن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻣرد و زن داﺳﺗﺎن را ﺑﮫ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺻﻔﺣﮫ 10

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﯾﮏ راﺑطﮫ زن و ﺷوھری ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻘدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ژﯾژک
از زاوﯾﮫ ی ﻓرﻣول ھﺎی ھﺎﻟﯾوودی و اﺳطوره ی ﺧﺎﻧواده در
اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗوﺟﮫ داﺳﺗﺎن آواﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺳﺎﺳﺎ ً
ﺻﺣﯾﺢ و روﺷﻧﮕراﻧﮫ اﺳت .اﯾرادی ﮐﮫ در اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻣﯽ
ﺗوان از ﻧﺣوه ﻧﻘد ژﯾژک ﺑر ﺳﯾﻧﻣﺎی ھﺎﻟﯾوود ﮔرﻓت ،ﺗﻌﻣﯾم ﮔرا
ﺑودن اﯾن ﻧﻘد اﺳت .از ﻧظر او ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت ﮐﮫ
ﺳﯾﻧﻣﺎﮔراﻧﯽ ﻧظﯾر ﺟﯾﻣز ﮐﺎﻣرون ﯾﺎ اﺳﺗﯾون اﺳﭘﯾﻠﺑرگ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط ﺧﺎص و اﻧﮕﯾزش ھﺎی ﻣﻘطﻌﯽ ،آﺛﺎر ﺧوﺑﯽ ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر ﺧط و ﺑﯾﻧش ﻓﮑری ،ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣواﺿﻊ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ
ژﯾژک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻓﺎﺻﻠﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ،ﺑﯾن
ھﻧرﻣﻧد و آﺛﺎر ھﻧری اش )از زاوﯾﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺷﺧص و
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ھر اﺛر( وﺟود دارد ﺑﺑﯾﻧد.
اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾری ژﯾژک در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ آن ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ﻓﯾﻠم »ﺳرخ ھﺎ« )ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ( ﺳﺎﺧﺗﮫ وارن ﺑﯾﺗﯽ را ﻋﻣدﺗﺎ ً
ﻣﻧﻔﯽ و »ھﺎﻟﯾوودی« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ژﯾژک اﯾن ﻓﯾﻠم را در
ﭼﺎرﭼوب ﻓرﻣول زوج ﺳﺎزی ھﺎﻟﯾوودی ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺧرده
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﭼرا در آن ،ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗﺣول ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  1917روﺳﯾﮫ ﭘس زﻣﯾﻧﮫ راﺑطﮫ ی
ﻋﺎطﻔﯽ و زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺎن رﯾد و ھﻣﺳرش
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟) (8ژﯾژک ﺣﺗﯽ ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ھﺎﻟﯾوود ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﻓﯾﻠم ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ی »اﻋﺎده
ی ﺣﯾﺛﯾت ﺷده« از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﮐﮫ ﺑﺎ ارزش ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺧواﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﺣور ﻓﯾﻠم »ﺳرخ ھﺎ«
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻧﯾﺳت! ﺳرخ ھﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﯾﻠﻣﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ زن
اﺳت و اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را در راﺑطﮫ ی ﭘر ﺗﻼطم ﺟﺎن رﯾد و ھﻣﺳرش
ﺑر ﻣﺗن ﻣوﻗﻌﯾت و رواﺑط درون ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﭼپ آﻣرﯾﮑﺎ
در اﺑﺗدای ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم واﮐﺎوی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد از ﻧظر ژﯾژک،
ﻣﺳﺄﻟﮫ زن آﻧﻘدر اھﻣﯾت ﻧدارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﯾﻠم طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ آن
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷود؛ ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر در اﯾن ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﺑﮫ
ﻋظﻣت اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ھم ﻣطرح ﺷده ﺑﺎﺷد! واﻗﻌﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ
ژﯾژک ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ﮐﻧﺎرش ﻋﺑور ﮐرده اﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران ﺑزرگ ھﺎﻟﯾوود ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﻓﯾﻠم »ﺳرخ ھﺎ« در اﺑﺗدای دھﮫ
ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ  1980اﺳت .وارن ﺑﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺧﺻﯽ اش
ﺑﮫ اﯾن داﺳﺗﺎن ،و ﺷﺎﯾد ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر روﺣﯾﮫ اﻋﺗراﺿﯽ و ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﭼﭘﯽ اش ،اﯾن ﻓﯾﻠم را ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺧودش ﺳﺎﺧت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در
ﮔﯾﺷﮫ ﺷﮑﺳت ﺧورد» .ﺳرخ ھﺎ« ﻓﯾﻠم ﭘر ﻓروﺷﯽ ﻧﺷد .ﺟﺎﻟب
اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺑرﺧورد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷوروی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در دوران ﺑرژﻧف ﺑﮫ ﻓﯾﻠم »ﺳرخ ھﺎ« ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧورد
ژﯾژک ﺑود! آن ھﺎ ھم ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ »آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ« ﺷدن اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر در ﻓﯾﻠم وارن ﺑﯾﺗﯽ ،ھم زﻣﺎن و ﺳراﺳﯾﻣﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ
ﻓﯾﻠم ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت و اﺗو ﮐﺷﯾده از زﻧدﮔﯽ ﺟﺎن رﯾد و ﺣﺿورش در
)(9
اﻧﻘﻼب  1917زدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح اﮐﺗﺑر ﻣﺣورش ﺑﺎﺷد.
ﺑﮕذارﯾد ﭘﺎراﮔراف ﺑﺎﻻ را در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم :ﺑرﺧورد
ژﯾژک ﺑﺎ ھﺎﻟﯾوود ،ﯾﮏ »ﺑرﺧورد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ« )ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭘﯾش
داوراﻧﮫ( اﺳت ﮐﮫ در آن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺧص از ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص و از
ﺗﮏ ﺗﮏ آﺛﺎر ،ﺟﺎی ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺗوﻟﯾد
ﺷده در ھﺎﻟﯾوود ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣول ھﺎ و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ــ ﺑورژواﯾﯽ آﻟوده ﺑﺎﺷﻧد ھم ﺑﺎﯾد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻓﯾﻠم ھﺎ
را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐرد و ﻣﺿﻣون و ﺗﺄﺛﯾر
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اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  /اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ  /ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ھرﮐدام را
درﯾﺎﻓت.
اﯾﻧﮏ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻧظرات اﻧﺗﻘﺎدی ژﯾژک را از درون دﻧﯾﺎی
آواﺗﺎری و ﺗﺧﯾل ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﯾم و ﺑﮫ درون دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ
ﺑﺑرﯾم .ﺧود ژﯾژک ،ﮐﺎر را ﺑرای ﻣﺎ آﺳﺎن ﮐرده اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﺑﯾر ﺣرف ھﺎﯾش ﻧﯾﺳت .او در ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی
ﺧود از آواﺗﺎر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»اﯾن ﻓﯾﻠم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن دارﻧد ،اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﯾﺎ آﻧﺎن را ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﺑودﺷﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎﺑﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯾت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﻘﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن در ﺧﯾﺎل ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،اﯾﻔﺎء ﮐﻧﻧد!«
ژﯾژک اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:
»ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ دارد ﭘول در ﻣﯽ
آورد ....اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﺎ داﺳﺗﺎن اﯾن ﻓﯾﻠم دارد ،در
ﺣﺎل رخ دادن اﺳت«.
در اﯾن ﺟﺎ ژﯾژک ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ھﺟوم ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻔﺎری
ﻣﻌدن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﻧﯽ ﺑوﮐﺳﯾت در اﯾﺎﻟت اورﯾﺳﺎی ھﻧد
ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل و ﻣﻘﺎوﻣت ﺣﺎد ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺣﻠﯽ
)ﻣﺗﺷﮑل از دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر( روﺑرو ﺷده اﺳت .رھﺑری اﯾن دھﻘﺎﻧﺎن
ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺳﻼح ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ھﻧد و ﺷرﮐت
ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ اﺳت .اﻓراد اﯾن
ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺗوده ھﺎی ﺗﮭﯾدﺳت و
ﺳﺗﻣدﯾده زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐرده اﻧد و ﺟﻧﮕﯾده اﻧد .ﻟﺣن ژﯾژک در
ﺗوﺻﯾف ﻣوﻗﻌﯾت و ﻋﻣﻠﮑرد ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت و ﻗﺑﺎﯾل ﻓﻘﯾر
ھﻧدی ظﺎھراً ﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ اﺳت .ﺣﺗﯽ او ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔزارﺷﯽ از
ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺳرخ در ھﻧد رﺟوع ﻣﯽ دھد (10) .اﻣﺎ ﭘﯾﺎم ژﯾژک
در ﻣورد ﻣﺑﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎری در ھﻧد ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎم روﺷﻧﮕر و
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش و ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت .ژﯾژک ،ﻗﺑﺎﯾل ﻓﻘﯾر ھﻧدی و ﭼرﯾﮏ ھﺎی
داری ِ
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت را ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ ﭘﺎﻧدورا ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣدردی و
ھﻣراھﯽ ژﯾژک ﺑﺎ آﻧﺎن ﻓﻘط ﺗﺎ اﯾن ﺣد اﺳت ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و
ﺷرﮐت ھﺎ و دوﻟت ھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ آن ھﺎ ﺣق ﻧدارﻧد ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ھﻧدی ــ ﭘﺎﻧدوراﯾﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﻧﻧد و در ﺑراﺑرﺷﺎن ﮔزﯾﻧﮫ ﻗرار
دھﻧد .در ﺗوﺻﯾف و ﺗﺷرﯾﺢ ژﯾژﮐﯽ از ﺻﺣﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ھﻧد و ﻣﺑﺎرزه ﺿد ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط
دﻧﯾﺎ ــ ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﻏرب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ــ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯾﺎی واﺣد و
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری واﺣد ﮐﮫ در ﺷﺑﮑﮫ ﺳﻠطﮫ و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﺎر آﻣده روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
دو دﻧﯾﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و »ﻏرﯾﺑﮫ« از ھم ﻣواﺟﮭﯾم.
ژﯾژک از ھﻣﺎن ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷد ﻧﻘل ﻗول
ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت »ﻓﻘط ﺑرای ﺑﻘﺎء دارﻧد ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﻧد «.اﺻﻼً در ذھن ژﯾژک ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد و ﺑﮫ ﮐت اش ﻧﻣﯽ رود
ﮐﮫ اﯾن »ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت« ﻋﻠﯽ رﻏم ھر ﻣﺣدودﯾت ذھﻧﯽ
ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  4دھﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آﻣوزه ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .آﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اھداف ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول اﻧﻘﻼب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را اﻓق ﺧوﯾش ﻗرار دھﻧد و ﺗﺣﻠﯾل و روش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ
را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻧد ﻣﻧطﺑق ﮐﻧﻧد .ژﯾژک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺗﺻور ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎی ھﻧد ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻧوﯾن ،ﺑرای ﺑرﻗراری ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﭘﯾش روی در
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ﺧدﻣت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد و ﻧﮫ ﺑرای ﺑﻘﺎء.
اﺣﺗﻣﺎﻻً از دﯾد ژﯾژک ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ِﺧردﮔرا و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ی ﻏرب اﺳت .ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ،او اﻣﮑﺎن ﻧﻔوذ و
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری و اﻧطﺑﺎق ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻠم اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ و رھﺎﯾﯽ ﻧوع ﺑﺷر ﺑر ﭘروﺳﮫ ی اﻧﻘﻼب در ھﻧد ﻧﺎﻣﻣﮑن
ﻣﯽ داﻧد؛ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯾون
ھﻧد ﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ﻏرب .اﺣﺗﻣﺎﻻً ژﯾژک اﯾن
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﺋو ﺗﺳﮫ دون را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧدارد و ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺑﺎور ﻧدارد ﮐﮫ
»ﺗوپ ھﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن
ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد «.اﮔر ﻣﺑﺎرز آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﺷود و ﺑﺧواھد
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﮫ ﭘﺎﻧدورا ﺑﺑرد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ژﯾژک او را ھﻣﺎن ﻣطرود
زﻣﯾن ﻏرب ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﺎل دارد ﻧﻘش ﻣﻧﺟﯽ ﻏرﯾﺑﮫ ھﺎ
را ﺑﺎزی ﮐﻧد .ﺷﮑﺎف و ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ ژﯾژک ﻣﯾﺎن ﺑﺧش ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺗﮑﺎن دھﻧده اﺳت .او ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم دﻓﺎﻋش از ﻣﺑﺎرزه در ھﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻔﺎوت و ﺗﻣﺎﯾزی ﮐﮫ
ﺑﯾن اﯾده ھﺎ و ارزش ھﺎی ﺧود ِ اروﭘﺎﯾﯽ اش ﺑﺎ ﺑوﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد را
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯾﺎورد:
»ﺣﻘﯾﻘت دارد ﮐﮫ ھر دو ﮔروه ﻣﺗﺧﺎﺻم در اﯾن ﺟﻧﮓ
ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺷدﯾدی اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن
ﮐﮫ »ﻋداﻟت ﺧﻠﻘﯽ« ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ ﺧﺷن اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑدون آن
ﮐﮫ ﻣﮭم ﺑﺎﺷد اﯾن ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﭼﻘدر ﺑﮫ ﻣذاق ﻟﯾﺑرال ﻣﺎ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد
اﺳت ،ﻣﺎ ﺣق ﻧدارﯾم آن را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﯾم .ﭼرا؟ ﭼون آﻧﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً
)(11
ھﻣﺎن وﺿﻌﯾت "اراذل ھﮕل" را دارﻧد«.
ﺑﯾﻧش و طﺑﻌﺎ ً ﻋﻣﻠﮑرد ژﯾژک در اﯾن ﻣﺣدوده ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺣق ﻧدارﯾم آن را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﯾم «.اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ
ﺑﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ھﻧد را ﺟزﯾﯽ از ﻓراﯾﻧد واﺣد
اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑودن
ﺧﺷوﻧت ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ در ﻧظر ژﯾژک ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد از
ﻋدم درک ﺻﺣﯾﺢ وی از ﻣﻘوﻟﮫ ی ﻗﮭر از ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﻗﮭر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ی ﯾﮏ ﺿرورت اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ی ﻣﺎﻣﺎی ﺗﺎرﯾﺦ .در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم اﺳت ﻣﻔﮭوم »اراذل« از
دﯾدﮔﺎه ھﮕل را وارﺳﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم درک روﺷن ﺗری از ﺑﯾﻧش
ژﯾژک ﺑﮫ دﺳت آورﯾم .ھﮕل در ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻘر ﺑر اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﮫ
ﺗﺷرﯾﺢ ﭘدﯾده ای ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﻣش را »اراذل و اوﺑﺎش«
ﮔذاﺷت .او ﮔﻔت» :ﻓﻘر ﺑﮫ ﺧودی ﺧود از اﻧﺳﺎن ھﺎ اراذل و
اوﺑﺎش ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﭘدﯾده ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘر ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮔراﯾش ذھﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺷم ﻋﻠﯾﮫ ﺛروﺗﻣﻧدان و ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺣﮑوﻣت ،ھﻣراه ﻣﯽ ﺷود (12)«.در واﻗﻊ ھﮕل ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺧطر
ﺑزرگ ﻓﻘر اﯾﺟﺎد ﺟﻣﻊ اوﺑﺎش و اراذل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
درآﻣدﺷﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﻌﺎش ﺷﺎن را ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺗوﻟﯾد ﻓﻘر ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ رﻓﺗﺎر ﺷورﺷﯽ را ھم ﺑﮫ وﺟود
ﻣﯽ آورد .اراذل و اوﺑﺎش اﺣﺳﺎس درک اﻣر ﺻﺣﯾﺢ ،وﻓﺎداری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻول اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻧوی و ﺷراﻓت را از دﺳت ﻣﯽ
دھﻧد .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن اﺻول ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﺗﮑﺎی ﺷﺧص ﺑﮫ ﺧود ﺑﮫ
واﺳطﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ھﮕل از اﯾن
وﺿﻊ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص را از آزادی ﺧوﯾش ،از
ﺣق ﻟذت ﺑردن از آزادی ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ،ژﯾژک دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ ھﻧدی و
رھﺑران ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت آﻧﺎن را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﮭﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﮏ ﺗﺷﮑل آﮔﺎه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ .ﯾﻌﻧﯽ او اﻧﻘﻼب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ھﻧد و ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺑﺎﻟﻘوه اش را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
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ﺻورت واﮐﻧش ﻣﺳﺗﺄﺻﻼﻧﮫ ی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری آﻧﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷورش ﮐور ﮐﺷﺎﻧده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ژﯾژک از
ﻋﺑﺎرت »ﺷورش ﮐور« اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ،وﻟﯽ ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﺷورش
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻓﺎداری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻول اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻧوی و ﺷراﻓت
را از دﺳت داده اﻧد ،ﮐور اﺳت!) (13اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ژﯾژک )ﮐﮫ ﺧود را ﺿد ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ــ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد( ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ھﻧد اﺣﺳﺎس
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﮑﻧد و ﺣرﮐﺗش را در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎ و
اﻧﻘﻼب ھﺎ در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر دﻧﯾﺎ ﻧداﻧد؟ ﺑﮫ ﻧظرم اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن
ژﯾژک ھم ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳﯾﺎﺳﯽ او ﺑﺎ اھداف رادﯾﮑﺎﻟﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را »ﺑﯾش از ﺣد« ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﯾزد ،و ھم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﺑﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﺑﮫ ﭼﺎرﭼوب »اﯾده ال دﻣﮑراﺳﯽ« و
ارزش ھﺎی ﻟﯾﺑرال ﻏرﺑﯽ ﻣﺗﺻل اﺳت .روی دﯾﮕر اﯾن ﺳﮑﮫ،
ﺳﺗﺎﯾش ژﯾژک از ﺣرﮐت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز
در اﯾران و ﻣﺳﮑوت ﮔذاﺷﺗن ﻣﺎھﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ رھﺑران اﺻﻼح
)(14
طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت.
ﺳراﻧﺟﺎم اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ درک و
رھﻧﻣودی ﮐﮫ ژﯾژک در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر دﻧﯾﺎ ﻓرﻣوﻟﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد را ﺑﻔﮭﻣﯾد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﻣﻘﺎﻟﮫ اش در ﻧﻘد آواﺗﺎر ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد .آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»ﯾﺎ ﭘذﯾرش واﻗﻌﯾت ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺧﯾﺎل ،ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﺳت.
اﮔر ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺧواھﯾم واﻗﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎن را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾم
ﯾﺎ از آن ﻓرار ﮐﻧﯾم ،اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﺎل
ھﺎﯾﻣﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﯾم ،ﺗﻐﯾﯾر
ﺑدھﯾم«.
ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ظﺎھر ﻣوﺟﮫ و ﺣﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺟﻠوه
ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﻧﺎدرﺳت و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت.
ً
اوﻻ دﻧﯾﺎی ﻣوﺟود ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻣﺗﺿﺎد اﺳت .ﻣﺷﮑل ،ﭘذﯾرش
ﭼﯾزی ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم واﻗﻌﯾت ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﮔردن ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ ﻗطب
ﻣﺳﻠط و ﻏﺎﻟب اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ/
ﺳﺗﻣﮑﺎراﻧﮫ /ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ /طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺟود .در آن ﺳوی ﻣﻌﺎدﻟﮫ ھم
ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ی ﺧواب و ﺧﯾﺎل روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﺿرورت ﮔزﯾﻧش روﯾﺎﯾﯽ ﻣواﺟﮭﯾم ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﺎدی و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﻋﯾﻧﯽ اش در ﺷراﯾط و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﻧﯾﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻌﯾت
ﻣوﺟود ﻗرار دارد و ﻣﯽ ﺗوان آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘﻘش ﺗﻼش ﮐرد.
ژﯾژک ﺑر ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﻓرار از واﻗﻌﯾت ﺗﺄﮐﯾد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی ﻣﺗﺿﺎد و ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت وﺟود دارد،
دﻧﯾﺎ را دﮔرﮔون ﮐرد .ژﯾژک از ﺿرورت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺧﯾﺎل
ھﺎﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺷود ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد روﯾﺎی دﮔرﮔوﻧﯽ ﺷراﯾط را در ﺳر
ﭘروراﻧد .ﺑﮫ ﻗول ﻟﻧﯾن ﺑﺎﯾد روﯾﺎﭘرداز ﺑود ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑدون آن،
اﻧﮕﯾزه و ﻧﯾروی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺑزرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﻘﻼب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراھم ﻧﺧواھد ﺷد .ﺗﺄﮐﯾد ژﯾژک ﺑر »ﮐﻧﺎر ﻧﯾﺎﻣدن ﺑﺎ
واﻗﻌﯾت« اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در اﭘوزﯾﺳﯾون
ﻣﺎﻧدن )ﯾﺎ ﺗﻼش ﻧﮑردن ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎزﺗﺎب روﺣﯾﮫ ی ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣدت ھﺎﺳت ﮔرﯾﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎری از
دﮔراﻧدﯾش ﭼپ در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
روﺷﻧﻔﮑران
ِ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮕذارﯾد ﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﺑﺎﻻ ،ﻧﺳﺧﮫ ای از ﻓﯾﻠم
آواﺗﺎر را در ذھن ﺑﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻧش ژﯾژک ھم در آن
ﺣﺿور دارد .اﺣﺗﻣﺎﻻً اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ،ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی ﮐﺎﺑﯾن
داﻧﺷﻣﻧدان و ﺳﻠول »ﺧواب و آواﺗﺎر و اﻧﺗﻘﺎل« آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺻﻔﺣﮫ 12

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﺑﺎدا ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﯾﺄت ﺑوﻣﯾﺎن در آﯾد .او اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻧﻘش ﯾﮏ
ﻣﺧﺎﻟف ﺧوان در ﺳﻔﯾﻧﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی
ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﻓﺷﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺷﺧﺻﯾت
اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﻌﻠول و ﻣطرود زﻣﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎد اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﮐﮫ ﭼرا ﻗﺻد ﻗﺎطﯽ ﺷدن ﺑﺎ ﻏرﯾﺑﮫ ھﺎ را دارد و ﺷﺎﯾد ھم ﺑر
ﺳرش ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﻣواظب رذل ھﮕﻠﯽ ﺑﺎش! ﺣﺿور ﭼﻧﯾن
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ در ﻓﯾﻠم آواﺗﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺑﺣث ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری
را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺑﮑﺷد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز و اﻟﮕو
ﺑﺎﺷد■.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
 (1ﺑﺎب آواﻛﯾﺎن :ﺑرﺧﻲ ﻣﺷﺎھدات در ﻣورد ﺟﻧﮓ ھﺎي ﻓرھﻧﮕﻲ،
ﻧﺷرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﺷﻣﺎره  ،198آورﯾل 2010
 (2ﭘﺎﻧدورا  :Pandoraﺟﻌﺑﮫ ﺟﺎدوﯾﯽ در اﺳطوره ھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ زﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم ﺑود و ھر ﮐس آن را ﻣﯽ ﮔﺷود ﺳرﮔرداﻧﯽ
اﺑدی ﻧﺻﯾﺑش ﻣﯽ ﺷد  /ﯾﺎ ﺷر را ﺑرای دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.
 (3آﻧﺎوﺑﺗﺎﻧﯾم  :Unobtaniumﯾﮏ ﻧﺎﻣﮕذاری اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎده
ﻣﻌدﻧﯽ ﺗﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﮐﻠﻣﮫ »دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ« در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻣﯽ اﻧدازد.
 (4ﻧﮫ وی  :Na’viﯾﮏ ﻧﺎم ﮔذاری اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﻣوﺟودات ﺗﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺧﻔف » Nature-Vieطﺑﯾﻌت ـ زﻧدﮔﯽ« ﺑﺎﺷد.
 (5اﯾوا  :Eywaﯾﮏ ﻧﺎﻣﮕذاری اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای َ َاﺑر ـ درﺧت اﺳطوره
ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﺎدآور ﮐﻠﻣﮫ »ﺣوا«  Evaدر ﻻﺗﯾن ﺑﺎﺷد.
 (6آواﺗﺎر  :Avatarدر اﺳطوره ھﺎی ھﻧدی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭘﯾﮑری زﻣﯾﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ روح ﯾﮑﯽ از ﺧداﯾﺎن در آن ﺣﻠول ﮐرده اﺳت .واﺳط ﺑﯾن دو
دﻧﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺎوراء اﻟطﺑﯾﻌﯽ.
 In Defense of Lost Causes (7ﻧﺷر »ورﺷو« 2008
 (8در اﯾﻧﺟﺎ دو ﭘﺎراﮔراف از ﻧوﺷﺗﮫ ژﯾژک درﺑﺎره ﻓﯾﻠم »ﺳرخ ھﺎ« ﮐﮫ
در ﻧﺳﺧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس در اﯾﻧﺗرﻧت ﺣذف ﺷده اﺳت را ﻧﻘل ﻣﯽ
ﮐﻧم:
»ﻧﻘطﮫ ی اوج ﻣﺳﺧره در اﯾن روال ﮐﺎر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آوردن وﻗﺎﯾﻊ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋظﯾم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ی ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ زوج ،ﻓﯾﻠم "ﺳرخ
ھﺎ" اﺛر وارن ﺑﯾﺗﯽ در ﺳﺎل  1981اﺳت .ھﺎﻟﯾوود در اﯾن ﻓﯾﻠم راھﯽ
ﺑرای اﻋﺎده ی ﺣﯾﺛﯾت از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺗﺄﺛﯾرﮔذارﺗرﯾن ﺗﺣول
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﺳت ﭘﯾدا ﮐرد .در اﯾن ﻓﯾﻠم ،زوج "ﺟﺎن رﯾد" و
"ﻟوﺋﯾز ﺑرﯾﺎن" در ﯾﮏ ﺑﺣران ﻋﺎطﻔﯽ ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .آﺗش
ﻋﺷق ﻣﯾﺎن اﯾن دو زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟدداً ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻟوﺋﯾز ،ﺟﺎن را
در ﺣﺎل ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺷوراﻧﮕﯾز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش ،ﺻﺣﻧﮫ ﻋﺷق ﺑﺎزی اﯾن زوج ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی اﻟﮕو
وار اﻧﻘﻼب ،ﺗدوﯾن ﻣوازی ﺷده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی
اﻧﻘﻼب آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺻورت ﭘژواک ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼً
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ ی دﺧول ﺟﻧﺳﯽ ﺟﺎن و ﻟوﺋﯾز را ﺷﺎھدﯾم ،دورﺑﯾن ﮐﺎت
ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن اﻧﺑوه ﺗﯾره رﻧﮓ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺻﺣﻧﮫ را
ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﭘﯾﺷروی ﯾﮏ ﻗطﺎر ﺷﮭری )ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ آﻟت ﺟﻧﺳﯽ
ﻣرداﻧﮫ اﺳت( ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑر زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐل اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺳرود
»اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل« ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ی اوج ارﺿﺎء
ﺟﻧﺳﯽ ،ﺷﺧص ﻟﻧﯾن را در ﺣﺎل ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎﻟن
آﻣوزﮔﺎر داﻧﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ
ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،او ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ
ِ
ﻧﺎظر ﺑر آﻏﺎز ﻋﺷق ﯾﮏ زوج اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ رھﺑر اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻏﯾراﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ .از ﻧظر ھﺎﻟﯾوود ﺣﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﺑﺎﺷد اﮔر ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ زوج ﺧدﻣت ﮐﻧد«.
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 (9اﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧم اﯾن ﻓﯾﻠم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺳرﮔﺋﯽ ﺑﺎﻧدرﭼوک در
ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﻓراﻧﮑو ﻧرو و ﺳﯾدﻧﯽ رم
ﺑﺎزﯾﮕران اﺻﻠﯽ اش ﺑودﻧد.
 (10اﯾن ﮔزارش را ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻧوﯾﺳﻧده ی ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺷﮭور ھﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم
»آروﻧد ھﺎﺗﯽ روی« ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﮐﮫ ﺧود ﻣدﺗﯽ را در ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ
ّ
ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺳر ﺑرده اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده در اﯾن ﮔزارش ،اھداف
ﺣزب ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ و ﺗوده ھﺎی ﺗﺣت رھﺑری اش ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎزﮔو
ﮐرده ،ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﭼﻧدﯾن دھﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﻣﺣروم
اﯾن ﻣﻧﺎطق ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
 (11در ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾن ﭘﺎراﮔراف از ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ژﯾژک ﮐﮫ ﺑر
روی اﯾﻧﺗرﻧت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،دو اﺷﺗﺑﺎه ﻣﻔﮭوﻣﯽ وﺟود دارد .در آن ﻧﺳﺧﮫ
ﻋﺑﺎرت "و اﯾن ﮐﮫ »ﻋداﻟت ﺧﻠﻘﻲ« ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ ﺧﺷن اﺳت"ﭼﻧﯾن
ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت» :و اﯾن ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ رﺣم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".در
اداﻣﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﺑﺎرت " آﻧﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن وﺿﻌﯾت »اراذل ھﮕل« را
دارﻧد" ،ﭼﻧﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت" :ﭼون وﺿﻊ آن ھﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
اراذل ھﮕل اﺳت".
 (12ﻧﻘل ﻗول ﻣﺷﮭور ھﮕل از اﺛر »ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣق«
 (13ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻧظر ژﯾژک در ﻣورد »اراذل ھﮕل« دﻗﯾق ﺗر
ﻣﻧﻌﮑس ﺷود ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ دﯾﮕر ﮐﮫ وی در آن ﺑﺎ ﻧﻘل
ﺗﺄﯾﯾد آﻣﯾز ﻧظرات »ﻓراﻧﮏ رودا« ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ را
ﻣﯽ آورم:
"در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رذل ﺛروﺗﻣﻧد ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﮕل ﺑﮫ درﺳﺗﯽ در ﻣوردش
ﻗﺿﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ رذل ﺧﺎص اﺳت ،اﻣﺎ رذل ﻓﻘﯾر در ﺧود
ﯾﮏ ﺑُﻌد ﻧﮭﻔﺗﮫ ﻋﺎم دارد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از ﻋﺎﻣﯾت ﻣﻘوﻟﮫ ی اﺧﻼق
ھﮕﻠﯽ ﻧﯾﺳت".
ژﯾژک ،ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:
»ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺣث ھﮕل در ﻣورد ﻣﻘوﻟﮫ ی رذل ﺑﺎ
ﻗﺎﻟب ﻓراﯾﻧد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺧود ھﮕل ﻧﺎھﻣﺧوان اﺳت .و ﻋﻣﻼً از ﻧظرﯾﮫ ی
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﮐﻠﯾت ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدل ﻣﺷﺗرک از ﮐل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧزول
ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽ ﺣرف ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻋﺑور از ھﮕل ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐس ،ﻣﻌﺿل ﺣل ﻣﯽ ﺷود؟ آﯾﺎ اﮔر ﻣﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ی ﯾﮏ
"طﺑﻘﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول" را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻘوﻟﮫ رذل ﮐﻧﯾم ،ﻧﺎھﻣﺧواﻧﯽ رﻓﻊ ﻣﯽ
ﺷود؟ ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗدﻻل آورد ﮐﮫ ﺧﯾر .درﺳت ﺑرﻋﮑس .ﺟﺎﯾﮕﺎه »رذل
ﻋﺎم« ﮐﺎﻣﻼً ﺗرﺟﻣﺎن ﻓﻼﮐت ﭘروﻟﺗرھﺎی ﺟدﯾد اﻣروز اﺳت .طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﮐﻼﺳﯾﮏ دﻗﯾﻘﺎ ً از طرﯾق ﺷرﮐﺗش در ﻋرﺻﮫ ی ﺣﻘوق و آزادی
ِ
ھﺎ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑردﮔﯽ دو ﻓﺎﮐﺗوی آﻧﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً از
ﺧود ﺷﮑل ِ اﺳﺗﻘﻼل و آزادی ﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘق ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ از
طرﯾق ﮐﺎر ﮐردن ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﺎش .از رذل اﻣروز ﺣﺗﯽ ﺣق اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷدن از طرﯾق ﮐﺎر ھم درﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود .وﺿﻌﯾﺗش ﺑﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﮏ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﺻدﻗﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮔذران ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﮏ ﺗرورﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﮭﺎرش ﮐرد و ﯾﺎ ﺳرﮐوب ،در
ﻧوﺳﺎن اﺳت .و دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھﮕل ﺗوﺿﯾﺢ داد آﻧﺎن ﮔﺎھﯽ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎش ﺑدون ﮐﺎر ﮐردن ،ﻓرﻣوﻟﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ﻣﺛل دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﺳوﻣﺎﻟﯽ(«.
 (14ژﯾژک در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﺟﻧﺑش
ﺳﺑز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣرﮐت دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ ﺟدﯾدی ﯾﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ ﻣردم ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ درس ﺑدھد .ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻧظور ژﯾژک ،ﭼﯾزی
ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻌرﻓﯽ ﭘدﯾده ی »ﺷﮭروﻧد /ﮔزارﺷﮕر« ﺑﮫ ﻣردم دﻧﯾﺎ ،ﯾﺎ
ﺑرﺧﯽ اﺑﺗﮑﺎرھﺎی ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻎ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷﺑﮑﮫ ای ﺑود .ﺟو ﮔﯾر ﺷدن ژﯾژک در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش
ﺳﺑز ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏرﯾﺑﯽ ﯾﺎدآور ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ اوﻟﯾﮫ ﻣﯾﺷل ﻓوﮐو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ  57و »درس ھﺎی ﻣﻌﻧوی آن ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدرﻧﯾﺳت و
ﺑﯾروح ﻏرﺑﯽ« اﺳت .در واﻗﻊ ژﯾژک از اﯾن ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﯾﮏ ﮐﺷور ﺷرﻗﻲ ،از ﺧود ﯾﮏ »رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻣدﻧﺎﻧﮫ ﻏرﺑﯽ«
ﻧﺷﺎن دادﻧد و دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻣدﻧﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ
زدﻧد ﺑﮫ وﺟد آﻣده اﺳت.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ زن
در ﭘرﺗو ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ُﮐرد
اﯾن ﻣطﻠب ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در "ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﻧﯾﺎد ﭘژوھش ھﺎی
زﻧﺎن اﯾران" در ﭘﺎرﯾس در ﺟوﻻی  2010اراﺋﮫ ﺷده اﺳت
ﺳﮭﯾﻼ ﻗﺎدری
ﺳﺧﻧم را ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺧﺎطره ی ﻋزﯾز ﻓرزاد ﮐﻣﺎﻧﮕر ،ﺷﯾرﯾن
ﻋﻠم ھوﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐرد و ﺳﮫ ھم ﺑﻧد دﯾﮕر آﻧﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ
ﻛﻧم .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﺳﺣرﮔﺎه  9اردﯾﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﺟرم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و آﮔﺎه ﮔراﻧﮫ ﺷﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و
ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺻوﻣﯾت و ﻣظﻠوﻣﯾت ﺗوﺳط
دژﺧﯾﻣﺎن رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد.
ﻣوﺿوع اﯾن ﺑﺣث ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن در ﭘرﺗو ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد اﺳت.
ﻣن در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧم اﺑﺗدا ﺗﺻوﯾری ﮐﻠﯽ و ﻣﺧﺗﺻر
از ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد از ﻣﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اراﺋﮫ دھم و ﺑر ﺑﺳﺗر اﯾن
ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻣوازات ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت
اﯾن ﺟﻧﺑش ﺗﺎ دوره ی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﭘردازم .از اﯾن رو ﺑﮫ راﺑطﮫ ی
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و دوری ھﺎ و ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی ﻣوﺟود
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﺧواھم ﭘرداﺧت .ھﻣﯾن ﺟﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
زﻧﺎن ﮐرد ﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫ ﮐوه ﺳﺗم ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھم ﺗﻧﯾده ﺷده و از ھم ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾرﻧد .زﻧﺎن ﻛرد
ھﻣزﻣﺎن ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ،طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
اﻣﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣن ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ راﺑطﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن ﺧواھد ﺑود .ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺑﺣث ﺧود ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر ﮐردﺳﺗﺎن
ﻋراق و اﯾران ﺗﻣرﮐز ﻛرده ام و ﮔﺎه از ﻧﻣوﻧﮫ ی ﺗرﮐﯾﮫ ﻧﯾز ﺳود
ﺟﺳﺗﮫ ام.
در اﻧﺗﮭﺎی ﺻﺣﺑﺗم ﺑطور ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﻣواﻧﻌﯽ ﻛﮫ اﻣروزه ﺑر ﺳر
راه ﭘﯾوﻧد واﻗﻌﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻛرد و ﺟﻧﺑش ﺳراﺳری زﻧﺎن اﯾران
وﺟود دارد ،اﺷﺎراﺗﯽ ﺧواھم داﺷت.
اﻣﺎ ﻗﺑل از ھﻣﮫ اﺟﺎزه دھﯾد ﺷﻣﺎ را در ﯾﮏ ﺳﻔر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ
ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﮐﻧم.

ﺑﯾداری ﻣﻠﯽ؛ ﺑﯾداری زﻧﺎن
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ی ﮐردھﺎ در ﺳرزﻣﯾن
ﮐردﺳﺗﺎن اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ،ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  1923در
ﺷﮭر ﻟوزان ﺗوﺳط ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﭼون اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ
ﭼﮭﺎر ﻗﺳﻣت ﺑﯾن اﯾران ،ﻋراق ،ﺗرﮐﯾﮫ و ﺳورﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد 1.اﻣﺎ
اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ،وﺣدت و
ﺧواﺳت رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ
ِ
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﺑدون آﮔﺎھﯽ از ﭼﻧد و ﭼون
1

 ﺑﻌد از ﺳﻘوط اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،ﻗرارداد "ﺳور" در ﺳﺎل  ،1920ﻣﺳﺄﻟﮫاﯾﺟﺎد ﯾﮏ دوﻟت ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﮐرد را در ﻣﺎده ھﺎی  62ﺗﺎ  64ﺧود ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﮐرد .دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل
ﮐردﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﻣﺣدوده ھﺎی اﯾن دوﻟت ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﺎﻣل ﺑﺧﺷﯽ از ﮐردﺳﺗﺎن
ﻓﻌﻠﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑود.
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ھﻣﯾن ﺟﻧﺑش در ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ﮐردﺳﺗﺎن واﻗﻊ در ﺗرﮐﯾﮫ ،ﻋراق
و ﯾﺎ ﺳورﯾﮫ ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﻧﻘش و
ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ﺑر ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻧﻣﯽ
ﺗوان درک درﺳﺗﯽ از ﺗﺣرﮐﺎت و ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در
ﺳرزﻣﯾن ﮐردﺳﺗﺎن داﺷت.
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ھﻣراه ﺑﺎ ظﮭور ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم و اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑل ﮔﯾری
دوﻟﺗﮭﺎی ﻣرﮐزی ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣﯾﻘﯽ را از ﺳر ﮔذراﻧد .ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ،
ﺑﻌﻧوان ﺗﻔﮑر ﻣدرن در ھﻣﯾن دوران رﺷد ﮐرد و ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم آن
ﺗﻼش و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﻠﯽ ﮐردھﺎ ﺑود.
ﺗﺑﻠور ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﻠت ﮐرد ﺑطرق ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﺷد .در ﺳﺎل  1898اوﻟﯾن روزﻧﺎﻣ ی ﮐردی ﺑﻧﺎم "ﮐردﺳﺗﺎن" در
ﻗﺎھرە و در ھﻣﺎن ﺳﺎل روزﻧﺎﻣﮫ ی دﯾﮕری ﺑﮫ دو زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ و
ﮐردی در اﺳﺗﺎﻧﺑول ﻣﻧﺗﺷر ﺷدﻧد .در ﺳﺎل  1908ﯾﮑﺳری
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ "ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗرﻗﯽ ﮐردﺳﺗﺎن" ،و
ﺑدﻧﺑﺎل آن اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﮐﻠوب ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﮐردی در ﺳراﺳر
ﮐردﺳﺗﺎن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻟد ﺷدﻧد.
در ﺳﺎل ھﺎی  1912و  1913ﻣطﺑوﻋﺎت ﮐرد زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻧد
"ڕۆژی ﮐرد" و "ھﮫ ﺗﺎوی ﮐرد" ،ﻣﻧﺗﺷر ﺷدﻧد .در ﺳﺎل 1913
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی "دﻧﯾﺎی زن" ﺑﮫ ﺳردﺑﯾری "اوﻟﯾوﯾﮫ رﻓﻌت" ،ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎری و ﺗﺷوﯾق ھﻣﺳرش ،ﻣوﻻﻧﺎ آزاد رﻓﻌت ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر
ﮐرد ﻣﻧﺗﺷر ﺷد 2.اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗوﻗﯾف ﺷد ،ﺑﮫ
ﺻدای زﻧﺎن در اﻣﭘراطوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺻرف ﻧظر از ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻌﻠق ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود و آﺧرﯾن ﺷﻣﺎره )ﺷﻣﺎره
 (200در ﺳﺎل  1921ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﻗﺑل از آن در ﺳﺎل ،1908
ﻗﺎﺳم اﻣﯾن ﺣﻘوﻗدان و ﻗﺎﺿﯽ ﮐرد ﺳﺎﮐن ﻣﺻر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻋرﺑﯽ در ﻣورد آزادی زﻧﺎن ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ در ﮐﺷور ﻣﺻر
ﻣﻣﻧوع ﺑود.
ﭘﯾش از ظﮭور ﻣطﺑوﻋﺎت ﮐرد زﺑﺎن ،ﺗﺣﻘق ﻋﻧﺎﺻر ﻣدرﻧﯾﺗﮫ
در ﮐردﺳﺗﺎن در ﭼﺎرﭼوب ﭘروﺳﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ
ﻣطرح ﻣﯽ ﺷد .وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻣطﺑوﻋﺎت ﺿﻣن طرح ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣق داﺷﺗن دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ،ﺑﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ی ﯾﻛﯽ از
ﻋﻧﺎﺻر ﻣﮭم ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻣطرح ﺷد.
زﺑﺎن ﮐردی ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ
ﯾﺎدﮔﯾری و ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﺑﮫ
ِ
ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .ﺑدان ﻣﻧظور ﻛﮫ ﮐردھﺎ ﻧﯾز ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ دارای
زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻧوﺷﺗﺎری و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺗوب ھﺳﺗﻧد .در ھﻣﯾن دوران
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش زن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻠم و ﻣﺎدر ﺑرای ﺗرﺑﯾت ﻧﺳل ھﺎی
آﯾﻧده در ادﺑﯾﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣطرح ﺷد .ژاﻧت ﮐﻼﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»زﺑﺎن وﺳﯾﻠﮫ ی آﻣوزش و ﭘرورش اﺳت ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر اﺳﺎﺳﯽ
ھوﯾت ﻣﻠﯽ واﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل اﺳت و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ زﻧﺎن ﻧﻘش
3
ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﺗﺣﻘق ﭘروژه ی ﻣﻠﯽ ﮐردھﺎ دارﻧد«.
2

 ﻣوﻻﻧﺎ آزاد رﻓﻌت ﻣﺗوﻟد ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﮫ ﺑود و ھم ﮔﺎم ﺑﺎ اﭘوزﯾﺳﯾون ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑرایاﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﻣﮑراﺗﯾﮏ و آزاد ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐرد .وی در اﯾن راه
ﺑﺎرھﺎ زﻧداﻧﯽ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺑﻌﯾد ﺷد و در ﺳﺎل  1930در ﺳورﯾﮫ در ﺗﺑﻌﯾد
درﮔذﺷت.
3

- Janet Klein, En-Gendering Nationalism: The “Women
Question” in Kurdish Nationalist Discourse of the Late
Ottoman Period, In Women of a Non-State Nation, The

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺻﻔﺣﮫ 14

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

در ﻓﺿﺎی ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﯽ »ﺟﻣﻌﯾت ﺗرﻗﯽ زﻧﺎن« در اﺳﺗﺎﻧﺑول
در ﺳﺎل  1919در ﮐﻧﺎر »ﺟﻣﻌﯾت ﺗرﻗﯽ ﮐردﺳﺗﺎن« ﺗﺄﺳﯾس ﺷد.
اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ،ﻧﺷرﯾﮫ ی "ژن" را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺑﺎﺣث آن ،ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن و اﻓزاﯾش ﺳطﺢ
4
آﮔﺎھﯽ آﻧﺎن در ﺧﺎﻧواده و اﺟﺗﻣﺎع ﺑود.
ﺑﻌد از ﺳﺎل  1920ﺑﺳﯾﺎری از رھﺑران ﺟﻧﺑش ﮐردﺳﺗﺎن در
ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ از اﺳﺗﺎﻧﺑول ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ واﻗﻊ در ﻋراق ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣدرن را ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧود
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑردﻧد .ﻓﺎطﻣﮫ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﻣدرﺳﮫ ای
5
ﺑﻧﺎم "اﻟزھرا" در ﺷﮭر ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﮫ ،ﺑرای دﺧﺗران ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد.
»ھم ﭼﻧﯾن در ﺷﮭر "ﮐوﯾﮫ" ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺗﻌدد ،دﺧﺗران  12و
 13ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣدارس ﭘﺳراﻧﮫ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر
6
ﯾﮑدﯾﮕر درس ﺑﺧواﻧﻧد«.
ﻣدار ﮐرد ﻛﮫ از
ﻋﺑداﻟﮫ ﺟودت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﺳﯾﺎﺳت
ِ
ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﻧﺎم "اﺳﺣﺎق ﺳﮑوﺗﯽ" ﻣدرﺳﮫ ای ﻣﺧﺗﻠط ﺑرای
دﺧﺗران و ﭘﺳران ﮐرد در ﺷﮭر "ﺧﺎرﭘوت" در ﮐردﺳﺗﺎن ﺗرﮐﯾﮫ
7
ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد.
ﻋﻼوه ﺑر اھﻣﯾت آﻣوزش و ﺗﻌﻠﯾم ﺑرای زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﺑﯾت
ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺳل آﺗﯽ و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدﮔﺎن زﺑﺎن و ﺣﻔظ ھوﯾت ﻣﻠﯽ ،ﻣﺎ
در اﯾن دوره ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب زﻧﺎﻧﮫ ای
روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ اﯾن آﻣوزش ھﺎ ،در ﭘﯽ ﺟﻠب
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑرای ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد .اوﻟﯾن ﺣزب زﻧﺎن در
ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﺗﺣت ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑوﺟود آﻣد ،ﻣؤﺳس اﯾن
ﺣزب »ﺣﻔﺻ ﺧﺎﻧم« ،ﺧواھرزاده ی ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣود رھﺑر ﺟﻧﺑش
اﺳﺗﻘﻼل طﻠب ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق در ﺳﺎﻟﮭﺎی  1919ﺗﺎ  1923ﺑود.
ھدف اﯾن ﺣزب ﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑرای ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺑود.

Kurds, Edited by Shahrzad Mojab, Mazda Pulishers.Inc,
2001.
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 ﺑﻧد دوم اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺿرورت ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧﺎن ﮐرداﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑود و ﺑر ﺿرورت اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺧﺎﻧواده ،اﯾﺟﺎد
ﮐﺎر ﺑرای ﺑﯾوه زﻧﺎن ،ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد
و ھم ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﻓﻘرا ﺗﺄﮐﯾد ﺷده ﺑود .اﯾن ﺑﻧد در ﺷراﯾطﯽ
طرح ﺷد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾوه زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و ﺟﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ھﺎی اﺟﺑﺎری ﮐردھﺎ در ﺳﺎل  ،1917ﺗوﺳط دوﻟت ﺗرک ھﺎی ﺟوان
ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﺗﺎب واﺳﯾﻠﯽ ﻧﯾﮑﯽ
ﺗﯾن "ﮐردھﺎ و ﮐردﺳﺗﺎن" ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺿﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد.
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-Rohat Alakom, Kurdish Women in Constaninople at the
Beginnig of the Twentieth Century, Translated by Michael
…L.Cheyt, In Women of a Non-State Nation
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-- Shahrzad Mojab, The Solitude of the Stateless: Kurdish
Women at the Merging of Feminist Knowledge, In Women
…of a Non-State Nation
- Rohat Alakom ...
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ﺑررﺳﯽ اﯾن دوره ی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐردھﺎ
ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن در اﯾران در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﯾﺎ
"ﺗرک ھﺎی ﺟوان" در اﻣﭘراطوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺿوع آﻣوزش و
ﭘرورش زﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼوب ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺧﺎﻧواده ،ﺗرﺑﯾت
ﻓرزﻧدان و ھم ﭼﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ دﯾدﻧد .ھﻣﺎﻧﻧد دوره ی
ﻣﺷروطﮫ ،زﻧﺎن ﺟزﯾﯽ از ﻓراﯾﻧد ﺗﻘوﯾت ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ و ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﻣﻠﯽ و ﺳراﻧﺟﺎم دوﻟت ﻣﻠﯽ ﺑودﻧد .ﮔرﭼﮫ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ھﻣﺎﻧﻧد
دوره ی ﻣﺷروطﮫ اﯾن ﺟﺎ و آن ﺟﺎ »ﻣﺳﺄﻟ ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن
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و ﻣردھﺎ ﺑﺎرھﺎ در ﻣطﺑوﻋﺎت ﮐردی ﻣطرح ﻣﯽ ﺷد«.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾده ی ﺳوادآﻣوزی زﻧﺎن ،وﯾژه ی ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﯾﺎ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻧﯾﺳت .اﯾن ﯾﻛﯽ از اﯾده ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺗﻔﻛران
ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در اروﭘﺎ ﺑود ﻛﮫ ﺧواھﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﯾد و ﺑﻧدھﺎی ﺳﻧﺗﯽ
ﺟواﻣﻊ ﭘﯾش از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑودﻧد ،ﻗﯾد و ﺑﻧدھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺷرﻛت زﻧﺎن در ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی  -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﮔردﯾد.
اﮔرﭼﮫ ﺗﺣﻘق ﺷﻌﺎر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت زﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﯾداری آﻧﮭﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﯾداری ،ھﻧوز ﺑﯾﺎن آﮔﺎھﯽ و ﺑﯾداری زﻧﺎﻧﮫ ﻧﺑود.
ﯾﻛﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ،ﺷﮑل ﮔﯾری دوﻟت ﻣرﮐزی ﺑود
ﻛﮫ در ﺟواﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﺧﺻوﺻﺎ ً اروﭘﺎﯾﯽ ،در
روﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻋﻣدﺗﺎ ً از طرﯾق
ﺗﺣوﻻت دﻣﮑراﺗﯾﮏ و از ﭘﺎﺋﯾن اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﮑل
ﮔﯾری دوﻟت ﻣﻠﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً از ﺑﺎﻻ و ﺗوﺳط دوﻟت ھﺎی
اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر آن زﻣﺎن و ﻧﯾﺎزھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﺎن
ﻋﻣﻠﯽ ﺷد .ﺷﮑل ﮔﯾری دوﻟت رﺿﺎ ﺷﺎه در اﯾران ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ی
ﻧﺎﻗص و از ﺑﺎﻻ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻠب ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ ﻣﻠل ﺗﺣت
ﺳﺗم ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﻣﺛﺎل ﻋراق و ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﯾن روﻧدھﺎ را
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد .اﻟﺑﺗﮫ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻛﻣﺎﻛﺎن ﺳﺗم ﻣﻠﯽ در
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ھم ﮐﮫ دوﻟت ﻣدرن از ﭘﺎﺋﯾن ﺷﮑل ﮔرﻓت ﻣوﺟود اﺳت،
اﻣﺎ دﻻﯾل آن ﻓﻌﻼً ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻣن ﻧﯾﺳت.
اﯾﺟﺎد ﺟﻣﮭوری ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ﻟوزان در ﺳﺎل
 ،1923ﻗدرت ﮔﯾری ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠوی در اﯾران در ﺳﺎل
 ،1925اﯾﺟﺎد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻋراق ﺗﺣت ﻗﯾﻣوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و دوﻟت
ﺳورﯾﮫ ﺗﺣت ﻗﯾﻣوﻣت ﻓراﻧﺳﮫ در ﺳﺎل  ،1920ﻧﻘطﮫ ی آﻏﺎز
اﻧﻛﺎر رﺳﻣﯽ ﺣﻘوق ﮐردھﺎ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
طور رﺳﻣﯽ ﻣﻠت ﮐرد ﺑﯾن ﭼﮭﺎر دوﻟت ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ
ﮐرد اﯾن ﺑﺎر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر روﯾدادھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ھر ﯾﮏ
از اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺳﯾر ﺧود را ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت طﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد.
از اﯾن ﭘس زﻧﺎن ،ﺣﯾطﮫ ﮐﺷﻣﮑش دوﺟﺎﻧﺑﮫ ھﺳﺗﻧد .از ﯾﮏ ﺳو
دوﻟت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺎزه ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺻوﯾری ﻣﺗﻧﺎﺳب
از آﻧﺎن در "دوﻟت ﻣدرن" ﻧﺷﺎن دھﻧد ،از ﺳوی دﯾﮕر ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﻣﻠﯽ ﮐرد ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺣﻘق ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
و آرزوھﺎی ﭘروژه ﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﭘروژه ی "ﻣدرﻧﯾﺳم" ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﺎﻣل در ﺗرﮐﯾ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺑدون ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﺄﺳﯾس
…- Shahrzad Mojab, The Solitude of the Stateless
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺟﻣﮭوری ﺗرﮐﯾﮫ ،زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ زﺑﺎن رﺳﻣﯽ ﺷد .زﺑﺎن ﮐردی ﺣﺗﯽ
زﺑﺎن ﮔﻔﺗﮕو در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻣﻧوع ﺷد
ﺑﮫ ﻋﻧوان
ِ
و ھوﯾت ﮐردھﺎ آن ﭼﻧﺎن ﻧﻔﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐرد" ،ﺗرک ھﺎی
ﮐوه ﻧﺷﯾن" ﻧﺎﻣﯾده ﺷدﻧد .ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ﺗرﮐﯾﮫ در ﺳﺎل
ھﺎی )1925ﺷﯾﺦ ﺳﻌﯾد()1927 ،آرارات()1930 ،ﺣﻛﺎری( و
) 1937درﺳﯾم( ﺑﮫ ﺷﻛل ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﺳرﮐوب ﺷدﻧد .در ﺧﺎطرات اﯾن
دوره ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺻدھﺎ زن از ﺗرس ﺗﺟﺎوز ﺳرﺑﺎزان ﮐﻣﺎﻟﯾﺳت
ﺧودﮐﺷﯽ ﮐردﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش درﺳﯾم ﺻدھﺎ
9
زن و دﺧﺗر ﺧود را در رودﺧﺎﻧﮫ "ﻣوزور" ﻏرق ﮐردﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺳرﮐوب ھﺎی ﺧوﻧﯾن ﺳﮭم زﻧﺎن ﺗرک در
ﭘروژه "ﻣدرن ﺳﺎزی" ﻣﺻطﻔﯽ ﻛﻣﺎل ،ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾری ﺑﯽ ﺣﺟﺎب
در ﻋﮑس ھﺎی رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﻣﺎل
ﺗﻼش ﮐرد ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﮐردھﺎ را ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾن ﮐﮫ آن ھﺎ
واﭘﺳﮕرا و ﻣﺎﻧﻊ روﻧد »ﻣدرﻧﯾﺗﮫ« در ﺗرﮐﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺷروع ﺟﻠوه
دھد .او در ﺗﺣﻣﯾل اﯾن اﯾده در ﺳطﺢ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرک و
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ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻏرﺑﯽ ﻣوﻓق ﺷد.
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب در اﯾران ،رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭘﮭﻠوی،
»ﻣدرﻧﯾﺗﮫ« را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﺣﻣﯾل زﺑﺎن واﺣد ﻓﺎرﺳﯽ و ھوﯾت
واﺣد ﻣﻠت ﻓﺎرس ﺗﻌرﯾف ﮐرد .در ﻣﻘﺎﺑل رﺳﻣﯽ ﺷدن زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﻠل دﯾﮕر ﺳرﻛوب و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷد .در
ﮐردﺳﺗﺎن زﺑﺎن ،ﻟﺑﺎس ﻛردی ،آداب و رﺳوم ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻣﻧوع ﺷد و
ﺑﺟﺎی آن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻟﺑﺎس ﻓرﻧﮕﯽ اﺟﺑﺎری ﮔردﯾد .ﯾﺎدآوری
ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻟﺑﺎس ﺳﻧﺗﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن رﺑطﯽ ﺑﮫ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب
رﺿﺎ ﺷﺎه در ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر اﯾران ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺗﮭران ﻧدارد ،اﯾن
ﻣﻣﻧوﻋﯾت در ﮐردﺳﺗﺎن ﺟزﺋﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﻠب و اﻧﻛﺎر ﺣﻘوق
ﻣﻠﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐردھﺎ ﺑود .رﺿﺎ ﺷﺎه در ﻛردﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷدﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر
از دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ اﺳﮑﺎن دھﯽ اﺟﺑﺎری ﻋﺷﺎﯾر دﺳت ﯾﺎزﯾد .اﯾن
ﭘروژه ﮐﮫ اﺗﯾﮑت "ﻣدرن" ﺳﺎزی ﺑر ﺧود داﺷت در واﻗﻊ ﺗﺧرﯾب
ﺳﺎﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣﻠت ﮐرد ﺑود
و آﻣﺎج اﺻﻠﯽ آن ﮐﻧﺗرل ﻣرزھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻣﺎﻧﻌت از رواﺑط ﺑﯾن
ﮐردھﺎی اﯾران ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ و ﻋراق ﺑود.
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺗﺿﻌﯾف دوﻟت ﻣرﮐزی
اﯾران ،ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ورق ﺧورد .در
ﺳﺎل  1946ﺟﻣﮭوری ﮐردﺳﺗﺎن در ﻣﮭﺎﺑﺎد ﻣﺗوﻟد ﺷد .ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر اﯾن ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ زﻧﺎن ﻛرد اﺟﺎزه داد ﻛﮫ ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک
ﮐﻧﻧد و وارد ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷوﻧد .زﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺻﺣﻧﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻧد .ھﻣﺳر و دﺧﺗران رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺣﻣد ،در ﺗﻣﺎم ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗظﺎھرات ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷرﮐت
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن ﻣﻌﻠم ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت راه ﭘﯾدا
9

- Kendal « Le Kurdistan de Turquie » in Les Kurdes et le
Kurdistan, sous la direction de Gérard Chaliand, Paris,
Maspero, 1981, p. 103.
 -10در آرﺷﯾوھﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ﺷواھد ﺑﺳﯾﺎری ﻣوﺟود
اﺳت .ﻗدرت ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را در اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﺎ
ﺛﺑﺎت و "ﻣدرن" ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﻣﺎل ﻗﺑول ﮐرده ﺑودﻧد ،طﺑﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ھﺎی وی ھﻣﺳو ﺷده و اﯾن ﻧﮭﺿت ھﺎی آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ را
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿد ﻣدرن ﺑﻧﺎﻣﻧد.
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ﮐرد ،ﺣداﻗل ﻣﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺷش ﺗن از اﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن در ﻣطﺑوﻋﺎت
آن دوره ﺑرﻣﯽ ﺧورﯾم .ﮔروھﯽ از آﻣوزﮔﺎران زن ﻓﻌﺎﻻﻧ
دﺧﺗران ﺷﺎن در آﻣوزش و ﭘرورش
ﺧﺎﻧوادەھﺎ را ﺑرای ﺷرﮐت
ِ
ﺗرﻏﯾب ﻣﯽ ﮐردﻧد و در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم وارد
11
ﺑﺣث ﻣﯽ ﺷدﻧد.
در ﺳﺎل  ،1946روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﺑﮫ ﮐوﺷش ﻣﯾﻧﺎ ﺧﺎﻧم ،ھﻣﺳر
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﻣد ،و ﺗﻌدادی از زﻧﺎن روﺷﻧﻔﮑر ﻣﻌﻠم در ﯾﮏ ﺳﺎﻟن
ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷﮭر ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺟﺎﻟس
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺧﻧﯽ از ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ زن و ﻣرد ﻧﺑود زﯾرا ﺑﮫ ﺷﯾوه
ﺷوھران
ﻛﻠﯽ از زﻧﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣطﯾﻊ ﺑﺎﺷﻧد و رﺿﺎﯾت
ِ
ﺷﺎن را ﺟﻠب ﮐﻧﻧد .ﺑﺣث ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﻣورد ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺗدوام
ﺟﻣﮭوری ﺑود .در ھﻣﯾن ﺳﺎل "ﺣزب زﻧﺎن ﮐرد" در ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺗﺄﺳﯾس
ﺷد ﮐﮫ ھدف آن ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﺑود.
اﮔر ﭼﮫ ﻣﻔﺎھﯾم آزادی و ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺟزو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻣﮭوری ﮐردﺳﺗﺎن ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن ﺟﻣﮭوری
ﺑرﺧﻼف ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﮫ زﻧﺎن ﺣق رأی ﻧداد .ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺣﻣد دﻟﯾل اﯾن اﻣر را آﻣﺎده ﻧﺑودن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﻛرد داﻧﺳت .ھر
ﭼﻧد ﻛﮫ ﺷﺧص ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﻣد ﺧود ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
ﻣوﺟود در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن
ﺑود و ﻣﯾﻧﺎ ﺧﺎﻧم ،ھﻣﺳر او ،در ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ از ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟﮕو ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﻣﮭوری ﮐردﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺣﻘوق زﻧﺎن دﭼﺎر ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود .ﻧﮕﺎه
ﺟﻣﮭوری ﻧﯾز ﺑﮫ زﻧﺎن ،ﻧﮕﺎھﯽ "ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ" ﺑود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل
ﻣﺎدر وطن" ﻓراﺗر ﻧرﻓت،
ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﺟﻣﮭوری ھﯾﭼﮕﺎه از " ِ
اﻣﺎ طرح اوﻟﯾﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﺟﻣﮭوری ﻣﮭﺎﺑﺎد در ﭼﺎرﭼوب آن
زﻣﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑود .اﯾن ﺟﻣﮭوری ﻋﻣری ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳﺎل
داﺷت و ﻓرﺻت ﺗﺣﻘق ھﯾﭼﯾك از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﻧﯾﺎﻓت و ﺑﮫ
ﺷﻛل ﺧﺷﻧﯽ ﺗوﺳط دوﻟت ﻣرﮐزی ﺳرﮐوب ﺷد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ
ھﻣراه ﺑرادرش ﺻدر ﻗﺎﺿﯽ ،و ﭘﺳر ﻋﻣوﯾش ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن
ﺳﯾف ﻗﺎﺿﯽ ،در ﻣﻼ ﻋﺎم ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﮫ
ﻓﻘط اﻋدام ﺟﻣﮭوری اﻋﻼم ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ درس ﻋﺑرت ﺑرای ﻣﻠﺗﯽ
ﺷود ﮐﮫ اوﻟﯾن دوﻟت ﻣدرن ﮐرد را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑود.
ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب در ﺑررﺳﯽ ﺧود از ﺟﻣﮭوری ﻣﮭﺎﺑﺎد ﯾﺎدآوری
ﻣﯽ ﻛﻧد» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐ ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺣﯾﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری ﮐردﺳﺗﺎن آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﭘﯾﺷﺎﻣدرن
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﮐردی ﺟداﻣﯽ ﮐﻧد ...ﺗﺟرﺑ ی ﻗدرت دوﻟﺗﯽ در ھر
12
دو ﺣﺎﻟت ،وﯾژﮔﯽ ﻣرداﻧ دارد «.
ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺟﻣﮭوری ﻛردﺳﺗﺎن ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺎﮐﺗورھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون از ﺟﻣﻠﮫ وﺟود اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷوروی و ھم
ﭼﻧﯾن ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ﺗرﻗﯽ ﺧواه در رھﺑری ﺟﻧﺑش
ﻣﻠﯽ ﮐرد ﺑود .ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری در ﻣورد
زﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻓراﺗر از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ﮔﺎم
 – 11روزﻧﺎﻣﮫ ی ﮐردﺳﺗﺎن )ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮐﻠﯾﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی "ﮐردﺳﺗﺎن"
در دوران ﺟﻣﮭوری ﻣﮭﺎﺑﺎد( – ﺻﺎﻟﺢ ﺻدﯾق -ﺻﺎﻟﺢ ،آراس ،ھوﻟﯾر2007 ،
12

-Shahrzad Mojab, Women and Nationalism in the Kurdish
…Republic of 1946, In Women of a Non-State Nation
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑردارد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﭘﯾش روﺗر از دوﻟت ھﺎی ﻣﻠﯽ از ﺑﺎﻻ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﻣورد زﻧﺎن ﺑود.
در ﻣورد ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد در ﻋراق
در دوره ی رھﺑری ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  1960ﺗﺎ
 1975اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑری ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ از اﯾن دوره
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﺗﺻوﯾر ﯾﮏ ﭘﯾش ﻣرگ زن آﺳوری اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻣﺎرﮔﺎرت ﻛﮫ در ﻟﺑﺎس ﭘﯾش ﻣرﮔﮫ ی ﻣﺳﻠﺢ ،ﺑﮫ ﺳﻣﺑل زن ﮐرد در
ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد» ،ھرﭼﻧد ﭘدران و ﭘﺳران و ﺷوھران
ﺑﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮔﺎرت را اﻟﮕوی ﺧود
13
ﮐﻧﻧد«.
ﺑﮫ ﺟز ﻣﺎرﮔﺎرت ،ﻟﯾﻼ ﻗﺎﺳم ،داﻧﺷﺟوی ﻣﺑﺎرز و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐرد ،ﮐﮫ در ﺳﺎل  1974ﺗوﺳط رژﯾم ﻋراق اﻋدام ﺷد ،از زﻧﺎن
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ اﯾن دوره ﺑود .ﺷﺎﻋر ﻣﻠﯽ ﮐرد ،ھﯾﻣن ،در ﺷﻌری
»ﻟﯾﻼی ﮐرد« را ﺑﺎ »ﻟﯾﻼی ﻣﺟﻧون« ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد و از ﺷﮭرت و
آوازه ی او در ﻣﯾﺎن ﮐردھﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دو زن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ھزاران زن ﮐرد ﮔﻣﻧﺎم در
ﺳﮑوت از ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد و رﻧﺞ ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری در
ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﮐوب رژﯾم ﻋراق ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد .آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ وظﯾﻔﮫ ی
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧدان را درﻏﯾﺎب ﭘدری ﮐﮫ ﯾﺎ ﭘﯾش ﻣرگ ﺷده و ﯾﺎ
در زﻧدان ﮐﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ،ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﻧد.
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت ﺧود را ﺑﻌد از
ﻗرارداد اﻟﺟزاﯾر ﺑﯾن اﯾران و ﻋراق در ﺳﺎل  1975ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.
ﺷﺎه اﯾران ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را از ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺳﻠب ﮐرد و او ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺗﺳﻠﯾم ﺷد .ﺻدھﺎ ﭘﯾش ﻣرﮔﮫ ﻛﮫ ﺗﺣﻣل ﺗﺳﻠﯾم رھﺑری را ﻧداﺷﺗﻧد،
ﺧودﮐﺷﯽ ﮐردﻧد و ھزاران دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود آواره ی
اﯾران ﺷدﻧد .ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن اﯾن آواره ﮔﯽ ﭼون ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر دوش زﻧﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد وارد دوره ی رﮐود ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﺳر ﺑرآورد.
در ﺷراﯾط ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ،ﺷدت ﺳرﮐوب و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ی ﺻدام در ﻣورد ﮐردھﺎ از ﯾﮏ ﺳو و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
رھﺑری ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﮐﮫ ﺑﺷدت ﺳﻧﺗﻲ ،ﻋﺷﯾرﺗﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎراﻧﮫ و ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑود ،ﻣواﻧﻌﯽ ﺟدی ﺑرﺳر راە رﺷد ﺷراﯾط
ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ ی زﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد.

ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن اﯾران
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  (1978 – 79) 1357و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،اوﺿﺎع در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن اﯾران ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر رﻗم
ﺧورد .ظﮭور ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠق ﻛرد ﺗﺄﺛﯾراﻧﻛﺎرﻧﺎﭘذﯾری ﺑر ﻛل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻛردﺳﺗﺎن ﻧﮭﺎد .ﻧﯾروھﺎی ﺟدﯾدی در
ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ﭘدﯾدار ﺷدﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ زﻧﺎن ﺑودﻧد ،ﻛﮫ
در اﺛر ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻛﮫ در دھﮫ ی ﭼﮭل
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ﺷﻣﺳﯽ در ﻛردﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮭﺎده ﺑودﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺣﺿور ﺷﻛل
ﮔﯾری ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﺷﻛﻼت زﻧﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی  57 -58ﺑود .ﺳﻧﻧدج
ﺟزو ﻣﻌدود ﺷﮭرھﺎﯾﯽ ﺑود ﻛﮫ از ﺗظﺎھرات ﭘﻧﺞ روزه زﻧﺎن در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻛرد.
ﺣرﻛت
ﻗﺷری از زﻧﺎن ﻣدرن و ﺗﺣﺻﯾل ﻛرده ی ﻛرد ﺟﻠودار اﯾن
ِ
ﭘﯾش رو ﺑودﻧد .ﺣﺿور زﻧﺎن ﺷﮭرھﺎی ﺳﻧﻧدج ،ﺳﻘز و ﺑﺎﻧﮫ در
ﺟرﯾﺎن ﮐوچ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردم ﻣرﯾوان و در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﻧﻧدج –
ﻣرﯾوان ،ﺳﻘز – ﻣرﯾوان و ﺑﺎﻧ  -ﻣرﯾوان ﻧﺷﺎن از ﺑﯾداری و
ﺣﺿور ﻧﺳل ﺟدﯾدی از زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛرد ﺑود ﻛﮫ ﺧواھﺎن
ﺗﺣوﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑودﻧد و ﻛﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش آﻧﺎن
را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد.
ﯾﻛﯽ از ﻓرازھﺎی ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ،ﭘﯾوﺳﺗن
آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻف ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑود .اﯾن اﻣر در ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐوﻣ ﻟ  ،ﯾﻛﯽ از اﺣزاب ﻧو ﭘﺎی ﻛردﺳﺗﺎن ﺷﻛل ﮔرﻓت .ﺑرای
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺳطﺢ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮔﺳﺗرده ای زﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﻔوف ﭘﯾش
ﻣرﮔﮫ ھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .اﯾن اﻣر ،ﭘدﯾده ای ﻣﺣﮑم و ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺣﺎﻛم ﺑر ﻛردﺳﺗﺎن ﺑود و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود .ﻗﺑﻼً ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ
دﺧﺗران وارد اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ وارد ﺻﻔوف ﭘﯾش
ﻣرﮔﮫ ھﺎ ﺷوﻧد .ﻣﺳﻠﺢ ﺷدن دﺧﺗران و ﭘﯾوﺳﺗن ﺷﺎن ﺑﮫ ﺻﻔوف
اﺣزاب ،ﺳﻧت ﺷﻛﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑود.
ﺑطور ﻣﺳﻠم ﺣﺿور ﻣﺳﻠﺢ زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ی
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺗﻔﮑر ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺻﻔوف اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺑود.
اﯾن ﺗﻔﮑرات در ﻗﺎﻟب ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻛوﻓﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی
زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷد و در ﻣواردی ﺑﮫ روﺣﯾﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗرﻗﯽ
ﺧواھﺎﻧ ی آﻧﺎن ﺿرﺑﮫ وارد ﻣﯽ آورد .ﻣﺷﻛل اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن و ﺣﻘوق آن ھﺎ ھﻧوز در ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺗﻌرﯾف و
ﺑﺎز ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷد و ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘل آن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﺿور زﻧﺎن در اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾك دﺳﺗﺎورد ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ﺑود.
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد اوج ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺧود را در اواﯾل دھﮫ  80از
ﺳرﮔذراﻧد و ﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر ﻣﺑﺎرزات ﺳراﺳری ﻣردم اﯾران
ﻧﮭﺎد .زﻧﺎن ﮐرد ﺑﺎ ﺷرﻛت ﻓﻌﺎل در ﺟﻧﺑش دﻣﻛراﺗﯾك و ﻧﯾز در
ﺻﻔوف ﭘﯾش ﻣرﮔﮫ و ﮔﺎه ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﻧﺎطق
دﯾﮕر ﻏرور و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾدﻧد .ﺑﺧﺻوص زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ واﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﯽ اﺛﺑﺎت
ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑودﻧد .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﺑود ﻛﮫ دوﻟت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓت ﺗﺎ اﯾن ﺟﻧﺑش
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺳرﻛوب ﻛﻧد و از ھﻣﺎن اوﻟﯾن روز ﻗدرت ﮔﯾری،
ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﮐردﺳﺗﺎن را در دﺳﺗور ﻛﺎر ﺧود ﻗرارداد ،ﺑﮫ
ﺑﻣﺑﺎران ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎی ﮐردﺳﺗﺎن ﭘرداﺧت و اﻋدام ھﺎی
ﻋﻠﻧﯽ از ﺟﻣﻠ ﺗﻌداد ﭼﺷﻣﮕﯾری از دﺧﺗران داﻧشآﻣوز را ﺳﺎزﻣﺎن
داد .ﺗﻌداد زﻧﺎن اﻋداﻣﯽ ﮐرد ﺑدﻟﯾل ﺷرﮐت ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ی آﻧﺎن
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ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد در اﯾن دوره ،اﻧﮑﺎر ﻧﺷدﻧﯽ
اﺳت .ﺷرﻛت آﻧﮭﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ
ﺗوان و اراده از ﻣﻘوﻟﮫ ی آزادی ،دﻣﮑراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﻌﻧوان اھداف ﻣﮭم ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن در اﯾن ﺑرھﮫ از زﻣﺎن
دﻓﺎع ﻧﻣودﻧد.
ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺷﮑل دادن اﻣت اﺳﻼﻣﯽ
ﺑودﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای ﺗرﻗﯽ
ﺧواھﯽ و اﺷﺎﻋﮫ اﻓﮑﺎر دﻣﮑراﺗﯾﮏ و آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و ﭼپ ﺑود
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻣﺎﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺷﺎھد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻣردم ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠت ﮐرد ھﺳﺗﯾم،
ﺷوراﻧﮕﯾز
ِ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرزار ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﭘﻠﯾدی را از ﻗﺑﯾل
اﯾن ﮐﮫ »ﮐردھﺎ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد« ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑراه اﻧداﺧت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد
ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﺷروﻋﯾت دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧد.
ﭘس از ده ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺳراﻧﺟﺎم در اﯾن دوره،
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن وادار ﺑ ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷد و اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﻣﻧﯾﺗﯽ  -ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮭت
درھم ﺷﻛﺳﺗن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در ﻛﻧﺎر ﻗوای ﺳرﻛوﺑﮕر از
ﺳوﯾﯽ ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ی ارزش ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﮔﺳﺗرش ﺗﻛﺎﯾﺎ
و ﺧﺎﻧﻘﺎه ھﺎ و ﮐﻼس ھﺎی درس ﻗرآن ﭘرداﺧت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﻛﺎر ﭘﯾش
روﯾﯽ ﻛﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻛردﺳﺗﺎن رﯾﺷﮫ دواﻧده ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻛﻧد و از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ رﺷد ﻓﺣﺷﺎ و اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن
ﮐرد داﻣن زد.

ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ﺗرﻛﯾﮫ
در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ﺗرﻛﯾﮫ ﻧﯾز از اواﺧر دھﮫ ی ھﺷﺗﺎد و
اواﯾل دھﮫ ی ﻧود ﻣﯾﻼدی ،ﺷﺎھد ﺣﺿور ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ھﺳﺗﯾم .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﻛﮫ در ﭘﺎره ای
ﻣوارد ،وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اﯾن ﺣﺿور را از ﻛردﺳﺗﺎن
اﯾران ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺣزب ﮐﺎرﮔران ﮐردﺳﺗﺎن -پ ﮐﺎ ﮐﺎ-
ﺗﺣرک ﻓوق اﻟﻌﺎده ای در زﻣﯾﻧﮫ ی ورود زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی
ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن داده اﺳت .ﻣﺎ در اﯾن دوره ﺷﺎھد
ﭘﯾوﺳﺗن ﻣوج ﮔﺳﺗرده ای از زﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﻔوف ﮔرﯾﻼھﺎی اﯾن
ﺣزب ھﺳﺗﯾم .زﻧﺎن آزاداﻧﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ و در ﻣﺄﻣورﯾت
ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﺷرﻛت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﺣﺗﯽ در ﺳطﺢ رھﺑری و
ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی اﯾن ﺣزب ﺣﺿور داﺷﺗ و دارﻧد.
ﺣﺿور ﺑﺎرز زﻧﺎن در ﺻﻔوف -پ ﮐﺎ ﮐﺎ -ھرﭼﻧد از ظﺎھری
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧودار اﺳت اﻣﺎ ﺑﺷدت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾده ھﺎ و اﻓﻛﺎر
ﭘﯾﺷﺎﻣدرن ﻗرار دارد .رواﺑط ﺑﯾن زن و ﻣرد ﺑﮫ ﺷدت ﻛﻧﺗرل ﻣﯽ
ﺷود .زﻧﺎن و ﻣردان در ﮐﻣپ ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ھرﮔوﻧﮫ رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ھﻣﮫ ی
اﯾﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺑﻌﯾت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از رھﺑری ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ
رود .ھر زﻧﯽ در درﺟﮫ اول ﺑﺎﯾد ﺧود را وﻗف ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠﯽ و
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در واﻗﻊ ارزش ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ از ﮐﻧﺗرل ﺑر ﺗن
زﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧﺗرل ﺑر ﺳرﻧوﺷت آﻧﺎن ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت،
ﻓردﯾت و ھوﯾت ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده زﻧﺎن ﻛﮫ ﻣوﺟب ﻓرار ﺑﺳﯾﺎری از
دﺧﺗران ﺟوان ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم اﺧﻼق اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭘﯾراﻣون
ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎﻟت ﻣدرن ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد.
زﻧﺎن آزادﻧد ﺑﺟﻧﮕﻧد ،آزادﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺻﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺣق ﻋﺷق و ازدواج ﻧدارﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻗص ﺧواھد ﺑود اﮔر ﺑﮫ ﺑرﺧوردھﺎی
ﺷووﻧﯾﺳت ھﺎی ﻛﻣﺎﻟﯾﺳت اﺷﺎره ﻧﺷود .زﻧﺎن و دﺧﺗران ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ -پ ﮐﺎ ﮐﺎ -اﮔر دﺳﺗﮕﯾر ﺷوﻧد ،ﻋﻘوﺑﺗﯽ ﮔران در
اﻧﺗظﺎر آﻧﺎن اﺳت» .دوﻟت ﺗرﮐﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺟداﯾﯽ طﻠب ﯾﺎ راھزن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺟﺎزات ﮐﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﻧﺎن
ﻓﻌﺎل ﮐرد را ﺑﺎﺗﮭﺎم ﻓﺎﺣﺷﮫ ﻣﺣﻛوم ﻣﯽ ﮐﻧد« 16.دﺧﺗران ﺟوان
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ پ ﮐﺎ ﮐﺎ ھﻧﮕﺎم دﺳﺗﮕﯾری ﻣورد ﺗﺳت ﺑﮑﺎرت
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد 17.اﻏﻠب دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﮐره ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣورد ﺗﺟﺎوز و
آزارھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ،2009دادﮔﺎه
ﺣﻘوق ﺑﺷر اروﭘﺎ ،ﺗرﮐﯾﮫ را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳو اﺳﺗﻔﺎده و آزار ﺟﻧﺳﯽ
دﺧﺗران ﺟوان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ پ ﮐﺎ ﮐﺎ ،ﻣﺣﻛوم
ﻛرد 18.در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ،اﯾن زﻧﺎن رزﻣﻧده ﭘس از آزادی از
زﻧدان ﺑدﻟﯾل ھﻣﯾن ﺗﺟﺎوز ﺗوﺳط اﺟﺗﻣﺎع و ﺧﺎﻧواده طرد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﯾن زﻧﺎن ھم در زﻧدان ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھم ﯾﮏ
ﺑﺎر ﭘس از "آزادی" ﻣورد ﻣﺟﺎزات ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده ی ﺧود
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺟﺎ دارد اﯾن ﺟﺎ از ﯾﻛﯽ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی زﻧﺎن ﻛرد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﯾﻼ
زاﻧﺎ ﻧﺎم ﺑرد .او اوﻟﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ی زن ﮐرد در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺗرﮐﯾﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺷد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻛردھﺎی ﺗرﻛﯾﮫ را در ﺳطﺢ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ای در اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎن طرح ﻛﻧد .او ھﻧﮕﺎم ﻣراﺳم
ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﺗرﻛﯾﮫ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن ﻛﺷور در
ﺳﺎل  ،1991ﺑﺎ ﺳرﺑﻧد ﺳﮫ رﻧﮓ ﭘرﭼم ﻛردﺳﺗﺎن ،از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻛردھﺎ و ﺗرك ھﺎ ﺻﺣﺑت ﻛرد .در ﺳﺎل  ،1994ﻟﯾﻼ زاﻧﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟﮭت اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﮐردھﺎ در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ده
ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ ،ﺟﺎﯾزه
"ﺳﺎﺧﺎروف ﺑرای آزادی ﻓﮑر" را ﺑﮫ وی اﻋطﺎ ﮐرد .اﻣﺎ ﻟﯾﻼ زاﻧﺎ
ﻧﯾز ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ را در اوﻟوﯾت ﻗرار داده و ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺳﺗم
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﻌدھﺎ از درون زﻧدان از ﻋطش ﺧود
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺧن ﮔﻔت ﮐﮫ در آن ،زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
ﺑرای ﺻﻠﺢ و دﻣﮑراﺳﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺗﻣﺎم آزادی ھﺎ ﺗﻼش و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺗﺎ ﺣدی آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی ﻣوﻗﻌﯾت
زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﻛردﺳﺗﺎن ﺗرﻛﯾﮫ اﺳت .در اﯾن دﯾدﮔﺎه ،رھﺎﯾﯽ
زﻧﺎن ﻋﻣﻼً ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺑﺎرزه و رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ اﺳت .ھدف از رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ ﮐردھﺎ در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺗرﮐﯾﮫ و اﺣﺗﻣﺎﻻً اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻓدرال ﮐرد اﺳت .اﻣﺎ ﺧطر
…-Shahrzad Mojab, The Solitude of the Stateless
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Amnesty International, 19 novembre 1999
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ﺷدﻧد .د ﺧﺗران ﺑﺳﯾﺎر دﯾﮕری ﻧﯾز در زﻧدان ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

آن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ارزش ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺳﺎزش در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺣﻘوق و ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ﻗدرت اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﺷود ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروز در
ﻛردﺳﺗﺎن ﻋراق ﺷﺎھد آﻧﯾم.

ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن ﻋراق
ﻛﻣﺗر ﻣﻠﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ی ﮐردھﺎی ﻋراق ﻣﺗﺣﻣل ﭼﻧﺎن ﺣدی از
رﻧﺞ و ﺳﺗم ﮔردﯾده و ﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدوھﺑﺎری از ﺳرﻛوب ﮔرﯾﮭﺎی
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ را از ﺳرﮔذراﻧده اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﻛﻣﺗر ﻣﻠﺗﯽ اﺳت ﻛﮫ
زﻧﺎﻧش ،ﭘس از رھﺎﯾﯽ و ﻧﯾل ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ ،اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳﯾر
ﻣرارت ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﻗﺗل ﻓﺟﯾﻊ دﻋﺎ در
ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐردﻧﯽ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در ﻛردﺳﺗﺎن ﻋراق ﺗﻧﮭﺎ ﻧوك ﻛوه ﯾﺦ
ﺳﺗﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ اﻣروزه ﺑر زﻧﺎن ﻛردﺳﺗﺎن ﻋراق روا ﻣﯽ ﺷود.
ﺷراﯾط "زﻧﺎن اﻧﻔﺎل" ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﮐوه ﯾﺦ ﻗﺎﺑل
ﺑررﺳﯽ اﺳت .اﯾن زﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺻدام ﻋﻠﯾﮫ
ﻛردھﺎ طﯽ  23ﻓورﯾﮫ ﺗﺎ  6ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  1988ھﺳﺗﻧد .ﻧﺎم اﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت از آﯾﮫ ﺷﻣﺎره  8ﺳوره "اﻧﻔﺎل" ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻣوﺟب آن
»ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺣق دارﻧد ﮐﺎﻓران را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده و ﻣﺎل و ﻓرزﻧدان
و زﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت ﮔﯾرﻧد« .ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﺣدود
 180000ﻧﻔر ﺑرآورد ﺷده اﻧد .ارﺗش ﺻدام ﭘس از ﮐﺷﺗن
ﻣردان ،زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن آﻧﺎن را در ﻣراﮐز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ای اﺳﮑﺎن
داد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از زﻧﺎن ﺟوان در ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ وادار ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷدﻧد ،ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣورد ﺗﺟﺎوز و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده
ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻌدادی از آﻧﺎن ﺑﭼﮫ دار ﺷدﻧد .اﯾن زﻧﺎن ﺑﻌد
از اﯾﺟﺎد ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ اول ﺧﻠﯾﺞ در ﺳﺎل
19
 ،1991ﺑﮫ روﺳﺗﺎھﺎی ﺧود ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد.
زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ دار ﺷده ﺑودﻧد ،از طرف ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﻧﺗﯽ ﮐرد طرد ﺷده و ﭼون ھﯾﭻ ﻣﻣر درآﻣدی ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر
ﻣﺷﻐول ﺗﮑدی ﮔری ،ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ دﺳت ﻓروﺷﯽ ﺑرای
اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺷدﻧد .ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ﮐوﺷش و ﺗﻼش ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ زﻧﺎن در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم دوﻟت ﻓدرال
ﺳرﭘﻧﺎه و ﻣﻣر درآﻣدی ﺑرای اﯾن زﻧﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﮐرد .اﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن اﯾن
زﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺿﺎﻋف در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐردﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺑﯽ وﻗﻔ ی ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ زﻧﺎن،
اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ زﻧﺎن در دﻓﺎع از ﺣق ﺑراﺑر
ﺑرای زﻧﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی،
ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐرﺳﺗﺎن ﻋراق ،ﮐ ﮔﺎھﺎ ً ﺗوام ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ھﺎ ،ﻣداﺧﻼت ﺗﺧرﯾبﮔراﻧﮫ ی اﺣزاب ﺣﺎﮐم و درﮔﯾری
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑودە اﺳت ،دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ داﺷﺗ
20
اﺳت.
 -19ﻣﻧظور از ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ،ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق و ھم ﭼﻧﯾن
ﺟﻧوب ﺷﯾﻌﮫ ﻧﺷﯾن ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﻔﺎظت اﻣﻧﯾﺗﯽ ھواﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺣد ﻏرﺑﯽ در
ﺟﻧﮓ اول ﺧﻠﯾﺞ ﺑودﻧد.
20

 ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﺷﺎھد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی زﻧﺎن اﯾنﻣﻧطﻘﮫ ھﺳﺗﯾم .طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  1996ﺗﺎ  1998در ﺟرﯾﺎن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾﺎن
دو ﺣزب ﺑزرگ ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ،ﺣزب دﻣﮑرات ﮐردﺳﺗﺎن و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و دوم

ھم ﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای ﮐﺳب وﺟﮭﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﻛوﻣت ﻓدرال ﻛردﺳﺗﺎن در ﻋراق ،ﯾﮏ
ﺳری ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده
وﺿﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﺟرا ﻧﺷوﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻗواﻧﯾن ﻛﯾﻔری
ﻣﻧطﻘﮫ ﻓدرال ﮐردﺳﺗﺎن ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺗل ﻋﻣد ﺷﻣرده
ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺳراﺳری ﻋراق ھم ﭼﻧﺎن ﻗﺗل
ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﺑدون ﻣﺟﺎزات اﺳت .اﯾن ﺧود ﮔﺎﻣﯽ اﺳت در ﺟﮭت
ﭘﯾﺷروی ﺑﺳوی ﺗﺻوﯾب اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻗواﻧﯾن دﯾﮕر از اﯾن ﻗﺑﯾل ،زﯾرا
روﺷﻧﻔﻛران ،داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻛرد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎل
و ﺟوﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد۔
ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﻼش ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن در درون ﮐردﺳﺗﺎن
و در ﻣﯾﺎن دﯾﺎﺳﭘورای ﮐرد در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﺣﻘوق ﺑراﺑرﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ھم ﭼﻧﺎن ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗداوم ﭼﻧد
ھﻣﺳری ،ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧﺎﻣوﺳﯽ ،ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری ،ﻧﺎﻗص ﺳﺎزی
ﺟﻧﺳﯽ ،ﺧودﮐﺷﯽ و ﺧودﺳوزی زن در ﮐردﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾم .ﻗطﻌﺎ ً اﯾن
وﺿﻌﯾت ﭼﺷم ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن را ﮔﺷوده اﺳت ﺗﺎ ﺗﻼش ﻛﻧﻧد
ﺣﻘﯾﻘت راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را درﯾﺎﺑﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﭼﻧد
اوﻟﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻓوق ﮔرﻓت اﯾن
اﺳت ﻛﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
ﺑﯾداری ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﮐرد اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﯾداری ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻟزاﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رﺷد و آﮔﺎھﯽ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت اﻣﺎ در را ﺑرای
ﻛﺳب آن ﺑﺎز ﻛرده اﺳت .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ی ﻛﺳﺎﻧﯽ
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻛﮫ ﻧﻘش ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ را اﺳﺎﺳﺎ ً در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ
زﻧﺎن ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧد و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻘش ﺑﺎزدارﻧده ﺑرای آن
ﻗﺎﺋﻠﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن اﯾن ﺑرﺧورد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑوده وﺷﺎﯾد
ﺑﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺑرﺗری طﻠﺑﺎﻧﮫ آﻏﺷﺗﮫ اﺳت.
زﯾرا از ﯾك ﺳو ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻛرد را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ
ﮔﯾرد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﻛم ﺑﮭﺎ ﻣﯽ
دھد.
دوﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺟود در
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻧﻘﺷﯽ دوﮔﺎﻧﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﺳﺄﻟﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺷﻌور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣدد رﺳﺎﻧﻧد و از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺣﻔظ وﺣدت ﻣﻠﯽ  -ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐرد و ھم ﭼﻧﯾن رﺿﺎﯾت ﻣردان ﺟﺎﻣﻌﮫ از ھر ﻗﺷر و طﺑﻘﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺑﮫ ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐم ﺑﮭﺎ داده ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً از آن
ﭼﺷم ﭘوﺷﯾده اﻧد .ﺑزﻋم آن ھﺎ ،اﻧﮕﺷت ﻧﮭﺎدن ﺑر ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد اﯾن ﺗﺻوﯾر ﯾك ﭘﺎرﭼﮫ را ﻣﺧدوش ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻋﯾﻧﯽ
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧﺻﻠت ﭘﺎرادوﮐﺳﺎل ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳت ﻛﮫ ھم
ﻣﯾﮭﻧﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ،ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑرادرﮐﺷﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷد ،زﻧﺎن ﮐرد راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﻣﻌروف  200ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺑﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﮫ و ارﺑﯾل را دراﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑردﻧد و ﺿﻣن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐردﺳﺗﺎن ،ﻣﺗﺎرﻛﮫ و ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﮫ اﯾن درﮔﯾرﯾﮭﺎ را ﺧواﺳﺗﺎر ﺷدﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﯾن زﻧﺎن
اھﻣﯾت ﻧداد ،وﻟﯽ ﺣرﮐت آﻧﺎن ﺑرای ﺻﻠﺢ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺻﻔﺣﮫ ای درﺧﺷﺎن از
ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن در ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﺻر اﺳت.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﭼون ﺷﻣﺷﯾری دو ﻟﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎی ﺳﺎده رﻓﻊ و رﺟوع ﻛرد.
در ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران اﻋﺗﻼی آﮔﺎھﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن،
ﻣوﺟب ﺷﮑل ﮔﯾری ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺷد ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﺎی اول اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و ﻗﯾود
ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺿرﺑﮫ زد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻼش ﮐرد آﮔﺎھﯽ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ زﻧﺎﻧﮫ را
در ﻣﻧﺎطق ﮐردﻧﺷﯾن در ﺑﯾن زﻧﺎن اﺷﺎﻋﮫ دھد .اﻣروزه ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن ﮐرد از ﮐوﻟﮫ ﺑﺎری از ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ در ﺣﯾطﮫ ی
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﺑﮭره ﻣﻧد اﺳت و ﺟﺎ دارد از اﯾن ﺗﺟرﺑ
ﺑرای ﺗﻌﻣﯾق ﻣﺑﺎرزە ﺑراﺑری طﻠﺑﯽ و ﭘﯾﺷﺑرد ھﻣ ﺟﺎﻧﺑ آن در
ﮐردﺳﺗﺎن و در ﮐل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رﻏم ﭘﯾش روی ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر در زﻣﯾﻧﮫ
ی ﻓﻌﺎﻟت ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐرد در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻧظرﯾﮫ
ﭘردازی و ﺗﺋوری دﭼﺎر ﮐﻣﺑود ﺟدی اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺳوم اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺣدود ﮐردن اﻓق ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ
رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣﺣرک ﭘرﻗدرﺗﯽ ﺑرای ﺷﻛوﻓﺎﯾﯽ
اﻧرژی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم و ﺗﺣﻘق آرزوھﺎی
ھﻣﮫ آﻧﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن اﺳت ﻛﮫ ﻛردھﺎ از ﺳﺗم ﻣﻠﯽ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠت ﮐرد ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﻣﺣدود ﺑﮫ رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
اﻏﻠب ﺧود ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت ﯾﺎ ﻧﯾل ﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ،ﺑﮫ
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ھﻣﺎن ﻧظم ﻛﮭن ﺑدل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم
ﻣﻠﯽ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔﺎم و ﻣﺣرﮐﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
آزاد و دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ﺗﺳﻠط دﯾن از ھﻣﮫ ﺣﯾطﮫ
ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اداری ﻣردم ﮐوﺗﺎه ﮔردد ،ﺑراﺑری واﻗﻌﯽ
ﺑﯾن زن و ﻣرد ﺑرﻗرار ﺷود و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺟزو
ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷود .ﻧﻣوﻧﮫ ی ﻋراق ﺷﺎﯾد ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن
ﺗﺟرﺑﮫ ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾش از ﻧﯾم ﻗرن آﻧﺎن ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺑدل ﺑﮫ ﭘﻠﮫ ای ﺑرای ﺗرﻗﯽ ﻗﺷر ﻧﺎزﻛﯽ از طﺑﻘﺎت ﻣرﻓﮫ ﺗری ﺷد
ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط دل ﻣﺷﻐول رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﻛﮫ
ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣدود طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺣﺎﺿرﻧد آن را ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﺳوق
دھﻧد.
و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن ﻛﮫ ،ﻣوﻗﻌﯾت و ﺗدﺛﯾرات ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺷﻛل
ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ای ﻣرﺗﺑط اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﭼﮫ اﻓق،
اھداف ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و روش ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر اﯾن ﺟﻧﺑش ﺧواھﺎن ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎﺗﯽ اﺳت .آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ واﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ ﺣﺎﻛم
ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آﯾﻧده ای ﻛﯾﻔﯾﺗﺎ ً ﻣﺗﻔﺎوت؟ ﻗطﻌﺎ ً ﻣﺎھﯾت
اﯾن اﻓق و اھداف اﺳت ﻛﮫ اﺟﺎزه ی ﺷﻛوﻓﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎ و
ﻣﺣرك ھﺎی دﯾﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻠت ﺗﺣت
ﺳﺗﻣﯽ ﻛﮫ ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﻛﻧد اﮔر ھم زﻣﺎن ﺑرای
رھﺎﯾﯽ از دﯾﮕر اﺷﻛﺎل ﺳﺗم ،ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﻧﻛﻧدف ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ آزاد و رھﺎ ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﻛﻠﯾﮫ ی اﻧﻘﻼب ھﺎ و ﺟﻧﺑش ھﺎی آزادی
ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﯾن اﻣر را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧده اﺳت.
ِ
ﻣﺷﻛل اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرك ﻣﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﻛﻧﻧده اﺳت .در دﯾدﮔﺎه
ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ ھﻣواره ﺧﺎﻧواده ﻛﮫ ﻧﮭﺎدی اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺗﻛﯽ ﺑر ﺳﺗم ﻣرد ﺑر
زن اﺳت ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ و ﺑﻌﻧوان ھﺳﺗﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﻠت و
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ﺷرط ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺑﻘﺎی آن طرح ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻋﻼوه اﻏﻠب ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﻣﻠﯽ ﺗﻼش دارﻧد ﺗﺻوﯾر ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ای از ﻣﻠت اراﺋﮫ دھﻧد و
ﺷﮑﺎف ھﺎی واﻗﻌﯽ درون آﻧرا ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرﻧد .ﺑﮫ زﻋم آن ھﺎ،
اﻧﮕﺷت ﻧﮭﺎدن ﺑر ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺗﺻوﯾر ﯾك ﭘﺎرﭼﮫ را
ﻣﺧدوش ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﯾك ﺗﻧﺎﻗض ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﻣول ﺟﻧﺑش
ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻧﯾﺳت .در اﯾﺎﻟت ﻛﺑك در ﻛﺷور ﻛﺎﻧﺎدا ﻧﯾز "رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن
21
را ﺑدون رھﺎﯾﯽ ﮐﺑﮏ )ﯾﺎ رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ( ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد".
ھﻣﭼﻧﯾن طرح ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﭼون " اول ﻛرد ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ زن ھﺳﺗﯽ"،
زﻧﺎن را ﺑر ﺳر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﻋﻣده ،ﺗﺄﺧر و
ﺗﻘدم دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺗم ﺧﺎص ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ اﻓﻘﯽ اﺳت ﻛﮫ ھر ﻛﺳﯽ
در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ھر ﺷﻛﻠﯽ از ﺳﺗم ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ در ھزاره
ﺳوم ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺣل ﻧﺷده ﻛﮭﻧﯽ ﭼون ﺳﺗم ﻣﻠﯽ روﺑرو
ھﺳﺗﯾم .دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﻠوب و ﺑرﺧورد ﻗدﯾﻣﯽ و ﺑﮫ ﺷﯾوه
ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻛﮭن ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺣﺗﯽ دﺳت اﻧدر ﻛﺎران
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣروزه ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﮭره ھﺎی آن ،ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎن ،دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺑراﺑری و رھﺎﯾﯽ ﺧوﯾش را ﺗﺎﺑﻊ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم
ﻣﻠﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼون طﯽ ﭘروﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ
ﺑدون رﻓﻊ ﺳﺗم از دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺗم را در
اﺑﻌﺎدی ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺧﺷن ﺗر ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .ﺑر زﻧﺎن ﮐرد ھم زﻣﺎن
ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷدت درھم ﺗﻧﯾده اﻧد .ﻧﻣﯽ ﺗوان و ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت
زﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻧوﺑﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھرﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑر
اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻓق ھﺎ و راه ﺣل ھﺎی ﻧوﯾن اﺳت.
ﺑﺧش دوم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن ﺑﺣث ﺑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻛرد و ﻣواﻧﻊ
ﭘﯾوﻧد آن ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻋﻣوﻣﯽ زﻧﺎن در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط اﯾران اﺧﺗﺻﺎص
داده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر
ﭼﻧد ﻧﻛﺗﮫ طرح ﺧواھد ﺷد.

"ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻠت دﯾﮕر ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود آزاد ﻧﯾﺳت"
اﻣروزه ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾوﻧد زﻧﺎن ﮐرد ﺑﺎ زﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﻣﻠل
اﯾران ،ﺑطور ﺧﺎص زﻧﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺳﺄﻟﮫ دﯾدﮔﺎه ﺑرﺗری طﻠﺑﺎﻧﮫ در
ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﭼﮭره
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر اﺷﺎره ﺷد دوﻟﺗﻣردان ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،اﯾدﺋوﻟوژی اﻣت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺷووﻧﯾﺳم
ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﻠت ﻓﺎرس ﮔره زدﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻓﻘط ﺳرﮐوب و
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ھم زﻣﺎن طﯽ ﺳﮫ دھﮫ ،ﮐﺎرزار
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠت ﮐرد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران اﺷﺎﻋﮫ
دادﻧد .طﺑﻌﺎ ً اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾن
ﮐﺎرزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﻧﻔﯽ رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺻرف اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﯽ ﭼﻧد از ﺟﺎﻣﻌﮫ
22
روﺷﻧﻔﮑری اﯾران آن را ﭘس زده اﻧد ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرﯾم.
21

- Diane Lamoureaux, Nationalisme et féminisme :
impasse et coïncidences, 1983
 -22ﺑرﺧﯽ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد
ﮐﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﻓﻘط ﻣﻘوﻟﮫ ای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .اﯾن
دﯾدﮔﺎه ﻧﺷﺎﻧﮫ درک ﻧﺎزل و ﻣﺗداول و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫ دوﻟت و ﺣﮑوﻣت و
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

طﺑﻌﺎ زﻧﺎن ﺗﺎزه "ﻓﻣﻧﯾﺳت ﺷده ﺣﮑوﻣﺗﯽ" و ﯾﺎ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر و
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ
ﻣﻠﯽ ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل زﻧﺎن
ﮐرد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻرف اﺷﺗراک در ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷدت آﻟوده ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠت ﺣﺎﮐم ھﺳﺗﻧد ﭘﯾوﻧد
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑرﻗرارﮐﻧﻧد .آﯾﺎ زن ﮐرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
زﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻣدام اﺗﮭﺎم
ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او در ﭼﻧﺗﮫ دارد ،ﻣﺗﺣد ﺷود؟ ﭼﻧﯾن زﻧﯽ
در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺳﺗم ﮔران ﺣﺎﮐم ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﮐرد ھم راھﯽ و ھم ﺳوﯾﯽ
دارد .ﺑﮕذارﯾد ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑزﻧم .ﺟرﯾﺎن اﺻﻼح طﻠب ﯾﺎ ھﻣﺎن
دوم ﺧردادی ھﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﭘس ازﻣدت ھﺎی ﻣدﯾد ،ﻣرﺣﻣت ﻓرﻣوده
اﺧﯾرا ﻣﻠت ﮐرد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻗوم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﮔﻔﺗﻣﺎن
اﻣت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ اﻗوام اﯾراﻧﯽ ارﺗﻘﺎ داده اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑرای اﯾن
ﮔروه اﯾن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﺣﺳوب ﺷود اﻣﺎ در اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎﻛﺎن
وﺟود ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﺑر زن و ﻣرد ﮐرد ﻧﻔﯽ ﺷده اﺳت .ھﻣﯾن ﻣواﺿﻊ
را زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﻧﯾز دارﻧد ،و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه در ﻣﯾﺎن
ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،ﮐﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ رو زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺻوﻻً ﺳﺗم ﻣﻠﯽ را اﻧﻛﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزاﻧﯽ در
ﺣﯾطﮫ ی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑرﻗرار ﮐرد؟ اﯾن اوﻟﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
دﯾدﮔﺎه ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺷﺎﻣل اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد زﻧﺎن ﮐرد در ﺣدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺟﻧﺑش ﺑر آن ﻧﮭﺎد
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﮐرد ﻓﻘط ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﺳﺗم ﺑر زن ﮐرد ﻧظر
دھﻧد ،ﻧﯾز ﺣﺗﯽ اﮔر ﻗﺻد آن را ھم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑرﺗری طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﮐرد اﺳت .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران
طﯽ ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ،در اﻏﻠب اﯾن ﺑررﺳﯽ ھﺎ
ﺧﺑری از ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﮐرد و ﺗﺷﮑﻼت آﻧﺎن در طﯽ اﯾن دوره
راﺑطﮫ دوﻟت ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗم ﻣرد ﺑر زن و ﯾﺎ ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺗﺎر دوﻟت اﺳت .دوﻟت ﭘدﯾده ای ﻣﺎورای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده و ﺣﺎﻓظ ﮐﻠﯾﮫ رواﺑطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﮐم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت
ﺑﺎزﺗﺎب و ﺣﺎﻓظ ﮐﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾزات طﺑﻘﺎﺗﯽ ،رواﺑط ﺗوﻟﯾدی اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ ،رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن و ﻣﻠت ھﺎ و  (...و اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎی
ﺳﻧﺗﯽ ﻣﻧطﺑق ﺑر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن و ﻣﻠت ھﺎ ھﻣﭼون ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر
طﺑﻘﺎﺗﯽ از ﺳﺗون ھﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟت در اﯾران اﺳت .ﺷﮑﺎف و ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯾﺎن
ﻣﻠت ھﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت .ﺳﺗم ﻣﻠﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﯾن ﯾﺎ آن
ﺣﮑوﻣت ﺗﻘﻠﯾل داد و ﮐﻠﯾت اﯾن راﺑطﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷت .ﺳﺗم ﻣﻠﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺗم ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑر ﻣﻠت دﯾﮕر .ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑﺎ ﭘدﯾده ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑرﺗری طﻠﺑﯽ
ﻣﻠت ﻏﺎﻟب ﯾﻌﻧﯽ ﺷووﻧﯾﺳم ﻓﺎرس روﺑرو اﺳت .ﻣﻠت ﻓﺎرس از اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ
ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﺣروم ﮐردن ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم از ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﺎن ﺷﮑل و ﻗوام ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻧﮑﺎر اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ھﻣﺎﻧﻧد آن
اﺳت ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﺑﮕوﯾﯾم اﯾن ﻓﻘط دوﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﺗم
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردان در آن ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارﻧد و از اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺣﺗﯽ طرح ﻣطﺎﻟب درﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﺗم ﻣﯽ
ﮐﻧد اﮔر ﺑرای اﻧﮑﺎر اﺷﮑﺎل و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺳﺗم ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ﯾﮏ اﺳﺗدﻻل
ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺳﻧد ﺑﯾش ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻠﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﺳﺎﮐﻧﯾن اﯾران ﺳﺗم ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺗم ﻣرد ﺑر زن ،ﺳﺗم دارا ﺑر ﻧدار ،ﺳﺗم ﻣﻠت ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﻠت
ھﺎی ﻣﺣﮑوم ،ﺳﺗم ﺑر ﺟواﻧﺎن ،ﺳﺗم ﺑر ھﻧرﻣﻧدان و  ....ھﻣﮫ اﯾن ﺳﺗم ھﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣﺟﻣوﻋﮫ درھم ﺗﻧﯾده ﺷده اﻧد و اﻧﮑﺎر ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳﺗم ھﺎ زﻣﯾﻧﮫ ای
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﺳﺗﻣدﯾده ﺑﺎ ﺳﺗﻣﮕر اﺳت.
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ﻧﯾﺳت 23.ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺑﮫ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺑﯾﻧش ،زﻧﺎن ﮐرد را
ﺑرﺧوردار از ﭼﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻏﻧﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﻛﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻓراﮔﯾری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن دﯾدﮔﺎه ،ﮐﮫ ﻗدﻣت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐرد ،ﭘﯾش رو
ﺑودن و ﭘر ﺷﺗﺎب ﺑودن آن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﻧﻘﺎط دﯾﮕر
اﯾران دﺳت ﮐم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﺑرﺗری ﺟوﯾﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﻗراری ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن زﻧﺎن ﮐرد و زﻧﺎن ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
دوﻣﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد اﻣروزه ﻣﻌﺗﻘدﻧد
ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن را ﻣﺗوﻗف ﻛرد و ﺧود را ﺑﺎ
ﺧواﺳت اﺻﻠﯽ ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ،ﯾﻌﻧﯽ »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد« و اﺟرای
»ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« و »ﺣق ﺷﮭروﻧدی« ھﻣراه ﻧﻣود .زﻧﺎن ﮐرد
ﺧواھﺎن اﺟرای »ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻗﺑل
از ھر ﭼﯾز ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐردﺳﺗﺎن رﻓراﻧدوم آری ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﮭﺎر  1358ﺑﺎﯾﮑوت ﮐرد.ﺳﭘس ﭼون
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑرﮔزﯾده ﻣﻧﺎطق ﮐردﻧﺷﯾن از ﺷرﮐت در ﻣﺟﻠس
ﺧﺑرﮔﺎن ،ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﻣﺗن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را
داﺷت ،ﻣﺣروم ﺷدﻧد ،از دادن رای ﺑﮫ آن اﻣﺗﻧﺎع ﻛرده و رﻓراﻧدوم
زﻣﺳﺗﺎن  1358را ﻧﯾز ﺑﺎﯾﻛوت ﻛردﻧد .ﭘس ﺻرف ﻧظر از
ﻣﺣﺗوای ﺿد دﻣﻛراﺗﯾك ،اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت ﻓرم ﻧﯾز
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻗﺑول ﻧدارد .ﺳﭘس ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﻛﮫ اﺻوﻻ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ی دﻣﻛراﺗﯾك و ﻣوازﯾن
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ دﻧﯾﺎی اﻣروز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﯾز ﺑرای رﻓﻊ
واﻗﻌﯽ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ در اﯾران ﻣﻧظور ﻧﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻛردھﺎ ﻋﻠﯽ
اﻻﺻول و ﺑطور ﻣﺷروع ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر آن ھﺳﺗﻧد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﺟرای آن ﺑﺎ ﺿرورت رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ
ﮔره ﺧورده اﺳت" .ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی" زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب و
اﺻوﻻً زﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﻛرد ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد .اﯾن ﺳوﻣﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
ﻣﺑﺎرزات ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ ی زﻧﺎن ﻛرد ،ﺑﯾﺎن ﮔر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت
ﻛﮫ آﻧﺎن ﻋﻠﯽ رﻏم ﺷرﻛت در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻛرد ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠﯽ ﯾﺎ
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺗﻘﻠﯾل ﮔراﯾﺎﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ ﻛﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط در
ﺧدﻣت ﮔروھﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﺳﮭم ﺧود را از ﺣﮑوﻣت طﻠب
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔراﯾﺷﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ
از زﻧﺎن ﻛرد اﺷﺎره ﮐرد ﻛﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم ﻣﻠت
ﺣﺎﻛم ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرزﺑﻧدی ﺟدی ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﻠت ﻓﺎرس دارﻧد ،ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .و آﻧﺎن را در
ﺻف ﺳﺗﻣﮕران ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻏﻠط ﻛﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗﺿﻌﯾف ﭼﺷم اﻧداز ھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و رادﯾﮑﺎل در ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن
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 زﻧﺎن ﮐرد طﯽ دھﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ھﺷت ﻣﺎرس ﺣﺗﯽدر ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻧﯾز ﻓﻌﺎل ﺑوده اﻧد .ده ھﺎ اﻧﺟﻣن و ﻧﮭﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ طرق ﮔوﻧﺎﮔون در ﺟﮭت اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻣﯾن ﯾﻛﯽ دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﻋﺗراﺿﯽ ﺻدھﺎ زن و ﻣرد
ﮐرد ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎرو ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺗﺎھﺎی ﻣرﯾوان ﺑودﯾم.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺗﻘوﯾت ﺷده ،و ﺧود ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳت ﺑر ﺳر راه ﭘﯾوﻧد ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻛرد
ﺑﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺳراﺳر اﯾران ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾك دوﻟت ﻣرﻛزی ارﺗﺟﺎﻋﯽ،
ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺳﺗم ﮔر و ﺿد زن روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
طرح اﯾن ﻧﮑﺎت ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﮐرد ﺑﺎ زﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق اﯾران ﻣﯽ ﺷود.
ﭼرا ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺷﮑﺎف ھﺎی واﻗﻌﯽ ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﭼون ﺗداوم
ﺷﮑﺎف و اﻓﺗراق ﻧدارد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ
اﺳت و زﻧﺎن ﮐرد ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﯾﮑر آن ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ اﯾن اﻧﺳﺟﺎم و
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑطور ﺧود ﺑﮫ ﺧودی و ﺗﻌﺎرف و ﯾﺎ رﯾﺎﮐﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺑﺎ طرح ﻣﺷﮑﻼت واﻗﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑرای ﺑر
طرف ﮐردن آن ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ را ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾد،
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻧﻧدﮔﯽ آن در ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﻓﻧدھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
زﻧﺎن ﻣداﻓﻊ اﯾن ﻧظﺎم ﺷد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھرﺑﺎر ﺑﺎ ﺣرﺑﮫ ای و ﺗرﻓﻧدی
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن ﺷﮑﺎف و ﺗﻔرﻗﮫ
ﺑﯾﺎﻧدازﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻏﯾر
ﮐرد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻼش دارﻧد ﻋﻠﯾﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی
ﺑرﺗری طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐرد ﻧﯾز ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﺟدی ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
در ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﮐوﺷش اﯾن زﻧﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر اﺳت .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ،ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ ،ﻧﺷرﯾﺎت و اطﻼﻋﯾﮫ
ھﺎی زﻧﺎن ﮐرد ،ﻓﺎرس ،ﻟر ،ﺗرک ،ﺑﻠوچ و ﻋرب ﻓﺎرغ از
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم و ﺗﻼش ھﺎی
آﻧﺎن را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺗﻔرﻗﮫ اﻓﮑﻧﺎﻧﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
اﯾران ارج ﻧﮭﯾم.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش دارﻧد ﺟﻧﺑش آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﻣردم اﯾران را ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﮐﻧﻧد ،ﻧﭘﯾوﺳﺗن ﺟﻧﺑش
ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﻧزواطﻠﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﻧﺎن ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش آزدای ﺧواھﺎﻧﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ
دﻟﯾل ﺳﺎده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﺑﭘﯾوﻧدد :ﺑﺳﯾﺎری از ﺳران
ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز و اﺻﻼح طﻠب ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳؤﻟﯾﺗﯽ ﺑزرگ و ﭘروﻧده ای
ﺳﻧﮕﯾن در ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﮐردﺳﺗﺎن دارﻧد و ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ھﻧوز
ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﮐردﺳﺗﺎن اظﮭﺎر ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ طﻠب
ﺑﺧﺷش از ﻣﻠت ﮐرد ﻧﮑرده اﻧد 24.در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﺷود ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش ﮐردﺳﺗﺎن ھﻣواره ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و ﺣق
طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣردم اﯾران ﺑوده اﺳت و ھﻣواره ﮔوﺷﮫ ای ﻣﮭم از اﯾن
ﻣﺑﺎرزه را ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺣﻣل ﻛرده اﺳت .زﻧﺎن ﮐرد ﻧﯾز طﯽ
ﺳﮫ دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺣﻘوق زن ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای آزادی
و ﺑراﺑری ھﻣﮫ زﻧﺎن اﯾران ﭘﯾﮑﺎر ﮐرده اﻧد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﺎت
و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن ﮐرد طﯽ ﺳﮫ دھﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﻧظری اﻧداﺧت.
اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﻣواﻧﻊ در ﺿرورت ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧﻠق
ﮐرد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺳراﺳری ﮐﻠﯾﮫ ی ﺧﻠق ھﺎی اﯾران ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن
 –24آﻗﺎی ﺣﻣﯾد رﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘور ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺣﮑم اﻋدام  59ﺗن از
ﺟواﻧﺎن ﮐرد را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺿد اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  1363اﻣﺿﺎ ﮐرد .آﻗﺎی ﺑﻧﯽ
ﺻدر دﺳﺗور ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻛردﺳﺗﺎن را ﺻﺎدر و ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎ ﻣﯽ دﺳﺗور داد ﻛ
ﺗﺎ "ﺿد اﻧﻘﻼب" را ﻗﻠﻊ و ﻗﻣق ﻧﻛرده اﻧد ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﯾﺷﺎن را از ﭘﺎ در ﻧﯾﺎورﻧد.
آﻗﺎی ﻣوﺳوی درﭼﻧد دوره ﻧﺧﺳت وزﯾری ﺧود در ﺳرﻛوب ﻛردھﺎ ﺳﮭﯾم
ﺑود...
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﻋﺎری از ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣروزه دﯾﮕر ﺣﺗﯽ ﮔروه ھﺎی ﺑرﺗری طﻠب ﻓﺎرس،
از اﺣزاب ﻣﻠﯽ  -ﻣذھﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ ،و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑرﭼﺳب ﭼپ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ روﻧد دﻣﮑراﺳﯽ و
آزادی در اﯾران ﺑدون ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐرد ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در ادﺑﯾﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺧﯾر اﯾن ﮔروه ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت اﯾن
ﻣﻠت را ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺣﻘوق ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻘﻠﯾل دھﻧد و ﻟﻐت ﻗوم ﮐرد را
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﻠت ﻛرد ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﺗﻼش ھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن
از ﻣﺳﺄﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد راه ﺣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓوری اﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ﮐردھﺎ ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺣﻘق رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ را در
ﭼﺎرﭼوب ھر ﻧظﺎم ﺳرﮐوﺑﮕر ﻣﻣﮑن ﺑداﻧﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺻور ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺳرﮐوب و اﺳﺗﺑداد را
در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﮔﺳﺗراﻧده اﺳت ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .ﻣﺛﺎل
اﯾران ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن روﻧد اﺳت.
در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﻧد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ،ﻣﺑﺎرزه
ﻣردم در اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷدت در
ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣروزه ھﯾﭻ ﻣﻠﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول را ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﻧدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯾرات
ﻣﺗﻘﺎﺑل اﯾن روﻧدھﺎ ﺑر روی ﯾﮑدﯾﮕر دور ﺑزﻧد .ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﻛردﺳﺗﺎن در اﯾران ،ﻋراق و ﺗرﮐﯾﮫ و ﺳورﯾﮫ ﺑﮭم ﮔره ﺧورده
اﺳت .در اﯾن راﺑطﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺟﮭﺎن را
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دھﮑده ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت و ﺗﻼش ﺑرای ﺣق ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت را دﯾرھﻧﮕﺎم ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻻزم اﺳت اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ روﻧد
ﭘﺎرادوﮐﺳﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﺷﺎره ای ﮐوﺗﺎه ﺷود .ﻋﻠﯽ رﻏم
ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺷﺎھد
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ھوﯾت
ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ آن ھﺎ در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﯾم .در واﻗﻊ
ﭘﯾﺷرﻓت و ﺷﻛوﻓﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﺳﺎن ﺳﺎزی اﺟﺑﺎری
ھوﯾت ھﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻧوع و اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﺗرﻗﯽ ﺧواھﯽ و رﻓﻊ ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھد
ﺷد .رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ اﻓق ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ ﭘﯾش رود.
در اﯾران اﻣروز ﺳرﻧوﺷت ﮐردھﺎ ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت ﻣردم ﻏﯾر ﮐرد
ﺳﺎﮐن اﯾران ﮔره ﺧورده اﺳت .ﻧﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ
اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻣردم دﯾﮕر رھﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﯾﺎﺑد و ﻧﮫ ﻣردم
ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﺑﮫ آزادی و
دﻣﮑراﺳﯽ ﻧﺎﺋل ﺷوﻧد .ﺑدون ﺗﺄﻣﯾن ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ،ﺑدون آزادی و
ﺑراﺑری ﺑرای زﻧﺎن ،ﺑدون ﺗﺣﻘق ﺣﻘوق اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﯾﻌﻧﯽ
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺳراﺳر اﯾران ،آزادی ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی زﻧﺟﯾره
اﺳﺗﺑداد و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ،ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب ،ﺳﻠﺳﮫ
ﻣراﺗب ﺗﺣﻘﯾر و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن و ﻣﻠل ،ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻔرط اﻛﺛرﯾت
ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗرﺳﯾم ﭼﺷم اﻧدازی ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﺎﺷد درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد■.
ﺳﮭﯾﻼ ﻗﺎدری –  15ژوﺋﯾﮫ 2010
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و دوم

ﻧﯾﺎز ﮐﺷﺎورزی اﯾران
ِ
ﺑﮫ ﺳوﺧت
م.م )آﯾﻧده(
ﺣﮑوﻣت اﯾران وﺿﻊ
ﻋﻠﯾﮫ
ﻣدﺗﯽ اﺳت ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟدﯾدی
ِ
ِ
ﻓروش ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧزﯾن و
ﺷده اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ
ِ
طرﯾق
ﮔﺎزوﯾﯾل ﺑﮫ اﯾران را ﻣﻧﻊ ﻧﻣوده اﺳت .ﺷرﮐت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از
ِ
ﻣﻌﺎدل
ﻓروش ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ اﯾران درآﻣدی
ِ
ِ
طول ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﯾﺎ ﺑﯾش ﺗر ﮐﺳب ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ در
ِ
ﻓروش اﯾن ﻓرآورده ھﺎ ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر درآﻣد
ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ
ِ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،از ﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺣرﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در طرح ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻧﯾز در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد1.ھم
دوﻟت
ﻋﻠﯾﮫ
دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺣرﯾم ھﺎﯾﯽ
ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ و
ِ
ِ
ِ
ﺻﻧﻌت ﻧﻔت
ﻣﻧﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در
ﮐﮫ
اﯾران ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد
ِ
ِ
2
ﮔﺎز اﯾران از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
و ِ
رف اﺳت و
از
ﺗر
ﮐم
اﯾران
ﮔﺎزوﯾﯾل
و
ﺑﻧزﯾن
ﺗوﻟﯾد
ﻣﻘدار ﻣﺻ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﻘدار ﮐﺳری از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر وارد ﻣﯽ ﮔردد .ﻋدم
در ﻧﺗﯾﺟﮫ،
ِ
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﮫ ﺳﺎزی و
ﻧداﺷﺗن ﺗﮑﻧوﻟوژی
و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﯾن
ِ
ِ
ﺗﺄ ِ
ﮔﺎز ﮐﺷور از ﯾﮏ ﺳو ،و ﻓرﺳودﮔﯽ و
و
ﻧﻔت
ﺻﻧﺎﯾﻊ
ی
ﺗوﺳﻌﮫ
ِ
ِ
ﮐﺎھش ﺳﺎﻻﻧﮫ  200ھزار
ﻣوﺟب
ﻓﺷﺎر ﭼﺎه ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﮐﮫ
اﻓت
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺗوﻟﯾد ﻧﻔت ﻣﯽ ﺷود ،از ﺳوی دﯾﮕر ﺳﺑب ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
ﺑﺷﮑﮫ در
ِ
ﻣﻘدار ﻣﺻرﻓﯽ ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺑﯾش ﺗر و واﺑﺳﺗﮕﯽ
ﮐﺳری
ِ
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ واردات ﺑﯾش ﺗر ﮔردد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻗداﻣﺎﺗﯽ
ﺻﻧﻌت ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾِد ﺑﻧزﯾن اﻧﺟﺎم
ﮐردن
ﻗﺑﯾل ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ِ
از ِ
ِ
ﻗﺎﺑل دوام ﻧﯾﺳت.
داده ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﭼﺎره ﺳﺎز و ِ
ﻣﮭم ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ی
ِ
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧش ھﺎی ِ
ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ اﺳت .در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﻋﻣده
ﻧﯾﺎز اﯾن ﺑﺧش و ﭘﯽ آﻣد ھﺎی
ﺳوﺧت
ﻣوارد ﻣﺻرف و
ِ
ِ
ِ
ﻣورد ِ
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺧﺗﻼل در ﺳوﺧت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﭘردازم.
ﻣﺻرف ِ ﺳوﺧت در ﮐﺷﺎورزی
ﺧش ﮐﺷﺎورزی ،ﻋﻣدﺗﺎ ً
ﺑ
در
ھﯾدروﮐرﺑوری
ﺳوﺧت
ﻣﺻرف
ِ
ِ
ِ
ﺑﺧش دام و طﯾور و آﺑزﯾﺎن ،زراﻋت و
ﺳﮫ
در
ﮐﮫ
اﺳت
ﮔﺎزوﯾﯾل
ِ
ﺑﺧش
ﺑﮫ
واﺑﺳﺗﮫ
ﺻﻧﺎﯾﻊ
اﻟﺑﺗﮫ
.
ﺷود
ﻣﯽ
ﻣﺻرف
ﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎغ
ِ
ِ
ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗﻧﺎﺑﮭﯽ
ﻧﯾز،
ﺑﺧش
اﯾن
ﺑﮫ
ﻣرﺑوط
ﻧﻘل
و
ﺣﻣل
و
ﮐﺷﺎورزی
ِ
ِ
طﺑق آﻣﺎرھﺎی
از ﺳوﺧت ھﺎی ھﯾدرو ﮐرﺑوری ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ِ
ﻣﺻرف
ﮐل
ﺳﺎل 1386
ﻣوﺟود ،در
ِ
ِ
ﺣدود  13در ﺻد از ِ
ِ
ﻧﻔت ﺧﺎم ،ﺑﮫ
ﻣﻌﺎدل
ﺑﺷﮑﮫ
ﻣﯾﻠﯾون
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ﻣﻌﺎدل
ﮐﺷور،
ﮔﺎزوﯾﯾل
ِ
ِ
ِ
ِ
3
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی اﺧﺗﺻﺎص داﺷﺗﮫ اﺳت.
ِ
اﻟف -دام ،طﯾور و آﺑزﯾﺎن
ﻣﺻرف ﺳوﺧت
ﺳﮭم ﻣرغ داری ھﺎ در
 ﻣرغ داری ھﺎ:ِ
ِ
ﺑﺧش
ﻣﺻرف
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ  40درﺻد از
ِ
ِ
ﺳﮭم ﻣرغ داری
ﮐﺷﺎورزی و
ِ
ﺣدود  5/2درﺻد از ِ
ﮐل ﻣﺻرفِ ،
ﮔﺎن
دھﻧده
ﭘرورش
ﺻﻧﻔﯽ
اﻧﺟﻣن
دﺑﯾر
ی
ﮔﻔﺗﮫ
ﺑﮫ
.
اﺳت
ھﺎ ﺑوده
ِ
ِ
ِ
ﺳوﺧت ﻣرغ داری ھﺎ در ﮐﺷور
ﻣﺻرف
ﻣرغ ﮔوﺷﺗﯽ اﯾران،
ِ
ِ
ِ
4
ﺳﺎﻻﻧﮫ  3ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻟﯾﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣده ی آن ﮔﺎزوﯾﯾل اﺳت.
واﺣد
ﺗﻌداد 17000
ﺳراﺳر ﮐﺷور
ﺑرآورد ﺷده ﮐﮫ در
ِ
ِ
ِ
ﻣرﻏداری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﻣﻼً  15000واﺣد ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد.
ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣرغ داری ھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دور از
ِ
ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ واﻗﻊ
از
دور
و
روﺳﺗﺎھﺎ
ی
ﺣﺎﺷﯾﮫ
در
و
ﺷﮭرھﺎ
ِ

ﺳوﺧت
اﺗﻔﺎق آن ھﺎ از
اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ
ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت،
ِ
ِ
ِ
ﻣﺻﺎرف ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ و  ...اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﻣﺎﯾﻊ )ﻋﻣدﺗﺎ ً ﮔﺎزوﯾﯾل( ﺑرای
ِ
وﺳﺎﯾل ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣرغ داری ھﺎ در ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر
اﮐﺛر
ﮐﻧﻧد.
ِ
ِ
ﻣﺎﻧﻧد ﻓر و ﭼﮭﺎرﺷﺎخ و
اﺑﺗداﯾﯽ و ﺑﺎزدھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ دارد ) ِ
ﺗﻠﻔﺎت ﺣرارت در ﻣرغ
دﻻﯾل
ھﯾﺗرھﺎی ﮔﺎزوﯾﯾﻠﯽ( و از ﻣﮭم ﺗرﯾن
ِ
ِ
ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎﻟن ھﺎ و ﻧﯾز ﺗﮭوﯾﮫ
داری ھﺎی ﮐﺷور ،ﻋدم ﻋﺎﯾق ﮐﺎری
ِ
اﻏﻠب
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ
ﯾﯽ ﻧﺎدرﺳت در آن ھﺎ اﺳت.
ِ
ِ
ِ
اﺻول ﻓﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﺷده ﮐﮫ اﯾن
ﻣطﺎﺑق
واﺣدھﺎی ﻣرغ داری ﮐﺷور
ِ
ِ
ﻣﺻرف واﻗﻌﯽ
ﻣﺻرف ﺳوﺧت را ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد.
اﻣر،
ِ
ِ
ﺳوﺧت ﻣرغ داری ھﺎ ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾش ﺗر از ﺳﮭﻣﯾﮫ ھﺎی آن ھﺎ
ِ
ﻣﯾن ﮐﺳری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗ ِ
ﻌداد5زﯾﺎدی از آن ھﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﺄ ِ
ﺳﺎﻟﯾﺎن ﭘﯾش ﺗر ﻧﯾز ،ﻣرغ
در
ﺣﺗﯽ
.
از ﻣﻧﺎﺑﻊ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ِ
ﺳوﺧت
ﻣﯾن
ﺄ
ﺗ
ﺑرای
ﮐﺷور،
ﺳردﺳﯾر
ﻧواﺣﯽ
داران ﺑﮫ وﯾژه در
ِ
ِ
ِ
رﯾﯾس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی
ﺟﻣﻠﮫ
از
.
اﻧد
ﺑوده
ﻣﺷﮑل
دﭼﺎر
ﻧﯾﺎز ﺧود
ِ
ِ
ِ
ﻣورد ِ
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ( در
اﺳﺗﺎن
در
)
ﺗﮑﺎب
ﺷﮭرﺳﺗﺎن
داران
ﻣرغ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺳوﺧت ﺣرارﺗﯽ ﻣرغ داری
ﮐﻣﺑود
"
:
ﺑود
ﮔﻔﺗﮫ
1385
ﺳﺎل
اواﺧر
ِ
ِ
ِ
ِ
ھﺎ ،اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن را در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻗرار داده اﺳت .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣرغ داری ھﺎ ﺑﺎ ﮐم ﺗرﯾن ظرﻓﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ِ
6
ﻣوﻗﻊ ﺳوﺧت ،ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد"...
ﺑﮫ
ﺗﺣوﯾل
ﻋدم
ﺻورت
در
ِ
ِ
ِ
ﺑﺧش دام در
زﯾر
ﻣﺻرف
 دام و آﺑزﯾﺎن :آﻣﺎری ازِ
ِ
ِ
ﺳوﺧت ِ
ﻓﺻول
دﺳت ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از آن ﺑﮫ وﯾژه در
ِ
ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرﮔﯽ
دﭼﺎر
ﺑدون ﺳوﺧت
ﻣﻧﺎطق ﺳردﺳﯾر
ﺳرد و
ِ
ِ
ِ
ِ
واﺣد ﮔﺎوداری ﺻﻧﻌﺗﯽ در
ﺧواھﻧد ﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾش از 14000
ِ
ﭘرورش ﻣﺎھﯽ
ﻣزارع
ﮐﺷور وﺟود دارد 7.ھم ﭼﻧﯾن ﺗﻌداد زﯾﺎدی
ِ
ِ
ﺳوﺧت آن ھﺎ ﺗﺄﻣﯾن
در ﮐﺷور وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾد
ِ
ﺑزرگ
ﻣﺷﮑﻼت
ﮐﻣﺑود ﺳوﺧت ﯾﮑﯽ از
ﻣﺷﮑل
ﺷود و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و دوم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺿﻣن
ﮔﺎن ﻣﺎھﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده اﺳت.
ِ
ﭘرورش دھﻧده ِ
ﮔرﯾﺑﺎن ﺗوﻟﯾد
ﺑرق ﻣﺻرﻓﯽ ﻧﯾز ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
اﻓزاﯾش ﺑﮭﺎی
آن ﮐﮫ
ِ
ِ
ِ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣزﺑور را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود 8.ﺑد ﻧﯾﺳت در ﺣﯾطﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ِ
ﺷﻧﺎور ﺻﯾﺎدی ﻧﯾز
ﺗﻌداد  12142ﻓروﻧد
ﺷﯾﻼﺗﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ﮐﮫ
ِ
ِ
ﺟﻧوب ﮐﺷور وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ
در ﻣﺣدوده ی آب ھﺎی ﺷﻣﺎل و
ِ
درﯾﺎﻓت ﺳوﺧت ھﺳﺗﻧد.
ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت،
ِ
ِ
ب -زراﻋت:
ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده
اﻣور زراﻋﯽ ،در
اﻧﺟﺎم
ﺑرای
ِ
ِ
ِ
ﯾﺎزﻣﻧد
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ ﻧ
ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ
از ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و
ِ
ِ
ِ
ﻣﺻرف ﺳوﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ِ
ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﻏﻠب
در
ﻧﯾﺎز
ﻣورد
آب
ﻣﯾن
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺗﺄ ِ
ﺑرداﺷت آن از ﺳﻔره ھﺎی آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری
ِ
ﺳطﺢ آب
ﻣداوم
ﻓت
ا
ﺑﮫ
ﺗوﺟﮫ
ﺑﺎ
و
اﺳت
ﻣﺧﺗﻠف
ھﺎی
ﭘﻣپ
ﻣوﺗور
ِ
ِ
ِ
ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣوﺗورھﺎی ﻗوی ﺗری را در زﻣﺎﻧﯽ
طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓت ﮐﮫ طﺑﻌﺎ ً
ﺳوﺧت ﺑﯾش ﺗری ﻣﯽ طﻠﺑد .ﺑﮫ
ِ
ﮐل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷور )در ﺳﺎل ،(1389
ﮔﻔﺗﮫ ی
ﻣدﯾر ِ
ِ
ﺑرداﺷت آب از ﺳﻔره ھﺎی
ﻋﻣق
ﮔذﺷﺗﮫ،
ﺳﺎل
15
طول
در
ِ
ِ
ِ
10
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ،از  50ﻣﺗر ﺑﮫ  300ﻣﺗر رﺳﯾده اﺳت.
آب اﯾران" 403 ،ھزار
ﺷرﮐت
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل "
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی
ﻣﻧﺎﺑﻊ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺳوﺧت ﭼﺎه ھﺎی
ﭼﺎه ﻣﺟﺎز در ﮐﺷور وﺟود دارد 11.ﺑرای
ِ
ﺣﻠﻘﮫ ِ
ﻣﻘدار  3000ﻟﯾﺗر ﺳﮭﻣﯾﮫ
آب ﮐﺷﺎورزی(
آب ﮐﺷﺎورزی )ﺗﻠﻣﺑﮫ ی ِ
ِ
ِ
ﻏﯾرﻣﺟﺎز
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود 12.اﻟﺑﺗﮫ  110ھزار ﺣﻠﻘﮫ ِ
ﭼﺎه ِ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﮭﻣﯾﮫ ی ﺳوﺧت ﺑﮫ
ﻧﯾز در ﮐﺷور وﺟود دارد ﮐﮫ در ِ
ﺗﮑﻠﯾف
طرح ﺗﻌﯾﯾن
"
ﻠﯾﺎت
ﮐ
ﺗﺻوﯾب
آن ھﺎ ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد وﻟﯽ ﺑﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ
آب ﻗدﯾﻣﯽ ﻓﺎﻗد ﭘرواﻧﮫ ی ﺑﮭره ﺑرداری" 13ﺑﺎﯾد ﺳﮭﻣﯾﮫ
ﭼﺎه ھﺎی ِ
ای ﺑرای آن ھﺎ ﻧﯾز ﻣﻧظور ﺷود.
ﺳوﺧت اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ِ
ِ
ﻣﺎﻟﮑﺎن
و
ﻧﯾﺳت
و
ﻧﺑوده
ﻣطﻠوب
روی
آب ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﭼﺎه ھﺎی ِ
ِ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل،
ﺑﮫ
.
اﻧد
ﻧﺎراﺿﯽ
ﻣزﺑور
وﺿﻌﯾت
از
ﻣوﺗورھﺎ
ﭼﺎه
ِ
ِ
ﺷﮭرﺳﺗﺎن
ﺗواﺑﻊ
از
ﻓﺧرآﺑﺎد
ی
ﻣﻧطﻘﮫ
در
ﻣوﺗور
ﭼﺎه
ﮏ
ِ
ﻣﺎﻟ
ﯾﮏ
ِ
ِ
ﺧراﺳﺎن رﺿوی( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ
اﺳﺗﺎن
ﺑﺟﺳﺗﺎن )واﻗﻊ در
ِ
ِ
ﻧﺑود ﮔﺎزوﯾﯾل ﺗﻌطﯾل اﺳت اظﮭﺎر
دﻟﯾل
ﺑﮫ
وی
ﻣوﺗور
ﺷش ﭼﺎه
ِ
ِ
ِ
ﻧﯾﺎز  70روز را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻘﯾﮫ
ﺷده،
اراﯾﮫ
ﺳوﺧت
داﺷﺗﮫ" :
ِ
ِ
ﭘﺧش ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ
ل
ؤ
ﻣﺳ
؛
"...
ھﺳﺗﯾم
ﺳوﺧت
ون
ﺑد
ی ﺳﺎل
ِ
ِ
ِ
ﮐﻣﺑود
ﺑر
ﻣﺑﻧﯽ
زﯾﺎدی
ھﺎی
ﺷﮑواﯾﯾﮫ
"
:
اﺳت
ﮔﻔﺗﮫ
ﮔﻧﺎﺑﺎد
ﺷﮭرﺳﺗﺎن
ِ
درﺻد
ﺳوﺧت رﺳﯾده و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده 20
ِ
ﻣﺷﮑل
ﺳﮭﻣﯾﮫ ی ﮔﺎزوﯾﯾل اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘدار ﺳوﺧت
ِ
ﻣﻌﺎون
طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ی
ﮐﺷﺎورزان را ﺣل ﻧﺧواھد ﮐرد" .ھم ﭼﻧﯾن
ِ
ِ
آﺧر ﺳﺎل ﺑرﺧﯽ ﭼﺎه
ﻓرﻣﺎن داری ﺑﺟﺳﺗﺎن" :در  3ﻣﺎھﮫ ی
ِ
طول روز ﻓﻘط  90دﻗﯾﻘﮫ ﺳوﺧت دارﻧد و اﯾن اﻣر
ﻣوﺗورھﺎ در
ِ
14
ﻣﺷﮑل ﺟدی روﺑﮫ رو ﮐرده اﺳت.
ﮐﺷﺎورزان را ﺑﺎ
ِ
ﻧﻘﺎط ﮐﺷور وﺟود دارد و
ﺗﻣﺎم
ﻣﺷﮑل
اﻟﺑﺗﮫ
ِ
ِ
ِ
ﮐﻣﺑود ﺳوﺧت در ِ
ﮐﺎھش
رد
ﻣو
در
ﭼﮫ
آن
.
ﻧﯾﺳت
ﺧﺎص
ی
ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾﮏ
ﺑﮫ
ﻣﻧﺣﺻر
ِ
ِ
ﮐردن ﭼﺎه ھﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
طرﯾق ﺑرﻗﯽ
ﺳوﺧت ﻓﺳﯾﻠﯽ از
ﻣﺻرف
ِ
ِ
ِ
ِ
وﺿﻊ
در
ﺧﺎﺻﯽ
ﺗﻐﯾﯾر
ﻋﻣل
در
و
دارد
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ی
ﺟﻧﺑﮫ
ﺷود،
ِ
ِ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﺷﺎورزی ﻣﺟﻠس در اﯾن
ﻋﺿو
ﯾﮏ
.
اﺳت
ﻧداده
ﻣوﺟود
ِ
ِ
وﺟود
ﺧﺻوص ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ..." :ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺑﺎ
ِ
ﻣورد ﺑرﻗﯽ
ﻧﺎم ﺑﯾش از  150ﻧﻔر ﮐﺷﺎورز ،ﻓﻘط  3ﺗﺎ 4
ِ
ِ
ﺛﺑت ِ
ﮐردن ﭼﺎه ھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و اﮔر ﺑﮫ اﯾن روال اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد،
ِ
ﮐردن ﭼﺎه ھﺎ ﺳﺎل ھﺎ طول ﻣﯽ ﮐﺷد 15.اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕری
ﺑرﻗﯽ
ِ
ﺑرق ﻣﺻرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ی
ھزﯾﻧﮫ
ﺷود
ﻣﯽ
ﻣطرح
ﺟﺎ
اﯾن
در
ﮐﮫ
ِ
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ﻓرض ﺑرﻗﯽ
ﺷدﯾد ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﻣزﺑور ،آﯾﺎ ﮐﺷﺎورزان )ﺑﮫ
اﻓزاﯾش
ِ
ِ
ِ
ﺑرق ﻣﺻرﻓﯽ ﺧواھﻧد ﺑود؟
ﮐردِن ﭼﺎه ھﺎ( ﻗﺎدر ﺑﮫ
ِ
ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎی ِ
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی و ﺑﮫ وﯾژه در زﯾر ﺑﺧش
طور ﮐﻠﯽ در
ﺑﮫ
ِ
ِ
ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑرای
زراﻋت،
ِ
ِ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ
ﺧﺎک ورزی ،ﮐﺎﺷت ،داﺷت و ﺑرداﺷت
ِ
آﻣﺎر
ﻣﺻرف ﺳوﺧت ھﺳﺗﻧد.
ﻣوارد
ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ از ﻣﮭم ﺗرﯾن
ِ
ِ
ﺑراﺑر ِ
ِ
ﻣوﺟود  361833دﺳﺗﮕﺎه ﺗراﮐﺗور در ﮐﺷور وﺟود دارد ﮐﮫ
ﺗﻌداد  227850دﺳﺗﮕﺎه از آن ھﺎ ﻓرﺳوده اﻧد.
اﻏﻠب آن ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ
ِ
ِ
ﺗﻌداد
ﺗﻌداد  12563دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻣﺑﺎﯾن در ﮐﺷور وﺟود دارد ﮐﮫ
ِ
ِ
ﺗﻌداد
 6840دﺳﺗﮕﺎه از آن ھﺎ ﻓرﺳوده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھم ﭼﻧﯾن
ِ
دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﺗور ﭘﻣپ در
 128403دﺳﺗﮕﺎه ﺗﯾﻠر و 422611
ِ
اﻏﻠب اﯾن دﺳﺗﮕﺎه
ﮐﺷور وﺟود دارد .ﻧﮑﺗﮫ ی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﯾن ﮐﮫ
ِ
دﻟﯾل ﻓرﺳودﮔﯽ و ﺑرﺧورداری از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗدﯾﻣﯽ ،از
ھﺎ ﺑﮫ
ِ
ﺣﺎﻟت ﻧرﻣﺎل ﺑرﺧوردارﻧد.
ﺳوﺧت ﺑﯾش ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺻرف
ِ
ِ
ِ
ج -ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎل
در
ﮐﺷور
ھﺎی
ﺧﺎﻧﮫ
ﮔل
ﺳوﺧت
ﻣﺻرف
ﻣﺟﻣوع
ﺑرآورد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ،1385ﺑﯾش از  1/14ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻟﯾﺗر ﮔﺎزوﯾﯾل ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ
ﮐﺷت ﮔل ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾش از
ﺳطﺢ
اﻓزاﯾش
ِ
ِ
ِ
ﻣﺻرف ﺳوﺧت
ﻣﻘدار
ﮔرﻓﺗن
 7000ھﮑﺗﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻧظر
ِ
ِ
ِ
ﺣدود  300ھزار ﻟﯾﺗر ﮔﺎزوﯾﯾل ﺑرای ھر ھﮑﺗﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ﮐﮫ در
ِ
ﺣدود  2/2ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻟﯾﺗر
ﻧﯾﺎز ﮔل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در
ﺳوﺧت
ﻣﻘدار
ِ
ِ
ِ
ﻣورد ِ
ِ
ﺑرآورد ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻓﺻل
اﻏﻠب
ﻣﻌﻣوﻻً ﮔل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ِ
ِ
درﯾﺎﻓت ﺳوﺧت )ﮔﺎزوﯾﯾل( ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺗوﻟﯾد را
ِ
ِ
ﺣدود 300
طور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ
ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ
ﮔل
ھﮑﺗﺎر
ﮐﮫ ھر
ِ
ِ
ﻣﻘدار ﺳوﺧت ﺑﮫ
اﯾن
ﮐﮫ
ﮐﻧون
ﺗﺎ
دارد،
ﻧﯾﺎز
ﮔﺎزوﯾﯾل
ﻟﯾﺗر
ھزار
ِ
اﺧﺗﯾﺎر ﮔل ﺧﺎﻧﮫ داران ﻗرار ﻣﯽ
در
﷼
160
ﻟﯾﺗر
ھر
ازای
ِ
اﺣﺗﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ی ﺣﻣل ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  7ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن
ﮔرﻓت ،ﺑﺎ
ِ
ﺑرای ﯾﮏ ھﮑﺗﺎر ﮔل ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷد .اﮔر آن طور ﮐﮫ دوﻟت
ﻗﯾﻣت  Fobﺑﻧدرﻋﺑﺎس )ھر ﻟﯾﺗر
اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ،ﮔﺎزوﯾﯾل را ﺑﮫ
ِ
زﯾر آن ﻗﯾﻣت ،ﺑﮫ ﮔل ﺧﺎﻧﮫ داران
 380ﺗوﻣﺎن( ﺑﺎ  20درﺻد ِ
ﺗﺣوﯾل ﺑدھد ،ھر ﻟﯾﺗر ﺳوﺧت ﺑرای ﮔل ﺧﺎﻧﮫ دار  415ﺗوﻣﺎن
ﻗﯾﻣت
ﺳﮭم ﺳوﺧت )ﮔﺎزوﯾﯾل( در
طور ﮐﻠﯽ
ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود 17.ﺑﮫ
ِ
ِ
ِ
ﺣدود
ﻣﺣﺻوﻻت ﮔل ﺧﺎﻧﮫ ای در ﮐﺷور ،در
اﻏﻠب
ﺗﻣﺎم ﺷده ی
ِ
ِ
ِ
ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده ی ﻣﺣﺻول اﺳت .از اﯾن رو در
درﺻد
20
ِ
ِ
ﻣﺣﺻوﻻت
ﻗﯾﻣت
ھﺎ،
ﺧﺎﻧﮫ
ﮔل
زوﯾﯾل
ﮔﺎ
ﻗﯾﻣت
اﻓزاﯾش
ﺻورت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺗوﻟﯾدی ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﭼﺷم ﮔﯾری ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
ﺳوﺧت ﺑﺳﯾﺎری از ﮔل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎ
ﻧرخ
ﺷدن
ﺑﺎ آزاد
ِ
ِ
ِ
اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﻣواﺟﮫ ﺷده و ﺑرﺧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ی
ِ
ﻣدﯾرﮐل
ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻣر ﻧﯾز ﺑدﯾن اﻣر آﮔﺎھﻧد.
ﺗوﻟﯾد ﻧﺧواھﻧد ﺑود.
ِ
ِ
ﺣذف
ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﮔﻔﺗﮫ اﺳت" :ﺑﺎ
وزارت
ﮔﯾﺎه
دﻓﺗر ﮔل و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺣداﻗل
ﯾﺎراﻧﮫ ی ﺳوﺧت ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دوام ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ِ18
ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد"
ﮔﯾﺎه ﺑﺎ
ﻣﺻرف ﺳوﺧت ﺑﺗواﻧﻧد ﮔل و
ِ
ِ
ِ
ﻣﺷﮑﻼت
اﻟﺑﺗﮫ آن ﭼﮫ وی ﮔﻔﺗﮫ راه ﺣل ﻧﯾﺳت و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎ
ِ
اﻓزاﯾش ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎ
ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد،
ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﻣواﺟﮫ اﻧد ﮐﮫ
ِ
ِ
ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده و
اﻓزاﯾش
ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣورد ﻧﯾﺎز و در
ﺧدﻣﺎت
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻗﯾﻣت ﺳوﺧت
اﻓزاﯾش
و
اﺳت
ﺟﻣﻠﮫ
آن
از
ﺗوﻟﯾد
ﮏ
ِ
رﯾﺳ
اﻓزاﯾش
ِ
ِ
ِ
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد.
دﯾﮕر ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ی
ِ
در ﺑرﺧﯽ از اﺳﺗﺎن ھﺎ ﮐﺷﺎورزان ﺑرای ﺳﻣﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﻏﺎت
ﺑﺎزار آزاد
ﻣورد ﻧﯾﺎز را از
ﺳوﺧت
ﺳﮭﻣﯾﮫ ی ﺳوﺧت ﻧدارﻧد و
ِ
ِ
ِ
19
ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی:
د -ﺣﻣل و ﻧﻘل در
ِ
ﺑراﺑر ﺑﺎ آﻣﺎرھﺎی ﻣوﺟود ،در ﺳﺎل  1388ﺟﻣِﻊ ﮐﺎﻻھﺎی ﺣﻣل
ﺳطﺢ ﮐﺷور  333405ھزار ﺗن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎی
ﺷده در
ِ
ﮐل
درﺻد
13
/
5
؛
ﯽ
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾ
ﮐودھﺎی
و
ﺳﻣوم
اﻧواع
داﻣﯽ،
ِ
ِ
ِ
آﻣﺎر ﻣزﺑور ﺑﺎ
.
اﺳت
داده
ﻣﯽ
ﺗﺷﮑﯾل
را
ﺷده
ﺣﻣل
ﻻھﺎی
ﮐﺎ
ِ
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺣﻣل ﺷده ﺑﮫ  20/8درﺻد در ھﻣﺎن ﺳﺎل
اﺣﺗﺳﺎب
ِ
ِ
20
ﻣﯽ رﺳد.
ﺣﻣل ﮐﺎﻻ در ﺳﻔرھﺎی
ﻧﮑﺗﮫ ی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ِ
وزن زﯾر  2/5ﺗن )واﻧت ﺑﺎر( ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر
زﯾر  20ﮐﯾﻠوﻣﺗر و
ِ
ﺧش ﮐﺷﺎورزی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌ ِ
داد اﯾن ﺳﻔرھﺎ در ﺑ ِ
ﻣﻘدار
آﻣﺎر ﯾﺎد ﺷده در ھﻣﺎن ﺳﺎل
اﺳﺎس
اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑر
ِ
ِ
ِ
ﮐل ﮐﺎﻻی ﺣﻣل ﺷده در ﮐﺷور )ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﺑدون ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ(
ِ
ﮔﺎه
 515/7ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑوده ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ارﻗﺎم ،ﺗﻌداد و ﺟﺎی ِ
ﺳﻔرھﺎی ﻣزﺑور را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﻧﻘل ﺟﺎده ای
در
ﺳوﺧت ﻏﺎﻟب
ﺑﮫ ھر روی،
ِ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻣل و ِ
ِ
ﻣﻘدار ﮔﺎزوﯾﯾل و
ﮐل
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ﺳﺎل
در
و
اﺳت
ﮐﺷور ﮔﺎزوﯾﯾل
ِ
ِ
ِ
ﺑﻧزﯾن ﻣﺻرﻓﯽ در اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  24294661ھزار ﻟﯾﺗر
ِ
و  19070832ھزار ﻟﯾﺗر ﺑوده اﺳت.
ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ،ﻓرﺳوده ﮔﯽ
ﻣﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در
ﯾﮏ
ِ
ِ
ﻋﻣر
ﻣﺗوﺳط
،
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ﺳﺎل
در
ﮐﮫ
طوری
ﺑﮫ
.
اﺳت
ﺑﺎری
ﻧﺎوﮔﺎن
ِ
ِ
ِ
ﻧﺎوﮔﺎن
ﻋوارض
از
ﯾﮑﯽ
.
اﺳت
ﺑوده
ﺳﺎل
16
ﻣزﺑور
ﻧﺎوﮔﺎن
ِ
ِ
ِ
ﺗوﺳط ﮐﺎﻣﯾون ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت.
ﻣﺻرف ﺑﺎﻻی ﮔﺎزوﯾﯾل
ﻓرﺳوده،
ِ
ِ
ﻣﺻرف ﮔﺎزوﯾﯾل در ﮐﺎﻣﯾون ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻣوﺗورھﺎی آن
ﻣﺗوﺳط
ِ
ِ
ﺳطﺢ اﺳﺗﺎﻧدارد ﯾورو 2-ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻗرار
در
ﮔﯽ
آﻻﯾﻧده
ﻧظر
ھﺎ از
ِ
ِ
دارﻧد ،در ھر  100ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺣدود  30ﻟﯾﺗر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻧﺳﺑت ﺑرای ﮐﺎﻣﯾون ھﺎی ﻓرﺳوده  60ﺗﺎ  70ﻟﯾﺗر در ھر
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 100ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت.
ﺗردد
ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺟﺎ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد،
ِ
ﮐﺎرﮔران ﻣزارع و واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب
ﺻﺎﺣﺑﺎن و
ِ
وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ی ﺷﺧﺻﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ در ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی
ﺑﺎ
ِ
ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮭﺎی
ھﺎ ﺑرای اﯾن ﻣورد ،ﺳوﺧﺗﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﻧﯾﺎﻓت و ﺑﺎ
ِ
اﺧﺗﻼل زﯾﺎدی
دﭼﺎر ﻣﺷﮑل و
ﺳوﺧت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣزﺑور ﻧﯾز
ِ
ِ
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی
ﺑردار
ﺑﮭره
ﺟﻣﻌﯾت
ﺧواھد ﺷد .ﺑد ﻧﯾﺳت ﺑداﻧﯾم
ِ
ِ
ِ
ﮐﺷور ،ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون و ﭘﺎﻧﺻد ھزار ﻧﻔر ﺑرآورد ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی اﯾران واﺑﺳﺗﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﮫ
در ﻣﺟﻣوع،
ِ
طور
ﺑﮫ
ﯽ
ﺣﺗ
)
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ی
اداﻣﮫ
ﺑرای
و
دارد
ﺑﻧزﯾن
ﮔﺎزوﯾﯾل و
ِ
ﻣﻧﺎﺳب
درﯾﺎﻓت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم و ﺑﺎ ﺑﮭﺎی
ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺟﺎن ﻓﻌﻠﯽ(
ﻧﯾﻣﮫ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻗﯾﻣت
ش
اﻓزاﯾ
ﺻورت
اﯾن
ﻏﯾر
در
.
ﺑﺎﺷد
ﻣﯽ
ﻣزﺑور
ھﺎی
ﺳوﺧت
ِ
ِ
ِ
ﺗوﺳط
ﻣﺻرف ﻣﺣﺻوﻻت
ﮐﺎھش
ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾدی،
ِ
ِ
ِ
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،اﺧﺗﻼل در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ،زﯾﺎن
دھﯽ و ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑرﺧﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،راﮐد ﻣﺎﻧدن ﺑﺧﺷﯽ
ﺑﺧش
ﮐﺎھش اﺷﺗﻐﺎل در
از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده،
ِ
ِ
ﺗوان رﻗﺎﺑت در ﺑﺎزارھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ،
ﻋدم
ِ
ﮐﺷﺎورزی و ﮐﺎھش ﯾﺎ ِ
ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺧواھد ﺑود.
از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯽ آﻣدھﺎی ِ
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
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ions.shtml
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داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ
اﯾران ﻣﻧﺣل ﺷد
ﺑﯾش از  ٨٠٠ﻧﻔر از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه
ﻋﻠومﭘزﺷﻛﻲ اﯾران در واﻛﻧش ﺑﮫ اﻧﺣﻼل اﯾن
داﻧﺷﮕﺎه از ﺳﺎﻋت  ٩:٣٠روز ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ  ٩آﺑﺎن
در ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠومﭘزﺷﻛﯽ اﯾران واﻗﻊ در
ﺑزرﮔراه "ﺷﮭﯾد ھﻣت" ﺗﺟﻣﻊ ﻛردﻧد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﺳر دادن ﺷﻌﺎر "ﻧﮫ ﺗﮭران ،ﻧﮫ
ﺑﮭﺷﺗﻲ ،ﻓﻘط ﻋﻠومﭘزﺷﻛﻲ اﯾران " ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻧﺣﻼل داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠومﭘزﺷﻛﻲ اﯾران اﻋﺗراض
ﻛردﻧد.
 داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎهﻣﻧﺣل ﺷده ﻋﻠومﭘزﺷﻛﻲ اﯾران را
ﻧﭘذﯾرﻓت.
 ﭘﻠﯾس ﺿدﺷورش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎهﻣﻧﺣل ﺷدهی ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ اﯾران را
ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد.
 دوﻟت ﺑﯽﺧﺑر از ﻣﺟﻠس ،داﻧﺷﮕﺎهﻋﻠومﭘزﺷﮑﯽ اﯾران را ﻣﻧﺣل ﮐرده اﺳت.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

