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ﺗوﻧس ،ﻗﺎھره ،اﻟﺟزاﯾر ،ﺗﮭران و ...
ﻣﺑﺎرزه ی ﻣردم و ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﮔر
در ﺗرازوی ﻗدرت
ﺑرﻧﺎک ﺟوان
در ﺗوﻧس اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮭﻣﯽ اﻓﺗﺎد .ﺷورش ﻣردم در اﺑﻌﺎد ﮐﻼن
ﺑﺎﻋث ﺳﻘوط ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺷد .ھﻣراه ﺑﺎ ﺟﺷن ﺷﺎدی ﻣردم،
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ارﺗش اوﺿﺎع را دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺑﺎﻻ
ِ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وﮐﻼ و ﭘزﺷﮑﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و  ...در ﺣﺎل ﭼﺎﻧﮫ
ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ،
ِ
زﻧﯽ ﺑر ﺳر ﺗﻌﯾﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮭره ی ﺟدﯾدی ھﺳﺗﻧد .اﻣروز
ﺗرازوی ﻗدرت در ﺗوﻧس ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﻔﮫ ،اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ھﺳﺗﻧد و در ﮐﻔﮫ ی دﯾﮕر اﻣﺎ ارﺗش ﻗرار دارد.
ﻣﺻر ﺑﻌد از ﺗوﻧس ﺷﻠوغ ﺷد .ﻣردم و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺟواﻧﺎن
ﻧﻘش ﻣﮭم و ﭘررﻧﮕﯽ ﺑﺎزی ﮐردﻧد .ﺳﺗﺎدھﺎی ﻣردﻣﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ی ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت ﻣﺻر ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﻓﺿﺎھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﺳوﺋز ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺻﺣرای ﺟﻧوب ﻣﺻر ﺗﺎ ﺑﻧدر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ
و  ...را ﭘوﺷش داده ﺑود .اﻟﺑرادﻋﯽ و اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و ...ﺑر
روی ﭼﻧﯾن ﻣوﺟﯽ ﻗﺻد ﺳوار ﺷدن داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت
ژﺋوﭘﻠﺗﯾﮏ ﻣﺻر در ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋرب ،اﺳراﺋﯾل و اﺑرﻗدرت
ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺣوادث و ﺗﺣوﻻت ﻣﺻر ﺣﺗﯽ ﺑر
ﺗﺣوﻻت ﻣﮭم در ﺗوﻧس ھم ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧد .ﻣﺑﺎرک ﮔﻔت" :ﻧﻣﯽ
روم !" ،اﻣﺎ ُﺳﻧﺑﮫ ی ﻣردم ﭘرزورﺗر ﺑود و آﺧر ﺳر اﺳﺗﻌﻔﺎ داد.
ف ﻣﺑﺎرک زﻣﺎم اﻣور را در دﺳت ﮔرﻓت.
ارﺗش ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از طر ِ
ﺑﮫ ﺳرﻋت طرﻓﯾن را ﭘﺎی ﻣﯾز ﻣذاﮐره ﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آن ﭼﻧد
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑود .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﮐرد و ﮐﻣﯾﺗﮫ ای ﺑرای آن
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣوﻗﺗﯽ ﺑر روی ﭘروژه ھﺎی دوران
ﮔذار ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ در ﻣوﻋد ﻣﻘرر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
داوران
ﺑرﮔزار ﺷود و . ...داور اﺻﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت و ﮐﻣﮏ
ِ
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﮫ
ﻣﮭم در اﯾن اوﺿﺎع ،اﻣﺛﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن -ﻣﺄﻣور
ِ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ھﻣﮑﺎری و آﻣوزش در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ را دارد -ﮐﮫ زﻣﺎم
اﻣور را در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﺷﺎﯾد ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
"ﻧﺎﺟﯽ ﮐﺷور در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ" ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود ،ﺷﺎﯾد ھم در
روﻧد ﻣﮭره ﺳوزی او ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود! اﯾن ادﻋﺎ ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش را از
آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾرﯾﮫ را
ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺳرﺷﺎر از ﺷوق و ﺷﻌف ﭘﯾروزی ﺑودﻧد
)ﻣﺎﻧﻧد ﻣردم اﯾران در زﻣﺳﺗﺎن  (۵٧از ﺧدا ﺑرای ﺳﻠﯾﻣﺎن طﻠب
ﻣﻐﻔرت ﻣﯽ ﮐردﻧد ! ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎﻗول ﺗرازوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم و
ﻣﺑﺎرزات آن ھﺎ در ﯾﮏ ﮐﻔﮫ و در ﮐﻔﮫ ی دﯾﮕر ارﺗش ﻣﺻر ﻗرار
دارد .اﯾن ﺷﺎﻗول ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﺳو ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ
ﺧواھﺎن ﺑرھم زدن ﻧظم ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﯾن
ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﯾن ﺗوازن ﺑرﻗرار ﺑﻣﺎﻧد ﻧوﻋﯽ ﺗﻧظﯾم و
ﺗﻌﺎدل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
 ٢۵ﺑﮭﻣن در ﺷراﯾطﯽ وﻋده داده ﺷد ﮐﮫ ﺗوﻧس و ﻣﺻر
ﺷﻠوﻏﯽ ھﺎﯾﺷﺎن را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻣردم دﺳﺗﺎوردھﺎﯾﺷﺎن را
ﻟﻣس ﮐرده ﺑودﻧد .در ﺷراﯾطﯽ اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺻر ھﯾﭻ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ای را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﯾﮏ ﺻدا ﺧواھﺎن رﻓﺗن ﻣﺑﺎرک از ﻣﺳﻧد
ﻗدرت ﺑودﻧد .در ﺷراﯾطﯽ اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾدن
ﻧﻣﺎدھﺎی ﻗدرت در ﻣﯾﺎدﯾن و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻗﺎھره ،ﻗدرت ﻣردﻣﯽ
را ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ھﺎ ﮐردﻧد .ﺗﺻرف ﻣﯾﺎدﯾن و اﺻرار ﺑر ﮔذراﻧدن
زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی در اﯾن ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺻداق ﺑﺎرز اراده ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
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ﻗدرت ﺑود .ﻣردم ﻣﺻر ﺑﻌد از رﻓﺗن ﻣﺑﺎرک ھم ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﻧﺗظر
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن را ﺑﺑﯾﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﺷﻧوﻧد و ﺗﺎ اﻋﻼم
رﺳﻣﯽ ﻣواﺿﻊ اﭘوزﯾﺳﯾون از ﯾﮏ ﺳو و اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ارﺗش و
ﺳﻠﯾﻣﺎن از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾرﯾﮫ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﮑردﻧد .اﻣﺎ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺗظﺎھرات  ٢۵ﺑﮭﻣن در ﺷراﯾطﯽ اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺎﮐﺎن
اﺻل ﭘﺎﯾﮫ ای "زﯾر ﺳؤال ﻧرﻓﺗن ﻧظﺎم" ﺳﺗون ﺑﻧد ﺑﻧد آن و آﺷﮑﺎر
در ھر ﺟﻣﻠﮫ ی آن ﺑود .ﺣﺗﯽ درﺧواﺳت ﻣﺟوز راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﯾن
رھﺑران "طﺑق اﺻل ﺑﯾﺳت و ھﻔت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از ﻗﯾﺎم ﻣردم اﯾن دو ﮐﺷور ﻣﺳﻠﻣﺎن" ﺑود*.
روﺷن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دو رھﺑر ﺳﺑز  -ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ  -اﺟﺎزه
ﺣﺿور در ﺗظﺎھرات را ﻧﺧواھﻧد داد اﻣﺎ اﯾن دو ﻧﯾز ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر
ﻻزم را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردﻧد ﺗﺎ ﮐﻠﻣﮫ ای ﻓراﺗر از ﻧظﺎم ﻣﻘدس اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﮕوﯾﻧد .در واﻗﻊ در ﭘرﺗو ﺗﺣوﻻت ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺷورش در
ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ از ﯾﮏ ﺳو و ﺗوﺟﮫ ی ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون اﯾن ﮐﺷورھﺎ ازﺳوی دﯾﮕر ،رھﺑران ﺳﺑز ﻧﯾز
ﺑرای ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧدن از ﻓرﺻت ھﺎی در راه و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧدن
از ﺑدﻧﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺷدﻧد.
ﻓﺿﺎی ﻣﯾﺎدﯾن و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .دﯾروز و دﯾﺷب
ﻣردم ھم زﺧﻣﯽ دادﻧد ،ھم ﮐﺗﮏ ﺧوردﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺧوب ھم ﮐﺗﮏ
زدﻧد و  ...اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎ را ھم ﻣﯽ ﺷد دﯾد .ﺑﺧش اﻋظم ﻣردم در
 ٢۵ﺑﮭﻣن و در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿد رژﯾﻣﯽ ﺳر ﻣﯽ
دادﻧد و اﺻل ﻧظﺎم را زﯾر ﺳؤال ﺑردﻧد .اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﺧﺑر ﺑرای
ﻧظﺎم  -ھم ﺣﺎﮐﻣﯾت و ھم رھروان ﻧظﺎم  -اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺑر
ﺑرای ﻣردم .ﭼرا ﮐﮫ در ﭘس اﯾن ﺧﺑر ،ﻧﺳﯾم دﻟﻧواز آزادی و
اﻧﻘﻼب را ﻣﯽ ﺗوان ﺣس ﮐرد و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ھم ﺗﻧدﺑﺎ ِد
وﯾراﻧﮕر ﺿداﻧﻘﻼب را .ﭼرﺧﺎﻧدن ﺑﺎدﺑﺎن ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺑﺎ ِد رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش اﻧﻘﻼب آﺳﺎن ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺷدﻧﯽ اﺳت .ﺗرازوی
ﻗدرت در اﯾران ﺑﺎ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗری از ﺗوﻧس و ﻣﺻر
ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود .وﺟود اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت در اﯾران
ﺑﮫ اﻧدازه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و ﻣردﻣﯽ در اﯾران
ﻗدﻣت دارد .ﺑرھم زدن اﯾن ﺗوازن ،ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗر از
ﺗوﻧس و ﻣﺻر را ﻣﯽ طﻠﺑد و ﻗطﻌﺎ ً ﺑﮫ ھم ﺧوردن اﯾن ﺗوازن،
اﻧﻔﺟﺎری ﺗر ﺧواھد ﺑود .اﯾن را ھم ﻣردم ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد و ھم ﺣﺎﮐﻣﯾت
و ھم اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﺑز وﻓﺎدار ﺑﮫ اﺻل ﻧظﺎم و ھم ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ.
ﻣﯾﺎدﯾن
ﺷراﯾط ﺑر ﭘﯾﺷروان ﻣوﺟود و ﻓﻌﺎل در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و
ِ
ﺷﮭرھﺎ ﻧﮭﯾب ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ "وﻗت ﺗﻧﮓ اﺳت و ﭘﯾروزی رﻓﯾق
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدر وﻗت را ﺑداﻧد" و ﺑر ﺿداﻧﻘﻼب ھم ﻧﮭﯾب زده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ؛ "ﺑﺎﯾد ﺟﻧﺑﯾد و اﯾن ﺷورش را وﯾران ﮐرد" .اﯾن
وﻗﺎﯾﻊ درس ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت ،ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﺳرﻧوﺷت ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﮫ ھم ﻣرﺑوط اﺳت .ﻣوج اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﺎری در ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋرﺑﯽ ،در اﯾران اﺛر ﮐرد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر و ﻣﺳﺎﯾل ﺣل ﻧﺷده ی آن ،ﺗﺄﺛﯾرات
روﺣﯽ زﯾﺎدی ﮔذاﺷت .ھﻣﮫ ی دﻧﯾﺎ دﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺄﺛﯾرات روﺣﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺎدی ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺷد .ﻣردم دﻧﯾﺎ از
ﻣﺑﺎرزات ھم اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد اﻣﺎ ﺗﺑدﯾل اﯾن اﻟﮭﺎم و ﺗﺄﺛﯾر روﺣﯽ ﺑﮫ
ﻧﯾروی ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻋواﻣل زﯾﺎدی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و در اﯾران اﯾن
ﻋواﻣل ﻣﺳﺎﻋد ھﺳﺗﻧد .آری اﻧﺗﺧﺎب دوﺑﺎره ای ﭘﯾش روی ﻣﺎﺳت،
طوﻓﺎﻧﯽ دﯾﮕر در راه اﺳت■.
* www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=٣٥٦١٤
www.kaleme.com/١٣٨٩/١١/٢٤/klm-٤٧٥٠٧

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﮔزارﺷﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از  ٢۵ﺑﮭﻣن ﺗﮭران

ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ اﯾران ھم رﺳﯾد!
ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ  ٢۵ﺑﮭﻣن و روﺣﯾﮫ ﻣردم

اﻣروز  ٢۵ﺑﮭﻣن  ١٣٨٩ورﻗﯽ دﯾﮕر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣردم ﺑﺎ رژﯾم ﺳرﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رﻗم
ﺧورد .از روزھﺎی ﻗﺑل ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺻورت
ﭘراﮐﻧده در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭران ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ اﻣروز ﺷﮭر
ﺣﺎل و ھواﯾﯽ دﯾﮕر داﺷت .ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﺑﯾﮫ ﺑود .ﺳر ﺗﺎ
ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ھم ﭘر از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ھﺎ ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣردم را زﯾر ﻧظر دارﻧد ﺗﺎ اﮔر ﺑﮫ ﻣورد
ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﺑر ﺧوردﻧد واﮐﻧش دھﻧد .اﻟﺑﺗﮫ از داﺧل ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﻓﯾﻠم
ﺑرداری ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺳﯾرم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب اﺳت .ھر ﭼﮫ
ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوم اﻟﺗﮭﺎب ﻓﺿﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻣﯾدان ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳم ﺗﺎ ﭼﺷم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .دور ﺗﺎ
دور ﻣﯾدان ھم اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎ ﻣﺳﺗﻘرﻧد .ﺑﺎ ﻣوﺗورھﺎی ﺷﺎن
ﻣﺎﻧور ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﻣردم را وﺣﺷت زده ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣردم ﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎده
و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺧﻧداﻧﻧد و ﺧوﺷﺣﺎل .روزھﺎی ﻣﺑﺎرزه
روزھﺎی ﺷﺎدی ﻣﻠت اﺳت .ﺑﺎز ھم ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﭼﮭره
ھﺎی ھﻣراه و آﺷﻧﺎ را ﺗﺷﺧﯾص دھﯽ .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد و زﯾﺎدﺗر ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ اﻣﮑﺎن ﺣرﮐت ﻧدارﻧد .ﭼون ﺟﻣﻌﯾت ﻋﻼوه ﺑر
ﭘﯾﺎده روھﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ در ﺣﺎل ﺣرﮐﺗﻧد .ﻣردم ﺑدون اﯾن ﮐﮫ
ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﮫ ھم ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻋﻼﻣت ﭘﯾروزی را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .وﺟود اﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾرو ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت دو ﺑراﺑر
ﻣردم ﺑود ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﻧد و ﻣﺳﺧره
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎز ھم ھﻣﮫ ی ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺗﻌطﯾل اﺳت .آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﮏ
و ﺗوک ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ
ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ در ﻗرق ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑود .دور
ﺗﺎ دور آن را ھم ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ در
ی دو ﺗرک ﺑﮫ
ورودی ﺑﺎزارﭼﮫ ﭘﺎرک اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺗور ِ
ﺳوی او ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرد و ﺷروع ﺑﮫ ﺳؤال ﺟواب و ﮔرﻓﺗن ﮐﺎرت
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ظﺎھراً از ﻓروﺷﻧده ھﺎی ھﻣﺎﻧﺟﺎﺳت اﻣﺎ آن دو
ﻣوﺗوری ﺣﺎﻟﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﭼﮭﺎرراه وﺻﺎل
ﺳوار ﺑر اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﺷوم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺑروم .اﻣﺎ
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن راه و ﻣﻧﺳﺟم ﺷدن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻧﺻرﻓم ﻣﯽ ﮐﻧد و در
ﭼﮭﺎرراه وﺻﺎل ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷوم .ﺑرﺧورد دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﺑر ﺳر ﭼﮫ ﺑود ﺟرﻗﮫ را ﻣﯽ زﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ٣

دﺧﺗر ﺟوان داد و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐرد و ﺟﻣﻌﯾت ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﺷﻌﺎر
دادن و ھو ﮐردن .ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﮔم ﺷد و ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻓرار ﮐرد.
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه
واﻗﻌﺎ ً ﺣﺿور ﻣردم ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﯾزد.
ھﻣﮫ دﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﭘﯾروزی ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ
ﺟﻣﻌﯾت ھﻣراه ﻣﯽ ﺷوم .دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺻورﺗش را ﭘوﺷﺎﻧده
از اﺗوﺑوس دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ﭘرﯾد ﺟﻠوی اﺗوﺑوس و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم دﺧﺗر را ﺗﮭدﯾد ﮐرد .ھﻣﮫ
ی ﻣﺳﺎﻓران اﺗوﺑوس ﻣﻌﺗرض ﺷدﻧد .آﻗﺎﯾﯽ ﮔﻔت "ﺧودﺗوﻧم ﮐﮫ ﺗو
ﺗﻠوﯾزﯾون ھﻣﯾن ﻋﻼﻣﺗو ﻧﺷون ﻣﯾدﯾد .ﭼرا ﺧودﺗو ﻧﺎراﺣت ﻣﯽ
ﮐﻧﯽ؟ !" ﻣردم ﭘﯾﺎده رو ھو ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و طرف ھم ﮐﮫ ﮐم آورده
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس ﻣﯽ رﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .داﺧل
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ روم .ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳم ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ
ﮔﺎز اﺷﮏ آور زده اﻧد .ھﻣﮫ در ﺣﺎل آﺗش روﺷن ﮐردن و ﺳﯾﮕﺎر
روﺷن ﮐردن ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت  ١۶آذر ﻣﯽ روم .اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺟﻣﻊ ﺷده .ھﯾﭻ ﻣﻐﺎزه ای ﺑﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣردم در آن ﭘﻧﺎه ﺑﮕﯾرﻧد .ھﻣﮫ ﻓﻘط ﺟﺎﯾﺷﺎن را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣردم ﻣراﻗب ھﻣدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺧﺑر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺟﻠو ﺑروﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ و اﯾن ﮐﮫ دارﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ھﺎی ﻣﺗﻌددﺷﺎن ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ ﺷﻌﺎر دادن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻣده اش
"ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" اﺳت .وارد ﯾﮑﯽ از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ
ﻣﯽ ﺷوم .ﻋده ای ﺷﻌﺎر "زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد!" را
ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎ ﺗﮑرار ﺣﻣﻠﮫ در ورودی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘﻧﺎه ﻣﯽ
ﮔﯾرم .ﭼﻧد دﺧﺗر ﺟوان ھم ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد .دﺧﺗر و ﭘﺳر
دﯾﮕری ھم اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔﺎردی ھﺎ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رد ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﺳﭘری ﻓﻠﻔل ھم ﻣﯽ زﻧﻧد .ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن
ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺳر ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻣﺎن ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﺧﻼﺻﮫ
ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎﺗوم ﺑدﻧﻣﺎن را ﻧوازش ﻣﯽ ﮐﻧد ! ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﭘﻧﺎه
ﻣﯽ ﺑرﯾم .ﻧﯾروی ﺣراﺳت داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن روﺑروﺳت از
درﺑﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﺳﯽ را راه ﻧدھد .اﻣﺎ درﺑﺎن
ﺑﺎﻻ ﺑﮫ
ِ
ﺧودش را ﺑﮫ ﻧﺷﻧﯾدن ﻣﯽ زﻧد .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌد ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺟوم ﻣﯽ
آورﻧد .از اﯾن ھﻣﮫ ﺟﻣﻌﯾت داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻌﺟب ﮐرده اﻧد .اﻣﺎ
واﻗﻌﺎ ً اﮐﺛرﯾت اﻓراد داﻧﺷﺟو ﺑودﻧد .درﺑﺎن داﻧﺷﮕﺎه ردﺷﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ روم .از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس ﮐﮫ
ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﭼﻧد ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ زور رد ﻣﯽ ﺷوم.
اﻓراد ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ از  ١٣ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ  ۶٠ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﻧد .ھﻧوز
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾرﻏم زد و ﺧوردھﺎی ﺷدﯾد و ﮔﺎز اﺷﮏ آور
ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .ﺑﺎز ﺳوار اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﺷوم .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﺣرﮐت ﻧدارﻧد و در ﺗراﻓﯾﮏ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده اﻧد و
اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺑوق ھﺎی ﻣﻣﺗد ﻣﯽ زﻧﻧد .دو
ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﻟﮕد ﺑﮫ راﻧﻧده ھﺷدار ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺑوق ﻧزﻧد .راﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﻧﺳرد ﻣﯽ ﮔوﯾد" :راھو ﺑﺎز ﮐن ﺗﺎ
ﺑوق ﻧزﻧم!" ﭘﻠﯾس ھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ ھم ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﺗرﺳﮏ
را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﭼطور ھداﯾت ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ھﻣﺎن ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﭘوت ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﭘرﯾده و ﻧﻌره ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺑوق
ﻧزﻧﯾد .ﭘﺎﯾﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ آﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧم راﻧﻧده ﻣﺎﺷن ﯾﮏ زن اﺳت .واﻗﻌﺎ ً
ﺣﺎﻟم ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﺧورد از اﯾن ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﺿد زن در ﺗﻣﺎم ﺳﻠول
ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم وﺟود دارد و ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و از ﺳوﯾﯽ
دﯾﮕر ﺧﺷﻣم را دو ﭼﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب
در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ از راﻧﻧده اﺗوﺑوس ﻣﯽ
ﺧواھد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﻓران را ﭘﯾﺎده ﮐﻧد .اﻣﺎ راﻧﻧده ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼون ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی در اﺗوﺑوس اﺳت و ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﮫ
ﺿرر ﺧودﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﺷود .ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت آزادی ﻣﯽ رﺳم
وﺿﻌﯾت ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺗر اﺳت .ﭘﯾرزﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﻠوﻏﯽ اﺗوﺑوس ﺑﮫ
ﺗﻧﮓ آﻣده ﻏرﻏر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ "ﺣﻘﺗوﻧﮫ ! ﻣﯾﺎﯾن ﺑﯾرون ﺑﺎﯾدم ﮐﺗﮏ
ﺑﺧورﯾن ".دﺧﺗران ﺟوان داﺧل اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :اﻣروز روز
وﻟﻧﺗﺎﯾن اﺳت ﺣﺎج ﺧﺎﻧم .ﻣﺎ وﻟﻧﺗﺎﯾن ﻣوﻧو اﯾﻧﺟوری ﺟﺷن ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾم .ھﻣﮫ ﺟﺎ رو ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﯾزﯾم !"
ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی
ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﮔﺎردی ھﺎ رد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼﻧد ﺑﺎﺗوم ﺣواﻟﮫ اﺗوﺑوس
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دو طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .دود
ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻣﻣﻠو از آﺗش
اﺳت .ﮔﺎز اﺷﮏ آور در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭘﺧش اﺳت .ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ رﺣم
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﺧﺗری ﮐﮫ از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺣﺳﺎﺑﯽ ھم ﮐﺗﮏ
ﺧورده ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭘﯾرﻣرد ﻋﺻﺎ ﺑدﺳﺗﯽ را ﮐﺗﮏ زدﻧد و ﺧوﻧﯾن و
ﻣﺎﻟﯾن ﮐردﻧد .ﻓرق ﯾﮏ ﭘﺳر ﺟوان ﮐﮫ ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺑود را ﻧﯾز
ﺷﮑﺎﻓﺗﻧد .ﻧﯾروھﺎ در ﭼﻧد ﺟﺎ ﺑﺎ ھم درﮔﯾر ﺷده ﺑودﻧد .ﺣﺿور اﯾن
ھﻣﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺎن ﮐرده ﺑود .ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﻓرار ﺑود ﮔرﻓﺗﻧد و ﻋﯾﻧﮑش را در ﺻورﺗش ﺧرد ﮐردﻧد .ﺑﺎ دو
ﻣﺎﺷﯾن ون ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﻣﻠو از
دﺧﺗران و دﯾﮕری ﭘﺳراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ دﺧﺗران از ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻋﻼﻣت
ﭘﯾروزی را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
ﺑرﺧورد اﻓﮑﺎر ﻣردم
در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه زن ﭼﺎدری ﺳوار اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﺷود .ﺷروع ﺑﮫ
ﻏر زدن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ:
ﺑﮑﺷن ﺷون ١٠ .ﻧﻔر آدم ﺟﻣﻊ ﺷدن
ﺑزﻧن
ﺑﺎﯾد
 ﻣردم ﺣﻘﺷوﻧﮫ.ِ
ﻓﮑر ﮐردن اﻟﮑﯾﮫ.
 دﺧﺗر ﺟوان دﯾﮕﮫ ای ﺟواﺑﺷو ﻣﯽ ده ١٠ :ﻧﻔر؟ ﻣن از ظﮭرﺑﯾروﻧم .ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯾﻠﯾوﻧﯾﮫ.
 زن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻧﮫ ﻣن ﺧودم از اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻣﯾﺎم .ھﯾﭻ ﺧﺑریﻧﺑود .ﻣﻧم از اﯾن ﺣرﻓش ﺧﻧده ام ﻣﯽ ﮔﯾره .اداﻣﮫ ﻣﯽ ده ﻣﺎ ﺑرای
اﻧﻘﻼب ﺧون دادﯾم ﺷﮭﯾد دادﯾم.
 دﺧﺗر ﻣﯽ ﮔﮫ :اون اﻧﻘﻼب ﻧﺑود .ﺿد اﻧﻘﻼب ﺑود. زن ﮐﮫ ﺣرﺻش ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﮔﮫ :ﺿد اﻧﻘﻼب ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽھﺳﺗﻧد .ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﮫ ﮐﮫ ﭘﺎرک ﮔﻔﺗﮕو درﺳت ﮐرد ﺗﺎ دﺧﺗرا
ﺑرن ﺗوش ﺑﺎ ﭘﺳرا ﻻس ﺑزﻧن.
 دﺧﺗر ﻣﯽ ﮔﮫ :ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻣﺑﺎرک ﺧودﺗون.اﺣﻣدی ﻧژاد و ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رو ھم ﻣﯽ دﯾم ﺑﮭﺗون ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧوﺷﺎﺑﮫ و
ﮔوﺟﮫ اﺿﺎﻓﮫ ! اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﯾن رو ﻣﯾن ﺑﺎ ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی
ﻓرﺳﺗﺎدﯾن.
 زن ﻣﯽ ﮔﮫ :آره آزادی ﻣﯽ ﺧوای ﮐﮫ ﻣوھﺎﺗو ﭘرﯾﺷون ﮐﻧﯽ. دﺧﺗر ﻣﯾﮕﮫ :آره ﻣﯽ ﺧواﯾم ھﻣﯾن ﮐﺎرو ﺑﮑﻧﯾم .ﭼون آزادیﺣﻘﻣوﻧﮫ .اﮔﮫ اون دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗو ﺟواب ﺧودﺗو ﺑده .ﻣﮕﮫ ﻧﻣﯽ
ﮔﯾن در دﯾن ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧوام روﺳری ﺳرم
ﮐﻧم.
 زن ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾﮫ ﺧوﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ رن ﭼﺎﻗو ﻣﯽ ﮐﻧن ﺗو ﺷﮑمﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ.
 دﺧﺗر ﻣﯾﮕﮫ :آره دﺳﺗﺷون درد ﻧﮑﻧﮫ  ١٠٠٠ .ﺗﺎ ھم ﺑزﻧن ﮐﻣﮫ.ﭼطور ﻣردم رو ﻣﯽ ﮐﺷن ﺑد ﻧﯾﺳت؟

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

 زن ﻣﯽ ﮔﮫ :ﺷﻣﺎ ﮐﺟﺎ ﺑودی وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺧون دادﯾم .ﺗو ﺧﺎرجداﺷﺗﯽ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮐردی.
ﭼﻧد ﺗﺎ زن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧن ﺑﮫ زن ﺣزب اﻟﮭﯽ .اﻣﺎ دﺧﺗر ﺟوان
اداﻣﮫ ﻣﯽ ده ﮐﮫ" :ﺑﺎﻻﺧره اﯾن ﻏﺎرﺗﮕرای ﺟﺎن و ﻣﺎل و آزادی
ﻣردم رو ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .واﻗﻌﺎ ً اﯾن ھﻣﮫ ﮐوﺗﮫ ﻓﮑری ﺟﺎی ﺗﺄﻣل
داره .ﭼطور ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣردم اﺻﻼً ﻓﮑر ﻧﮑﻧﻧد و ھر اراﺟﯾﻔﯽ ﮐﮫ
اﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﮔن ﺑﺎور ﮐﻧﻧد".
 ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯾﮕﮫ" :ﺑﺎﯾد از ﻣردم ﻣﺻر ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم". زن دﯾﮕری ﻣﯾﮕﮫ" :اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اوﻧﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻓرق دارﯾم .ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎاﯾن ھﻣﮫ ﺳرﮐوب ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺟﺎﻋن .اﯾن ھﻣﮫ ﮐﺷﺗن و اﻋدام
ﮐردن و زﻧدان ﺑردن اﻣﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﭼطور ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ اوﻣدن
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ .ﺑﻌدﺷم ﻣردم ﻣﺻر ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗش روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺎ ﻧﻣﯽ دوﻧﯾم ﺑﺎ ﭼﯽ روﺑروﯾﯾم .ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾﻧﺎ ﭼﻧد
ﻻﯾﮫ اﺳت .ﺑﺳﯾﺞ ،ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ،ﮔﺎردی ھﺎ ،ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ،
و ...و "...
ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﺟﺎ ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم.
ﺷﻌﺎرھﺎی ﻏﺎﻟب در ﺗظﺎھرات اﻣروز
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﮭﺎم ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺻورﺗش ﻧﺷون ﻣﯽ ده
ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺣﺳﺎﺑﯽ ازش ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرده .از اﺑﺗدا در درﮔﯾری
ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ اش ﺑوده .از ﮐﻣﮏ
ﻣردم در ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﻣﯽ ﮔﮫ .در ﺧوﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎز ﺑوده.
از ﺳﻧﮓ اﻧدازی ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ ﮔﺎردی ھﺎ ﻣﯽ ﮔﮫ و اﯾن ﮐﮫ اوﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺗوﻣﺎﺷوﻧو زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗن و ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﺟواب ﻣردم رو ﻣﯽ دادﻧد.
ﯾﺎد روز ﻋﺎﺷورا ﻣﯽ اﻓﺗم .ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد:
"ﺑﺎ ﯾﮫ ﺑﻠﯾطِ ﯾﮫ ﺳره ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﺎﯾد ﺑره!"
"ﻣﺑﺎرک ،ﺑن ﻋﻠﯽ ،ﻧوﺑﺗﺗﮫ ﺳﯾد ﻋﻠﯽ!"
و "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!" در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻌﯽ اﻣروز ﺳر داده ﺷده.
از ﮐﺗﮏ زدن ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﮫ .ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻣﯾﺎد ﺟﻠوی
ﻣردم ﻣﻌﺗرض و ﺷروع ﺑﮫ رﻗﺻﯾدن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗرﺿﯾن
ﻣﯽ دود ﺟﻠو و از ﭘﺎھﺎش ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯽ اﻧدازش زﻣﯾن .ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ
رﯾزن ﺳرش و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﺗﮑش ﻣﯽ زﻧﻧد .از ﺧﯾﺎﺑﺎن دﮐﺗر ﻗرﯾب و
ﻣﯾدان ﺗوﺣﯾد و ﻧواب ﻣﯽ ﮔﮫ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ درﮔﯾری ﺷدﯾد ﺑوده .ھﻣﮫ
ﺳطل آﺷﻐﺎل ھﺎ آﺗش زده ﺷده ﺑود .ﻣردم از درﮔﯾری در ﻣﯾدان ٧
ﺗﯾر ھم ﺧﺑر ﻣﯽ دھﻧد .ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ھﻣﮫ ﻣﻣﻠو از ﺗراﻓﯾﮏ اﺳت و
ھﻧوزم ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و ﮔﺎردی ھﺎ در ﺣﺎل ﺗردد ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺗراﻓﯾﮏ
ھم ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻣردم ﭘﯾﺎده ﺑروﻧد و ﺧﻼﺻﮫ ﺟﻣﻌﯾت ھﻧوز در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ در ﺣرﮐﺗﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﺎﻧﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺳﺎﻋت ٨
ﺷب اﺳت و ﻣﻧﺗظرﯾم ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم درﮔﯾری ھﺎی اﻣﺷب ﮐﮫ ﺷب
ﺑﺳﯾﺎر ﺳردی اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ھﻣﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی
ﻣﺎھواره ای ﻗطﻊ ﺷده اﺳت و اﯾﻧﺗرﻧت ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ دارد.
ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ رژﯾم از درﮔﯾری ھﺎ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد اﻣﺎ از اﯾن
ﮐﮫ ﺳران ﻓﺗﻧﮫ از آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای اﻏﺗﺷﺎش دﺳﺗور ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑﺎز ھم ﺑﮫ دروغ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣردم را ﻓرﯾب
دھﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .ﻣﮕر اﻣﺛﺎل آن زن ﭼﺎدری ﮐﮫ
ﺗﻌدادﺷﺎن زﯾﺎد ﻧﯾﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در ﺣﺻﺎر ﺗﻧﮓ ﯾﮏ ﺗﻔﮑر
ﭘوﺳﯾده و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳﯾرﻧد .ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی اﻣروز
اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای آﻣﺎج ﺣﻣﻠﮫ ﻣردم ﺑود .ﻣردم ﮐﺎﻣﻼً و
ﺑﮫ درﺳﺗﯽ رھﺑر ﻧظﺎم را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﻧد .ﺣرﮐت اﻣروز راه را
ﺑرای ﻧﺑردھﺎی ﭘﯾش رو ﺑﺎز ﮐرد■.

زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!
اﻟﺷﻌب ﯾرﯾد اﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم!

ﺳﺎﻋت  ١١ﺷب  ٢۵ﺑﮭﻣن

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﭼﻧد ﺻد ھزار ﻧﻔر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛوﻣت
ﺗظﺎھرات ﻛردﻧد!

دﯾروز  ٢۵ﺑﮭﻣن ﺑﻌد از ﺣدود ﯾك ﺳﺎل ،ﺗظﺎھرات ﻋظﯾﻣﯽ
در ﺗﮭران و ﭼﻧد ﺷﮭر دﯾﮕر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛوﻣت رخ داد ﻛﮫ در اﯾن ﺟﺎ
ﻣﺷﺎھدات ﺧودم را ﻣﯽ آورم .اﺧﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎری در ﺳﺎﯾت ﭘﯾك اﯾران
آﻣده ﺑود ﻛﮫ ھﻣﮫ در ﻣﺟﻣوع ﻋﯾﻧﯽ و درﺳت ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
آن ھﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﻛرد.
از ﯾك ھﻔﺗﮫ ی ﻗﺑل ﺟﻧب و ﺟوش ﺑﺳﯾﺎری در ﺷﮭر دﯾده ﻣﯽ
ﺷد و ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺑود ﻛﮫ در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﺎ در ﺗﮭران ﺗظﺎھرات
ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ در ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﻧﺑش ﻣﺻر ﺻورت ﺑﮕﯾرد
و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻠوﯾش را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺳﯾﻣﺎی ﻣﻔﺗﺿﺢ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣرﺗب ﻛرﻛری ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛرد
ﻣردم را ﺟﺎﺳوس و ﻣزدور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻛﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس
روز  ٢٣ﺑﮭﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓراﺧوان ﺗظﺎھرات در دﻓﺎع از ﻣردم
ﻣﺻر ﺑﻌد از ﺧواﻧدن ﯾك ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﻛذاﯾﯽ از ﺟﺎﻧب ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﯾل در ﻣﺻر را ﺑﮫ ﺗوطﺋﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﺳﺑت ﻣﯽ داد و ﮔوﯾﺎ
ﻣﺑﺎرزات در ﻣﺻر ﭘﯾروز و ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت ! اﻛﺛر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﻌد
از دادن ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﺻف از ﻣﺟﻠس ﺑﯾرون رﻓﺗﮫ و در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻧﻣﺎزﺷﻛر ﺑرﮔزار ﻛردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺳﯾری را ﺗظﺎھرات ﻛردﻧد و ﺑﻌد ِ
ﺷﻛر ﻛﮫ از ﺳرﻣﺎن ﮔذﺷت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﻛﮫ ﻣﺑﺎرزات در
ﻣﺻر اداﻣﮫ دارد و ﻣردم ﻓﻘط ﺑﮫ رﻓﺗن ﻣﺑﺎرك راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻣﺎ
اﯾن ھﺎ آرزوی ﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧﺎﺗﻣﮫ ﭘﯾدا ﻛﻧد.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از ﻗول دوﻟت آﺑﺎدی ﻛﮫ ﮔوﯾﺎ دادﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑوده
و ﻣدﺗﯽ ﺣﻛم اﻋدام اﻋﻼم ﻣﯽ ﻛرد ﺗﯾﺗر زده ﺑودﻧد ﻛﮫ" :اﯾن ھﺎ
دارﻧد دﻧﺑﺎل ﯾك آدم ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻛﮫ ﺧودﺳوزی ﻛﻧد و
ﺟﻧﺑش ﺑﮫ راه اﻓﺗد !" ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد" :ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗر از
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻛﮫ ﻧﯾﺳت!"
"ﻋﺑدﷲ ﮔل" رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺗرﻛﯾﮫ ھم ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم ﺑﮭﻣن در
ﺗﮭران ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ظﺎھراً در
ﺗﯾراﻧدازی ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم ﻣﺣﺗﺎط ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺣﺗﯾﺎط را ﺑﯾﺷﺗر
اواﯾل ﺗظﺎھرات و در ﻣﺳﯾر اﺻﻠﯽ رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﻛرد .وﻟﯽ در
ﻛوﭼﮫ ھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻛﺗك زدن و دﺳﺗﮕﯾری ﺟرﯾﺎن داﺷت.
ﺑﻌد از اﯾن ﻛﮫ درﮔﯾری ھﺎی ﺟدی و ﮔﺳﺗرده آﻏﺎز ﺷد ،ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ھﻣﮫ ی ﻧﯾروی ﺧود را در ﺣﻣﻠﮫ و ﻛﺗك زدن
ﻓﻌﺎل ﻛﻧﻧد و از ژﺳت ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ« دﺳت ﺑﻛﺷﻧد.
ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﯾك ﻣﻼﺣظﮫ ی دﯾﮕرﺷﺎن در ﻣورد ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺞ
در ﻧظر ﻣردم ﺑود .در ﺟرﯾﺎن ﺧﯾزش ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﺑﺳﯾﺞ آﻣﺎج
ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم ﻗرار ﮔرﻓت و ﺻداوﺳﯾﻣﺎ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
را از ذھن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺎك ﻛﻧﯾم .ﺷﺎﯾد اﯾن ﺑﺎر ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ را
در ﻧﻘش ﻧﺻﯾﺣت ﻛﻧﻧده در ﺧﯾﺎﺑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻣﻛن ﻧﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ از روﺣﯾﮫ ی ﻣردم ﺑود ﻛﮫ ﻣوﺳوی و
ﻛروﺑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟوز ﺑرای ﺑرﮔزاری در ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم ﺑﮭﻣن

ﺻﻔﺣﮫ ٥

را ﻛردﻧد .ﺑﻌد از اﯾﻧﻛﮫ ﻣوﺳوی در ﺗظﺎھرات ﺧرداد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ﻓراﺧوان ﺑﮫ ﺗظﺎھرات را ﻟﻐو ﻛرده
ﺑود ﺧﯾﻠﯽ از ھواداران آن طﯾف از آن ھﺎ دﻟﺳرد ﺷده ﺑودﻧد .ﻣوج
ﺟﻧﺑش ﺿد دﯾﻛﺗﺎﺗوری در ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﺑﺎﻋث ﺷد ﻛﮫ روﺣﯾﮫ ی
ﻣردم ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻧد و روﺣﯾﮫ ی ﻣﺑﺎرزه طﻠﺑﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر اوج ﺑﮕﯾرد.
ﺟﻣﺎﻋت ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ ﺑﮫ ﻧظر دو ﻧﻘش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﯾﻛﯽ
ﺣﻛم ﺳوﭘﺎپ اطﻣﯾﻧﺎن را دارﻧد و در ﺷراﯾطﯽ ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ رود
ﻛﮫ ﻣﻧﻔﺟر ﺷود ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺑﺧﺎر را ﺧﺎﻟﯽ ﻛﻧﻧد و از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر ﺧود را ﺑرای ﺷراﯾطﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺗﺎ ﺣداﻗل ارﮔﺎن ھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺣﻛوﻣت را ﺣﻔظ ﻛﻧﻧد .ﺑﻌد از ﺗظﺎھرات  ۶دی ٨٨
رھﺑران ﺷﺎن از اﻧﻘﻼب ھراﺳﺎن
)ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ﻋﺎﺷورای ﭘﺎرﺳﺎل(
ِ
ﺷدﻧد و ﻓرﻣﺎن ﺗرﻣز را ﺻﺎدر ﻛردﻧد.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﻣﯾﺎن طﯾف ﭼپ در طول اﻓت ﯾك ﺳﺎﻟﮫ ﮔراﯾش
ﻧﺳﺑﯽ دﻟﺳردی و ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑﮫ وﺟود آﻣد ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت
ﺑرﺧﯽ ﻧﺷرﯾﺎت ﭼپ اﺷﺎره ﻛرد ﻛﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻛرده ﺑودﻧد ﻛﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی
ﻏﻠﺑﮫ ﭘﯾدا ﻛرده اﺳت.
از ھﻔﺗﮫ ی ﻗﺑل ﻣوج ﻓراﺧوان از طرﯾق ﺷﺑﻛﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﯾس
ﺑوك اﯾﻧﺗرﻧت را ﻓرا ﮔرﻓت و ھزاران ﻧﻔر اﻋﻼم ﻛردﻧد ﻛﮫ در
ﺗظﺎھرات  ٢۵ﺑﮭﻣن ﺷرﻛت ﺧواھﻧد ﻛرد.
ﺳﺎزﮔﺎرا در ﻣورد ﺗﺣوﻻت ﻣﺻر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﺎﺷﯾن ﺳرﻛوب
در ﻣﺻر ﻛﻧﺎر اﯾﺳﺗﺎد اﻣﺎ ﭼﺎﻟﻧﮕﯽ ﻛﮫ ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑود ﻓور ًا
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻛرد ﻛﮫ ﻧﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﻣﺎﺷﯾن ﺳرﻛوب ﻧﺑود!
ﮔزارش ﺗظﺎھرات دﯾروز
ﺳﺎﻋت ﺣدود ﯾك رﺑﻊ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻛﮫ از ﺧﯾﺎﺑﺎن  ١۶آذر وارد
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺷدﯾم ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی در طرف ﭘﯾﺎده رو
داﻧﺷﮕﺎه ﻛﮫ آﻓﺗﺎب ھم ﺑﮫ ﻛﻣﻛﺷﺎن آﻣده ﺑود ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب
در ﺣرﻛت ﺑودﻧد .ﭼﮭره ھﺎ ﻣﺻﻣم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻛﻣﯽ ﺗرس
دﯾده ﻣﯽ ﺷد و در ﺑﺳﯾﺎری ھم ﻟﺑﺧﻧد ھﺎی ﺧوش آﻣد ﮔوﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎز
ھم آﻣدﯾم ! ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼﮭﺎر راه وﻟﯾﻌﺻر
ﺣرﻛت ﻛردﯾم .ﺳر ﺑﺳﯾﺎری از ﭼﮭﺎر راه ھﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣوﺗور و ﺳﭘر و ﻛﻼه ﺧود در ﺣﺎل اﺳﺗﻘرار ﺑودﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ھر
ﻟﺣظﮫ زﯾﺎدﺗر ﻣﯽ ﺷد و ﺗﺎ ﭼﺷم ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛرد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان
ﻓردوﺳﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﺑود .ﭼﮭﺎرراه وﻟﯾﻌﺻر ﻛﮫ رﺳﯾدﯾم ﺑﮫ ھﻣراه
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺑرﮔﺷﺗﯾم .ﻛﺳﯽ ﺷﻌﺎر ﻧﻣﯽ داد .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ آﻣد ﻗرار ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑرای زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺟﻣﻌﯾت وﺳﯾﻊ ﺗر
ﺷود و ﺗﻔﻛر ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺗﺎ ﺷﻌﺎر ﺑدھﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﭘر ﻣﺄﻣور ﺑود .ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﮔﺎرد ﺿد
ﺷورش و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻣوﺗورھﺎی ھزار و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
در ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﭼﮭﺎرﺳرﻧﺷﯾن ﻛﮫ ﻣﺎﺳك و ﻛﻼه ﻣوﺗور داﺷﺗﻧد.
ﺗوی ﻣﯾدان ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻌﺎر داد" :ﷲ اﻛﺑر" و "ﻣرگ ﺑر
دﯾﻛﺗﺎﺗور!" ﻛﮫ ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ﺣﻣﻠﮫ ﻛرد ﺗوی ﭘﯾﺎده رو .اﻛﺛر
ﺟﻣﻌﯾت در ﭘﯾﺎده رو ﺑودﻧد و از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺟﻣﺎﻟزاده و ﻓرﺻت
و دﯾﮕر ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
اﺻﻠﯽ ﺑودﻧد در ﻣﻘﯾﺎس ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺣدود ﺗوی
ﻓرﻋﯽ .ﺧﯾﻠﯽ ﺟﻠو دار ﻧﺑودﻧد و ﻧوﻋﯽ ﺗرس ھم داﺷﺗﻧد.
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓرﺻت ﻣردم ﯾك ﻣوﺗوری ﺑﺳﯾﺟﯽ را ﮔرﻓﺗﻧد و
ﻣوﺗورش را آﺗش زدﻧد و ﺑﮫ ﯾك ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺳﯾﺟﯽ را ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﻣﻛش
آﻣده ﺑود ،ﺑﮫ ﺷدت ﺧﺳﺎرت زدﻧد .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ از روﺑرو ﻣﯽ آﻣدﻧد
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی در ﭘﯾﺎده روھﺎ ﺟﻣﻌﯾت ھﺳت.
ﺟﻣﻌﯾت ﻛﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺷﻌﺎر دادن ﻛرد ﺣﻣﻼت ﺷروع ﺷد.
وﻟﯽ ﻣردم ﻓرار ﻧﻣﯽ ﻛردﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﻛﻣﯽ ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺑﻌد
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛردﻧد .طرف ﻣﻘﺎﺑل
ﭘﯾﺎده رو ھم ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد ﺷد.
در ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗوﺑوس ھﺎی ﺷرﻛت واﺣد ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺟﻣﻌﯾت
زﯾﺎدی اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺗﻌدادی ﻛﮫ در ﺣﺎل رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان
آزادی ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻣوﺗورﺳوار ﮔﺎرد ﺿد

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷورش ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد و ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﻣوﺗورﺳوارھﺎ دو ﻧﻔری
روی ﻣوﺗور ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﻟﺑﺎس ﺿد ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﺗن داﺷﺗﻧد .ﻧﻔر
ﻋﻘب ﺑﺎﺗوم ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ دﺳت داﺷت .ﺗﻌداد ﻛﻣﯽ از ﻣردم ﻣﻧﺗظر
اﺗوﺑوس ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺧﺑری از آن ﻧﺑود و ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗری
ﻣردم ﻣﻌﺗرض ﺑودﻧد .ﭼﻧد ﻣوﺗورﺳوار از ﻣﯾﺎن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻋﺑور
ﻛرد و ﯾﻛﯽ از ﺗرك ﻣوﺗور ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺿرﺑﮫ ای ﺑﮫ
ﺳر ﻣرد ﺟواﻧﯽ ﻛﮫ ﭘﺷﺗش ﺑﮫ وی ﺑود زد و رﻓت .از ﺳر ﻣرد
ﺧون ﻓواره زد .ﭘﯾرﻣردی ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد
زدن ﻛرده و ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﭼﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺗوی ﭘﯾﺎده رو ﺟﻣﻌﯾت ﻛﻣﺎﻛﺎن ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ
ﻛردﻧد .اﺗوﺑوس ھﺎی ﺑﯽ آر ﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻣﯾﻠﯾﻣﺗری راه
ﺷﺎن را اداﻣﮫ دھﻧد .در ﻗﺳﻣت زﻧﺎن اﺗوﺑوس ھﺎ ﺷﻌﺎر دھﯽ ﺧﯾﻠﯽ
زﯾﺎد ﺑود .ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد ﺿدﺷورش ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده اﺗوﺑوس ھﺎ
ﺷروع ﻛردﻧد ﺑﮫ ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ اﺗوﺑوس ھﺎی ﺑﯽ آر ﺗﯽ ! ﻣﺗرو
اﻧﻘﻼب را ﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
ھﻣﮫ ﺳﻧﯽ در ﺗظﺎھرات ﺷرﻛت داﺷﺗﻧد .زﻧﺎن و ﻣردان ﻣﺳن
ھم زﯾﺎد ﺑودﻧد وﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد ﺿدﺷورش ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻛس رﺣم
ﻧﻣﯽ ﻛردﻧد .دو زن ﻣﺳن ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه رﻧﮓ و ﭘوﺷش ﻛﺎﻣل در ﺣﺎﻟﯽ
ﻛﮫ ﭘﺎﯾﺷﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد در ﻛﻧﺎری ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﻓﺣش ﻣﯽ دادﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد ﺿدﺷورش و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و اطﻼﻋﺎت ﻛﮫ
ﺑﺳﯾﺎری ﺻورت ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﺳك ﭘوﺷﺎﻧده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت
و ﺳراﺳﯾﻣﮫ در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻣﺎھﺎی ﺟدﯾد زﯾﺎد ھم
ﺟﺎ ﻧداﺷت از ﺗرس اﺳﺗﻘرار ﻣردم ﺳراﺳﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺗﻌدادی از ﺟواﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺎﺳك ﭘﺧش ﻣﯽ ﻛردﻧد.
رﻓﺗم داﺧل اﺗوﺑوس ﻛﮫ ﺑﺣث زﯾﺎد اﺳت .ﭼﻧد ﻧﻔر ھم ﺷﯾرﯾﻧﯽ
ﭘﺧش ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﻣردم در ھر ﯾورش ﮔﺎرد ﺿدﺷورش ﺑﮫ ﻣردم
در ﺑﯾرون ھو ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد .ﯾك ﺟوان ﻟر ﺑﺎ
ﻣوﺑﺎﯾﻠش ﻓﯾﻠم ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﻓﺣش ﻣﯽ داد .ﻣردی ﻣدام ﻣﯽ ﮔﻔت:
"ﻓﺎﯾده اش ﭼﯾﺳت؟" ﻛﺳﯽ ﺟواب داد" :ﻣﺟﻠس و دوﻟت و ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺑدھﻧد ﻗدم اوﻟش اﺳت".
ﺑﯾرون ﮔﺎردی ھﺎ ھﯽ ﻣردم را ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﻣﯽ زدﻧد و ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ
ھﺎی ﻛوﭼك ﮔﺎز اﺷك آور ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﮔﺎز وارد اﺗوﺑوس
ﺷد .ﻛﻣﯽ آﻧورﺗر ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺷﻌﺎر دادن ﺑودﻧد و
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن ﭘﯾﺎده ﺷدﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
ﺗوی اﺗوﺑوس دو داﻧﺷﺟوی ﺳﺎﺑق در ﻣورد دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ و
ﺷرﻛﺗﺷﺎن در ھﺟده ﺗﯾر و ﺗظﺎھرات ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﻠﻧد ﺑﻠﻧد ﺣرف ﻣﯽ
زدﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از ﻣوﺳوی و ﺧط ﻣﺳﺎﻟﻣت دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛردﻧد.
ﯾﻛﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﺎر ﺣﻛوﻣت ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾده ﻛﮫ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ را
ھم دارد ﻣﯽ زﻧد و او وزﻧﮫ ﻣﮭﻣﯽ اﺳت .ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ
ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﭼﺷم داﺷت و ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣردم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻛل ﺣﻛوﻣت
را ﺳرﻧﮕون ﻛرد.
در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد وﯾژه رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﺎﻻی ﮔﻧﺑد
وﺳط ﻣﯾدان و ﯾك دورﺑﯾن ﻗوی دﺳت ﯾﻛﯾﺷﺎن ﺑود و ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛرد
طوری ﻓﯾﻠم ﺑﮕﯾرد ﻛﮫ اﻧﮕﺎر در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺗراﻓﯾك در ﺟرﯾﺎن اﺳت
و ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﻛﮫ در ﭘﯾﺎده رو ھﺎ ﺗﺎ ﻣﯾدان
آزادی ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی در ﺣﺎل درﮔﯾری ﺑودﻧد .ﺷب در ﺳﯾﻣﺎی
ﻛذاﯾﯽ دﯾدم ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺗﺻﺎوﯾر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻛﯾﮭﺎن
ھم ﻧوﺷت ﻛﮫ ﺳﯾﺻد ﻧﻔر در ﺗظﺎھرات ﺑودﻧد!! ﮔوﯾﺎ ﺑرﻣﺑﻧﺎی رھﻧﻣود
ﺑﺎﻧك ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﻔرھﺎی ﺟﻠوی ﺳﯾﺻد را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ! ﯾك ﺟﺎ
ﺣﺳﺎب ﻛردم ﻛﮫ ھر ده ﻣﺗر ﺣداﻗل  ٢۵ﻧﻔر ﺗظﺎھر ﻛﻧﻧده را در
ﺧود ﺟﺎی داده ﺑود و ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ھم از ﭘل ﭼوﺑﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب و
از ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﺑرﻋﻛس در ﺣﺎل ﺣرﻛت ﺑودﻧد.
ﺧودﺗﺎن ﺣﺳﺎب ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﺣداﻗل ﭼﻧد ﺻد ھزار ﻧﻔر آن ﺟﺎ ﺑودﻧد.
دﺧﺗری ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ در ﭼﻧد ﺟﺎ ﻣﺎ ھم زدن را ﺑﺎ زدن ﺟواب
دادﯾم و ﭼﻧد ﺟوان )ﻣرد( ﺣرف او را دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ اﺗوﺑوس اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دادﻧد .ﺗﻌداد دﺧﺗرھﺎ طﺑق
ﻣﻌﻣول ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺑود .ﻣﺎدرھﺎ ،دﺧﺗر و ﭘﺳرھﺎﯾﺷﺎن ھم زﯾﺎد ﺑودﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ زﻧﺎن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﯾزش ﭘﺎرﺳﺎل ﻛﻣﺗر ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ آﻣدﻧد.
راﺳﺗﯽ  ٢۵ﺑﮭﻣن اﻣﺳﺎل روز ﻋﺷﺎق )واﻟﻧﺗﯾﺎﯾن( ھم ﺑود و ﻛم
ﻧﺑودﻧد دﺧﺗر و ﭘﺳرھﺎی ﺟوان ﻛﮫ ﺑﯾن رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﯽ واﻟﻧﺗﺎﯾن ﯾﺎ
ﺗظﺎھرات ﻣردد ﺑودﻧد! وﻟﯽ آﻣدﻧد و ﺑﮫ آن ھﺎ ھم ﺧوش ﮔذﺷت!!
دﺧﺗری ﺑﮫ دوﺳﺗش ﻣﯽ ﮔﻔت" :دﯾدی ﮔﻔﺗم ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑد ﻧﻣﯽ ﮔذره !"
ﺳﺎﻋت ﺣدود ﺷش و ﻧﯾم در ﺣواﻟﯽ ﺑﮭﺑودی ھﻧوز ﺟﻣﻌﯾت در
ﺣﺎل رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳوی ﻣﯾدان آزادی ﺑود.
ﻧﯾروی ﮔﺎرد وﯾژه در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺧﻠوت ﺗر اﺳت ﺷروع
ﻛردﻧد ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﻛردن ﺗك و ﺗوك ﺟواﻧﺎن.
ﭼﻧد ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﺗذﻛر دادﻧد و
ژﺳت ﮔرﻓﺗﻧد ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﺳﺗﮕﯾرش ﻛﻧﻧد .ﯾﻛﯾﺷﺎن ﻋﻼوه ﺑر
ﻣﺎﺳك ،ﻋﯾﻧك دودی ﺳﯾﺎھﯽ ﺑر ﭼﺷم داﺷت و ﯾواﺷﻛﯽ دﺳت زن
را ﻣﯽ ﻛﺷﯾد .ﭼﮭره و ﺣرﻛﺎﺗش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﻛﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﻛﺛﯾﻔﯽ در
ﺳر دارد .ﻧﮕﺎه ﺳﻧﮕﯾن ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣردم ﺑﺎﻋث ﺷد ﻛﮫ زن ﺑﮫ
آھﺳﺗﮕﯽ و ﺑﺎ ﺗردﯾد از آن ھﺎ دور ﺷود.
ﺑﺳﯾﺞ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻛرده ﻛﮫ ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻧدھد و ﺧود را
ﻗﺎطﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧد.
ﺷب در ﺧﯾﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺳﺎﻋت ﺷش و ﻧﯾم ﻧﯾروی ﮔﺎرد
وﯾژه ﻛﻣﯾن ﻛرده ﺑود .ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﻛﯽ و ﻗﺻراﻟدﺷت و ﻛﺎرون و
ﺟﯾﺣون ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻠوت ﺑود و ﺧرده ﺷﯾﺷﮫ و ﺳﻧﮓ و ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ
آﺗش زده ﺷده ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑود .از ﯾك ﻧﻔر ﭘرﺳﯾدم ﯾك ﺳﺎﻋت
ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﺟﺎ ﺑودي؟ ﮔﻔت ﻛﮫ دو ﺳﺎﻋت اﺳت اﯾن ﺟﺎ ھﺳﺗم .ﺑﻌد
ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﮔﻔت ﻛﮫ ﯾك ﻋده اﯾن ﺟﺎ اﻏﺗﺷﺎش ﻛردﻧد و ﯾك ﺳری آدم
ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻛردﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ اش اﯾن ﺷد ﻛﮫ ﻛﺗك
ﺧوردﻧد .ﭼﻧدﯾن ﺑﺎﺟﮫ ﺗﻠﻔن ﺳرﻧﮕون ﺷده ﺑود .ﺑﻌداً در اﺧﺑﺎر
ﺷﻧﯾدم ﻛﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﻛﯽ ﯾﻛﯽ از ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن ﯾك ﻣوﺗور ھزار
ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﺎ ﻛﻠت ﺗﯾراﻧدازی ﻛرده و ﯾك ﻧﻔر ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت .درود
ﺑر ﻣﺑﺎرزان راه آزادی!
ﻣردم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﯾﺣون و ھﺎﺷﻣﯽ و ﺣﺗﯽ در
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳﺗﺎد ﻣﻌﯾن ﻛﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش ﻛﻣﺗر درﮔﯾری ﺑود ﻣردم
ﺗظﺎھرات ﻛردﻧد .ﺣﺗﯽ ﺧﺑر ﺑود ﻛﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾدان ﺷﮭدا )ژاﻟﮫ( و
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧراﺳﺎن ﻛﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻧﺗﯽ ـ ﻣذھﺑﯽ و ﺗﺎ ﻣدت ھﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
رژﯾم ﺑوده ھم ﺗظﺎھرات ﺷده اﺳت.
ﺷﻌﺎرھﺎی راﯾﺞ "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور !" و "ﻣرگ ﺑر اﺻل
وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ!" و "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!" و "ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﻣﺑﺎرك
ﭘﯾوﻧدﺗﺎن ﻣﺑﺎرك !" و "زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد!" و "زﻧداﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗت ﻣﯽ ﻛﻧﯾم !" ﺑوده اﺳت .ھﻣﯾن طور "ﻣﺑﺎرك ﺑن
ﻋﻠﯽ ﻧوﺑت ﺳﯾد ﻋﻠﯽ !" و ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ھم "ﭼﮫ ﺑﺎ ﻣوﺗور ،ﭼﮫ ﺑﺎ
ﺷﺗر ،ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور !" و "ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن" و "ﷲ اﻛﺑر"
ھم ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد.
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧواب و ﺟﻣﮭوری و ﺑزرﮔراه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ھم
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑزودی ﻛﺎﻧﺎل ھﺎی ﺧﺑری ﯾورو
ﻧﯾووز و ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺳﯽ ان ان را ﭘر ﻛرد .در ﺻﺣﻧﮫ ای
ﻣردم ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﻧر ﺑزرﮔﯽ ﻛﮫ ﻋﻛس ﺧﺎﻣﻧﮫ ای روﯾش ﺑود را
آﺗش ﺑزﻧﻧد ﻛﮫ ﻣرد ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻛﮫ در ﻣﯾﺎن آن ھﺎ ﻗﺎﯾم ﺷده ﺑود
ﺧواﺳت ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺷود ﻛﮫ ﺗوﺳط ﻣردم ﻛﺗك ﺧورد .در اطراف ﻣﯾدان
اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ،ﭼﮭﺎرراه ﻛﺎﻟﺞ ،ﻣﯾدان ﻓردوﺳﯽ ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺳﺗﺎرﺧﺎن و
ﺻﺎدﻗﯾﮫ ھم درﮔﯾری ﺗﺎ ﺷب اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺷﮭرھﺎی اﺻﻔﮭﺎن ،ﺷﯾراز ،ﻛرﻣﺎﻧﺷﺎه ،رﺷت ،ﺑﺎﺑل ،ﻣﺷﮭد و
ﺑوﺷﮭر ﺷﺎھد راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ و درﮔﯾری ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﻧﯾروھﺎی
ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﺑوده اﺳت .طﺑق ﺧﺑرھﺎی ﺗﺎ ﻛﻧون ﯾك ﻧﻔر ﻛﺷﺗﮫ و ﺑﯾش
از دوﯾﺳت ﻧﻔر دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد■.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ﺻدای اﻧﻘﻼب ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
"ﻣﺷت آھﻧﯾن" دﯾﮑﺗﺎ ﺗورھﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﻧد!
ﭼرا ﺷورش ﺷد؟
اﯾن روزھﺎ ﻗﺎره ی ﺳﯾﺎه ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻣرﮐز دﻧﯾﺎ اﺳت .ﺗوﻧس
ی ﺟوان
آﻏﺎزﮔر ﺷورش ﺑود .ﻣردم در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺧودﺳوز ِ
ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ی دﺳت ﻓروﺷﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﮐﺎر ھم ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﻣﻧﻊ
ﺷده ﺑود و در واﻗﻊ از ﺧﺷم ﻓرو ﺧورده ی ﺳﺎل ھﺎ اﺳﺗﺑداد و ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ و ﺧﻔﻘﺎن ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﻧد و در ﻣدت ﭼﻧد روز دوﻟت
ﺑن ﻋﻠﯽ ﺳﻘوط ﮐرد.
ﺗوﻧس ﺳﺎل ھﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣره ی ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود .ﺑﻌد از اﺳﺗﻘﻼل از
ﻓراﻧﺳﮫ ﻧﯾز ﺑن ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ در ارﺗش و ﺑﻌد ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان
رﯾﯾس اطﻼﻋﺎت و اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری رﺳﯾد ﺳر ﺳﭘرده ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻓراﻧﺳوی ھﺎ ﺷد .اﻣﺎ ﺑﻌد
از ﺳﻘوط دوﻟﺗش ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ی ورود ﻧداد .اﯾن روزھﺎ
دﯾﮕر ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺳرﺳﭘردﮔﺎن ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻣدان ھﺎی ﭘر از ﭘول و
طﻼ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻓرﯾﺑﮑﺎری ھﺎی ﻗدرت ھﺎی ﻏرﺑﯽ
اﺗﻔﺎق ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﺎدﻣﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره ی
رﻗﯾب دﯾرﯾﻧش ﺑﺎ ﺑﺣران ﻣواﺟﮫ ﺷده ،ﻏﺎﻓل ﺑود از اﯾن ﮐﮫ اﯾن
ﻣوج ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺗوﻧس را ﻧﯾز در ﻣﯽ ﻧوردد .ﯾﻣن و اردن ھم ﺑﮫ
ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻧد .در اﻟﺟزاﯾر ﺗظﺎھرات ھﺎی ﭘراﮐﻧده ای ﺻورت
ﮔرﻓت .اﻣﺎ ﻣوج وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺻر رﺳﯾد رﻧﮓ و روی دﯾﮕری ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزات داد .اﯾن ﮐﺷور ﻣﮭم ﺗرﯾن ﮐﺷور آﻓرﯾﻘﺎ و ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﻣرﮐز ﺛﺑﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت .ﻣﺻر ﮐﮫ دو ﺳوم ﺟﻣﻌﯾت ٨٠
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اش زﯾر ﺧط ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
را دﮔرﮔون ﮐﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای
ﺗﺻﺎﺣب آن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻠﯾرﻏم
اﯾن ﮐﮫ ﺗوﻧس در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑن ﻋﻠﯽ از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی رﺷد
ﭼﺷﻣﮕﯾری داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﮐﺷور ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد اﯾن ﻧﺳﺧﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟﮕو ﺑرای دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ ھم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد ،اﻣﺎ ﺑﯾﮑﺎری و ﻓﻘر ،ﻓﺳﺎد ﻣﺳﺋوﻻن
ﺣﮑوﻣت و  ...در اﯾن ﮐﺷور ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧودﺳوزی ﯾﮏ
ﺟوان ﺟرﻗﮫ ای ﻣﯽ ﺷود ﺑرای آﺗﺷﻔﺷﺎن ﺧﺷم ﺟواﻧﺎن ﺗوﻧس و
ﺑﻌد ھم اﻟﮕوﯾﯽ ﺑرای ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗوﻧس
دارﻧد .اﻣﺎ ﻓﻘط ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﯾﮑﺎری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣردم را
ﺑﻠﻧد ﮐرده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺗش زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر را آﻧﮕوﻧﮫ ﺷﻌﻠﮫ ور ﮐﻧد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ داﻣﺎن دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ را ﺑﮕﯾرد .ﻣﺻر ﻧﯾز از
ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن و ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت اﻣﺎ اﯾن
ﺷورش ﻧﺷﺎن از ﺗﺿﺎد طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم و ﻣﺣﮑوم ،و ﺳﺗﻣﮕر و
ﺳﺗﻣدﯾده دارد.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﻧﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﺗوده ای
را ﻣﻧﻌﮑس ﻧﮑﻧد ،ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ دروغ و ﻓرﯾﺑﮑﺎری اش را در
اﺧﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺗوﻧس و ﻣﺻر ﻧﺷﺎن داد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺣﮑوﻣت ﺣﺿور ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﮫ در ﻣﺻر و ﺗوﻧس در
اﻗﻠﯾت ﻧﺎﭼﯾز ﻗرار دارﻧد را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﻣوده و ﺗظﺎھرات ﻣردم را
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﮫ رھﺑری و دﻋوت اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺧواﻧدﻧد .آن ھﺎ روز
ﻓرار ﺑن ﻋﻠﯽ اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از  ٢٤ﺳﺎل از
ﺑﻌد از
ِ
ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗوﻧس اذان ﭘﺧش ﺷد و ﻣردم ﺑرای اﯾن ﻣوﺿوع ھﻠﮭﻠﮫ
و ﺷﺎدی ﺑر ﭘﺎ ﮐردﻧد .ﺗظﺎھرات ﻣﺻرﯾﺎن را در رھﺑری "اﺧوان
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن" ﻣﺗﺑﻠور ﮐرد و از ﭘﯾروزی اﺳﻼم در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺧﺑر
داد .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣوزوی ﺣﮑوﻣت اﯾن ﺧﯾزش را ﭘس

ﻟرزه ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺧواﻧدﻧد .اﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧدارد.
اﯾن ﺷورش ،ﺷورش ﮔرﺳﻧﮕﺎن اﺳت .ﺷورش ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺎﺳت ﮐﮫ از ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده اﻧد .ﺧﯾزﺷﯽ اﺳت
ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎ زود داﻣن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺗﺑدان ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮕﯾرد .ﭼرا ﮐﮫ در اﯾران ھم
در ﮐﻧﺎر ﺳﺎل ھﺎ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ھﻣﺎن طرح ھدﻓﻣﻧدی
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺟرا در آﻣده اﺳت ﮐﮫ در اﺻل رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺑﮫ اﺟرا در آﻣده و ﻣوﺟﯽ از
ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری ،ﺟواﻧﺎن ﺑدون اﺷﺗﻐﺎل و ﺑدون ﭼﺷم اﻧداز و اﻣﯾد
ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت از ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل از اﯾن
طرح و ﺑﻌد از آن ﺻدھﺎ ﺗن را در زﻧدان ھﺎﯾش و در ﻣﻼ ﻋﺎم
اﻋدام ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﺑرای اﯾن ﺑود ﺗﺎ ﻣوﺟﯽ از
ﺳرﮐوب راه ﺑﯾﻧدازد و ﻣردم را ﺳﺎﮐت ﮐﻧد ﺗﺎ ھرﮔز ﺑﮫ ﻓﮑر
اﻋﺗراض ﻧﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرﻋﮑس اﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﭼون
ﺗوﻧس و ﻣﺻر ﺑﺎﻋث اﻧﻔﺟﺎر ﺗوده ھﺎ ﺷود؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﮑﺎری و دروﻏﮕوﯾﯽ در اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺑﺎر ﺳﻌﯽ در
ﮔﻣراه ﻧﻣودن ﻣردم دارد .اﻣﺎ ﺳرﻧوﺷت ﺑن ﻋﻠﯽ ھﺎ و ﺣﺳﻧﯽ
ﻣﺑﺎرک ھﺎ ھﺷداری اﺳت ﺑﮫ آن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در دادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣردم ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﻘش زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن
ﻣردم آﻓرﯾﻘﺎ و ﺟﻧوب ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﯾن روزھﺎ ﻓﺳﺗﯾوال ﺷﺎدی را در
ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾزھﺎی ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗرﺟﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺣﺿور دﺧﺗران ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت؛ و ﺗﺻﺎوﯾر
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ﮔوﯾﺎی اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت .ﺣﺿورﺷﺎن
دﻟﮕرﻣﯽ و ﻧوﯾدﺑﺧش روزھﺎی ﺧوﺑﯽ اﺳت .ﺑﺎﻻﺧص ﺑرای ﻣﺎ ﮐﮫ
ﺷﺎھد ﯾﮏ ﺧﯾزش ﺳرﮐوب ﺷده ﺑودﯾم .اﻣروز زﻧﺎن ﺷورﺷﮕران
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺟﮭﺎن ﻋرب ھﺳﺗﻧد .ﺣﺿور زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر
رزﻣﻧده و ﺷﺟﺎع در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس ﺷرﮐت دارﻧد
ﻣﮭر ﺗﺄﯾﯾدی اﺳت ﺑر اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواﺳﺗﺎر
رھﺎﯾﯽ و آزادی ھﺳﺗﻧد؛ و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻗﯾد و ﺑﻧدی ﺑرای آن ھﺎ
اﯾﺟﺎد ﮐﻧد آن را ﺑﮫ زﯾر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ و ﭼﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی ﺳﮑوﻻر .ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣذھﺑﯽ و
ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن ھﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺿد زن و ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ
را در ﮐﺷورھﺎﯾﺷﺎن ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐرده و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﻣوده اﻧد و ھر
ﺟرﻗﮫ ای ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه
آورد و آن ھﺎ اﮐﻧون در ﻣرﮐز ﻣﺑﺎرزه ھﺳﺗﻧد و ﺣﺿورﺷﺎن ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺗﺣوﻻت ﺑزرگ در دﻧﯾﺎ اﺗﻔﺎق
ﺑﯾﻔﺗد ،ﺣﺗﻣﺎ ً زﻧﺎن ﭘﯾﺷروان اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺧواھﻧد ﺑود .اﯾن
ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳت و ﺳﻠﺳﻠﮫ وار در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ھم در
ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت.
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واﮐﻧش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ
اﯾن روزھﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﻣﺷﮭود
اﺳت .زﻧﺎن و ﻣردان ﺧﺷﻣﮕﯾن و رزﻣﻧده ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑن
ﻋﻠﯽ را ﺑﯾرون ﮐردﻧد و در ﺣﺎل ﭼﯾدن ﺑﺳﺎط اﺧراج ﺣﺳﻧﯽ
ﻣﺑﺎرک ھﺳﺗﻧد .آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ دﺳت و ﭘﺎﯾﺷﺎن را ﮔم ﮐرده اﻧد و
ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘو اﻓﺗﺎده اﻧد .ھﻣﮫ در ﻓﮑر ﭼﺎره اﻧد ،ﭼﮫ ﻗدرت ھﺎی ﺳﻠطﮫ
ﮔر و ﭼﮫ ﺳرﺳﭘردﮔﺎن آن ھﺎ .اﻣﺎ ﻣردم ﺧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ھر
روز در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣردم
را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑرﮔرداﻧﻧد .وﻗﺗﯽ دﯾدﻧد ﺳرﮐوب ﻣردم ﺑﯽ ﻓﺎﯾده
اﺳت ژﺳت ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳرو ﺗﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ھم آورﻧد.
ﻣدام ﻣﮭره ھﺎی ﺟدﯾد رو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘرھﯾز از ﺧﺷوﻧت را ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺑﺎرزات ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﺑﮫ
ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ﺑرﺳد .ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺛﺑﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از دﺳت ﺑرود .ﺑﮫ
ت ﺳرﺳﭘردﮔﺎن ﺷﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐرده و اﻋﻼم
ھﻣﯾن ﺧﺎطر ھم ﭘﺷ ِ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳﺧﺗﮕﯾری ﮐردﻧد .ﮐﺳﯽ
دﯾﮑﺗﺎﺗور ﮔوش ﺑﮫ
ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ روزی ﻣردم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ
ِ
ﻓرﻣﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﭼون ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﻧد .اﻣﺎ اﯾن اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺑﯾﺎﯾﻧد ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت ھﺎ
ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﯾزد .ﻧﮫ ﺳرﮐوب ﺟواب ﻣﯽ دھد و ﻧﮫ وﻋده وﻋﯾدھﺎ.
ﺑن ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺧﺳت وزﯾرش ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺑﺎرک ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ
اش را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ ﻣﮕر ﻓرﻗﯽ دارد؟ ھﻣﮫ آن ھﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﯾﮏ طﺑﻘﮫ و ﯾﮏ دوﻟت ھﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر از ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﺎﺷﻧد .ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت و ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم از ﺑﯾن
ﺑرود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣواﻗﻊ ھﻣﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد
ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻗﺎﯾﻊ اﯾران ﻧﻣوﻧﮫ ی ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت
ﮐﮫ رھﺑری ﺳﺑز ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از
دﺳت ﺑرود و ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﮫ و ﮔﺳﺗرش ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺷد .اﻣﺎ
ﻣردم ﻋرب ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از ﺳﻘوط ﻣﺳﺗﺑدان راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭼﮫ
دل اﻧﮕﯾز و روﺣﯾﮫ ﺑﺧش اﺳت ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﺗوده ھﺎ و ﭼﮫ اﻣﯾدھﺎی
ﺑزرﮔﯽ ﺣﺎﮐم اﺳت ﺑر آﻓرﯾﻘﺎی اﯾن روزھﺎ.
و اﻣﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑزرگ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود و آن
ﺣﺿور ﯾﮏ ﺣزب ﭘﯾﺷروی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺧودﺟوش اﺳت و ھﯾﭻ رھﺑری ﻧدارد .اﻣﺎ اﯾن
ﺧطر ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﺣزاب رﻓرﻣﯾﺳت و ﻣذھﺑﯽ و
ﺑورژواﯾﯽ ﺑﯾﻔﺗد .اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣروز ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ی
آن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﭼراغ ﺳﺑز ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﺑﮫ
ﺧودی ﻣردم ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻣﺎم ﺷﺟﺎﻋت ھﺎ و ﻓداﮐﺎری ھﺎﯾﺷﺎن اﮔر ﺑﮫ
دﺳت ﯾﮏ ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھداﯾت ﻧﺷود ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از
ﺧﯾزش ھﺎ و ﺣرﮐت ھﺎی ﻣردﻣﯽ دﯾﮕر ﻓروﮐش ﺧواھد ﻧﻣود و
ﯾﺎ ﻣﻧﺣرف ﺧواھد ﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﯾزش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣردم
اﯾران ﻓروﮐش ﻧﻣود .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻔﺎوت ﺑزرگ آن ﺣرﮐت ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻣروز ﺟﮭﺎن ﻋرب اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت رھﺑری آن
ﺧﯾزش را در دﺳت داﺷت و ھﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ھرز رﻓﺗن ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم ﺷد .اﻣروز ﻣردم اﯾران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را درک
ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد و اﮔر ھﻧوز ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﺗوھﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺎح
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده رﻓﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣردم ﺗوﻧس و ﻣﺻر
ﺧواھﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ھﺎﯾﺷﺎن ﺑودﻧد و ﺑﺎ وﺟود ﺳرﮐوب ھﺎ
و دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ و ﮐﺷﺗﺎرھﺎ اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﻋﻘب ﻧﻧﺷﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﺟﻧﺑش
ﻣردم اﯾران ﻋﻠﯾرﻏم ﻓداﮐﺎری ھﺎ و رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳﻣش ﺧواھﺎن
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧﺑود .رﻓرم و اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﺎزش ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺿرر ﻣردم
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ﺧواھد ﺑود .ﺧطری ﮐﮫ در ﮐﻣﯾن ﻣﺻر و ﺗوﻧس ھم ھﺳت ،اﻣﺎ
ھﻧوز ﺑﮫ وﻗوع ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .ﭘﯾوﺳﺗن ارﺗش ﺑﮫ ﻣردم و اﻋﻼم
ﺑرﺧورد ﻧﮑردن ﺑﺎ ﻣردم از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﺿﺎی
ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ اﺳت .ارﺗش و ﭘﻠﯾس ﻧﯾز ارﮔﺎن ھﺎی ھﻣﺎن دوﻟت
ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد ھﺳﺗﻧد.
اﻣروز روز ﻣطرح ﮐردن اﯾده ھﺎ اﺳت .ﺟواﻧﺎن دﻧﯾﺎی ﻋرب،
آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾزﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎ ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺧواھﺎن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ھﺳﺗﻧد .اﻣروز ﺑﺎﯾد ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آن ھﺎ ﺑرد و ﻓرﯾﺎد زد.
رادﯾﮑﺎﻟﺗر ﻧﻣودن ﻣﺑﺎرزات اﮔر ﭼﮫ ﺧوب اﺳت اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص داﺷت .ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘوﯾﺎ .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای
ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﯾﻧده را ﺧﯾﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺗرﺳﯾم ﮐﻧد .اﻣروز
ﻓﺿﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﮭﯾﺎ اﺳت .وﺟود ﺣزب ﭘﯾﺷروی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ
داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﯾﺎز واﻗﻌﯽ ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ اﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ھﺳﺗﻧد و ﭼﻧﯾن ﺣرﮐت ھﺎﯾﯽ را
ﺑورژواﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ھر ﺟﻧﺑش آن طور ﮐﮫ
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ﻟزوﻣﺎ ً ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد .اﮔر ﻣدﻋﯾﺎن
اﻧﻘﻼب ﻣﻧﺗظرﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺷﺳﺗﮫ رﻓﺗﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران آﻏﺎزﮔران آن ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻌد آن ھﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد و رھﺑری
ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﺗﮫ ﻓﮑراﻧﮫ اﺳت .ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﺻر ،ﺗوﻧس ،اردن و ﯾﻣن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد اﮐﺛراً
داﻧﺷﺟو و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده و از طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ
ﺣﺿور آن ھﺎ ﻗﺷرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔران را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻣﯾدان آورده اﺳت .اﯾن ﻣﺑﺎرزان ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺎ ﺟواﻧﺎن در اﯾران و
ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط دﻧﯾﺎ و ﺑﺎﻻﺧص ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﻟﮕو ﺑﺎﺷد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﻣﺎن ﺟوان ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روزھﺎی اول ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن رﻧﮓ و ﺑوی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣروزﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﯾش از ھر وﻗﺗﯽ در دﻧﯾﺎ طﻠب
ﻣﯽ ﺷود .اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل ﮔذر از ﻣرزھﺎی دﻧﯾﺎ اﺳت و طﺑﻘﺎت
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺣد ﺷده اﻧد .اﻣﺎ ﺧطر اﺣﯾﺎی ﻧظﺎم ھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ھﺎی ﺟدﯾد و ﻓرﯾب ﺗوده ھﺎ و ﺑﮫ ھرز
رﻓﺗن ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن و ﺧون ھﺎی رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﯾز وﺟود دارد .ﺑﺎﯾد
واﻗﻌﯾت را دﯾد .ﻣردم ﺑﮫ ﻗدرت ﺧودﺷﺎن ﭘﯽ ﺑرده اﻧد .اﮐﻧون
ﺣﺿور ﺣزب ﭘﯾﺷروی اﻧﻘﻼﺑﯽ طﻠب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻗدرت
ﻣردم را ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ واﻗﻌﯽ و زﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺟﻠوی
ﻣردم ﺑﮕذارد .ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺳؤاﻻت ﻣردم درﺑﺎره
ی ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده ﺑﺎﺷد.
ﺳﺧن آﺧر
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ی ﺑزرگ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ آزاد و رھﺎ از واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑر آن ﺣﺎﮐم ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾم .ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗر از
ھر ﺗوپ و ﺗﺎﻧﮏ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﺳت .ﺳﻼح ﻣﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ .ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در دﺳت
ھر اﻧﺳﺎن ﺳﺗﻣدﯾده ای ﺑﺎﺷد .ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﮭز ﺷدن ﺑﮫ آن راه را
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ھداﯾت ﮐﻧﻧده اﺳت .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم
دوﺑﺎره ﺑرای ﺳﺎل ھﺎ ﻗدرت ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﻧطﻘﮫ
ﻧﯾﻔﺗد و دﺳت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﮐوﺗﺎه ﺷود ﺑﺎﯾد ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ را
درک ﮐﻧﯾم و آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﯾم .ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﺳﺎﺋل
ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت و ﺑرای ھﻣﮫ آن ھﺎ دﻟﯾل و ﺑرھﺎن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗدرت ﺧودﻣﺎن را درک ﮐﻧﯾم  .ﻣردم ﺗوﻧس و ﻣﺻر ﺑﺎ
دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ھم زده اﻧد .اﮔر ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آن ھﺎ ﺑرده ﺷود ﻗطﻌﺎ ً ﭘﯾروزی واﻗﻌﯽ در اﻧﺗظﺎر
آن ھﺎ و در اداﻣﮫ در آﻏوش ھﻣﮫ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود■.
 ١۴ﺑﮭﻣن ١٣٨٩

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣن ﺳﺗﺎرهای ھﺳﺗم در ﻣﯾﺎﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣن ﺧﺎری ھﺳﺗم در ﮔﻠوی ظﺎﻟم
ﺑﺎدی ھﺳﺗم ﮐﮫ آﺗش آن را ﮔزﯾد
ﻣن روح ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
ﻣن ﺻدای ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﻣﯾرﻧد
ﻣن آﻓرﯾده ﺷدهام از ﮔلھﺎی آھن
ﺑﺎ ﺷﻌور و ﺷﻌﻔﯽ ﺑﯾﮑران
اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ی ﺑﺧﺷﯽ از ﺗراﻧﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ در ﺗوﻧس ﺑﮫ
»ﺗراﻧﮫ ی آزادی« ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺗوﺳط زن ھﻧرﻣﻧد ،ﻣﺗرﻗﯽ »آﻣل
اﻟﻣﺛﻠوﺛﯽ« در ﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات ﺗوﻧس
ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﺷد.

از ﻣﯾدان آزادی در ﺗﮭران ﺗﺎ
ﻣﯾدان آزادی در ﻗﺎھره
ﺟﮭﺎن ﺑﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﯾزد ،درود ﺑر ﺗوده ھﺎی ﻣﺑﺎرز ﻣﺻر و ﺗوﻧس !
ﺑﮫ ﺟرأت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺳل اﻣروزی ،ﺷﮑوه ﻣﻧدﺗرﯾن
دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﺑر ﺿد ﻗدرتھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و
دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺑرھﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﻌدود ﺑرھﮫھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ظﻠم و ﺳﺗم ﺗﺎ اﯾن ﺣد
آﻣﺎج ﻓرﯾﺎدھﺎی آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫی اﻧﺑوه ﻣردم
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﺧروش ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣردم از درون و ﺑﯾرون،
ﻧظﺎمھﺎی ﺑﺣرانزدهی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺷﯽ ﻋﻣﯾق
ﻓراﺧواﻧده اﺳت.
ﻣردم ﺑﮫوﯾژه ﺟواﻧﺎن ﻣﺻری و ﺗوﻧﺳﯽ از ﺧروش ھم رزﻣﺎن
ﺧود در ﭘﺎرﯾس ،ﻟﻧدن و آﺗن ﻣﯽ آﻣوزﻧد .ﻣردم اﯾران دﺳت ﯾﺎری
ﺑﮫﺳوی ھمﺳﻧﮕران ﺧود در ﮔوﺷﮫﮔوﺷﮫی دﻧﯾﺎ دراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ھر آن ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽﺷﺎﯾﺑﮫی آﻧﺎن را در ﮐﻧﺎر دارﻧد ﺗﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑر
ﺿد دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾروز ﺷوﻧد.
ﺧروج ﻣﺑﺎرک از ﻗدرت ﮔﺎم ﺑﻠﻧدی در ﺟﻧﺑش ﻣردم ﻣﺻر
ﺑود ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻧﻔس ﺑﺎﯾد داﺷت و ھﺷﯾﺎر و آﮔﺎه ﺑﺎﯾد ﺑود.
ارﺗﺟﺎع و ﺳرﻣﺎﯾﮫداری آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾم!
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ارﺗﺟﺎﻋﯽ آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻋﻧﺎﺻر ﺑﮫ ظﺎھر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ،در ﻟوای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺗرورﯾﺳم ،ﺑﮫ ھرﺷﮑل ﻣﻣﮑن از ﺧﯾزش ﻣردم ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .در
ﺻورت ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت و ﭘﺎﮔرﻓﺗن ﺧﯾزشھﺎی ﻣردﻣﯽ آنھﺎ را
ﮐﻧﺗرل ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯽ راھﮫ ﮐﺷﺎﻧد .آﻧﺎن آﻣوﺧﺗﮫاﻧد ﮐﮫ از دﺳت
دادن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧده ﻣﮭره ﺑﮭﺗر از ﻓدا ﮐردن ﮐل ﻧظﺎم و ﺳﺎﺧﺗﺎر
اﺳت .آﻧﺎن آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد در ﻣواﻗﻊ ﻟزوم ژﺳت »دﻣﮑراﺳﯽ
ﺧواھﯽ« ﺑﮕﯾرﻧد ،اﻣﺎ زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﻣﮭرهھﺎی ﺟدﯾد ﺧود را وارد
ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .ﻣﮭرهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳدار ،ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی  -ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﻌﺎدن ،ﭼﺎهھﺎی ﻧﻔت ،آﺑراهھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺎط ﺣﺳﺎس،
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی ﭘرﻣﺻرف ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺎﻧده در اﻧﺑﺎر ﺳﯾﺳﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻری ﮐﮫ از ﺟﯾب ﻣﻠتھﺎی ﻣﺣروم
ﺑرای ﺧرﯾد اﺳﻠﺣﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎً
ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ از رگ و زﻧدﮔﯽ اﻧﺑوه ﻣردم ﮐﺷﯾده ﺷده و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣوﻟﺗﯽ ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎی وطﻧﯽ و ﻏﯾر وطﻧﯽ ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرای
آﻧﺎن آﺳﺎن ﺑدﺳت آﻣده .اﻣﺎ آﺳﺎن از دﺳت ﻧﺧواھﻧد داد.

ﺻﻔﺣﮫ ٩

ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾم!
اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧و ﺟﻧﺑش ﺳﺎل  ٨٨آزﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ
ﺑرای زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن و ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﻣردم ﺑود .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ
ﭼﮭرهای "ﮐﺎرﯾزﻣﺎﺗﯾﮏ" از راه رﺳﯾد و در ﻋﯾن ﻧﺎﺑﺎوری
ﭘﯾﺷروان راه آزادی ،ﺳوار ﺑر ﻣوج اﻧﻘﻼب ﻣردم ﺷد و ﻣﮭر
ﻧﻧﮕﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر آن ﺣﮏ ﮐرد .اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺳرﮐوب،
ﺳﺎﻧﺳور ،ﺧراﻓﮫھﺎی دﯾﻧﯽ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ﺟﺎﻧﻣﺎﯾﮫی اﯾن ﻧظﺎم
ﺷد و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾد .اﻣﺎ
در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺳﮫ دھﮫ ،اﯾنﺟﺎ و آنﺟﺎ ،ﺟوش و ﺧروش
ﻣردم از زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر دوﺑﺎره و ﭼﻧد ﺑﺎره ﺷﻌﻠﮫ ﮐﺷﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ آﻣوﺧﺗﯾم!
در ﺟﻧﺑش  ٨٨ھﻣﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﺗﮑرار ﺷد .ﻓﻘط ﻧورﭘردازی و
ﺻﺣﻧﮫآراﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .ﺑﺎزﯾﮕران اﺻﻠﯽ ھﻣﺎن اﮐﺛرﯾت ﻣردم
ﺑودﻧد .اﯾنﺑﺎر رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻣوﺳوی ھﺎ و ﮐروﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎ
ﻧﻘشھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺳﻌﯽ در ﮐﻧﺗرل و ﻣﮭﺎر ﺟﻧﺑش ﻧﻣودﻧد .آﻧﺎن
ھراﺳﺎن از اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ و ﺗﻌﻣﯾق ﺷﻌﺎرھﺎ زﺑون و ﺑﯾﭼﺎره
ﻓرﯾﺎد زدﻧد» :ﻣﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾم .ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر !« .ﺣﻔظ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ و ﻓﺎﺳد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻟﺑﺎس اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﻻ ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﮭرهی ﺳوﺧﺗﮫ اش
»اﺣﻣدی ﻧژاد« )ﺑﺧواﻧﯾد ﻣﺑﺎرک( ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣوﺳوی و اﻣﺛﺎﻟﮭم
)ﺑﺧواﻧﯾد اﻟﺑرادﻋﯽ و اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن( ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫی اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن ﺑﯾرون و درون ﻧظﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣرﺗﺟﻌﯾن آﻣوﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺧﯾزشھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در
ﻣﺻر و اﯾران و ﺗوﻧس و ﯾﻣن و  ...ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان
آن را ﺑﮫ ﺑﯽ راھﮫ ﮐﺷﺎﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ آب از آب ﺗﮑﺎن ﻧﺧورد.
ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻘط ﻣﮭرهای را ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﮐرد ،ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﻣﺳﯾر ﺑﺷﮑﮫای
ﻧﻔت ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﺷود .اﻟﺑرادﻋﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﭘس از ﺑرﮐﻧﺎری ﻣﺑﺎرک
ﮔﻔت» :ﻣﺻر آزاد ﺷد!« آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣﺻر آزاد ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺻر اﺳت؟
اوﺑﺎﻣﺎ در اظﮭﺎر ﻧظری دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﮔﻔت» :ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک
رﻓت .ﻣﺎ ﺿﻣن ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﺻر اﻣﯾدوارﯾم ارﺗش ﺑﺎ ﺣﻔظ
اﻣﻧﯾت ﺷراﯾط را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت آﻣﺎده ﮐﻧد« .ھﻣﺎن ارﺗﺷﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﺑت اﯾﺟﺎد »ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ« در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﮏ و ﻧﯾم
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض از آﻣرﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
آﯾﺎ ﻣردم ﻣﺻر ﻗﺎدرﻧد از ﭘس ﺗرﻓﻧدھﺎی ﻣزوراﻧﮫای ﮐﮫ دﻧﯾﺎی
ارﺗﺟﺎع ﺑرای آﻧﺎن ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑر ﺑﯾﺎﯾﻧد؟ آﯾﺎ ﻣردم ﻣﺻر
ﻗﺎدرﻧد از ﭘس راھﮑﺎرھﺎی ﺟﮭﻧﻣﯽ ﮐﮫ دوﻟتھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﻣﻧطﻘﮫ
)ﻣﺎﻧﻧد اﺳراﺋﯾل ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﺗرﮐﯾﮫ( ﺑرای آﻧﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑر ﺑﯾﺎﯾﻧد؟ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﺻر ﻣﺑﺎرزهی ﺧود ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم را ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧتھﺎی ﭘوﺳﯾده ،ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ
و ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗودهای و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺧواھﻧد ﺑرد؟ آﯾﺎ ﻣردم ﻣﺻر در ﺑراﺑر ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ و
ﺿدﻣردﻣﯽ ،ھﻣﭼون "اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن" ،ﮐﮫ ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧﯾزش ﻣردم را ﻣﺻﺎدره ﺑﮫ ﻣطﻠوب ﮐﻧد ،ھﺷﯾﺎر
ﺧواھﻧد ﺑود؟ آﯾﺎ ﺟﻧﺑش ﻣﺻر اﺗﺣﺎد ﺧود را ﺑﺎ ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ،
ﺑﮫﺧﺻوص ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد؟
ھﻧوز ﺷب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﻣردم ﻣﺻر آزادی ﺷﺎن را
از ارﺗش ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﯾن و ﯾﺎ ﻣﮭرهھﺎی دﺳت
ﭘروردهای ﭼون اﻟﺑرادﻋﯽ ،ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ِ
ﺧوﻧﯾن ﺳرﮐوب و ارﺗﺟﺎع ھﺳﺗﻧد ،ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣردم
ﻣﺻر ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ،ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾم.
ﺑﮫ اﻣﯾد آن ﮐﮫ ﺗودهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺻر ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺟﺎﻣﻌﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﻘﺷﮫی ﺟﮭﺎنﺧواران را
ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهای ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد■.
زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر  ٢٢ﺑﮭﻣن ١٣٨٩

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﮔزارﺷﯽ از "زﻧﺎن دﯾﮕر" ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺑﮭﻣن ١٣٨٩

ﺑﺎزھم راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﻋﺗراﺿﯽ! ﺑﺎزھم ﺣﺿور ﭼﺷم
ﮔﯾر زﻧﺎن! ﺑﺎزھم ﮔﺎز اﺷﮏ آور ،ﺑﺎز ھم آﺗش زدن
روزﻧﺎﻣﮫ و ﺳﯾﮕﺎر ،ﺑﺎز ﮔﻠوﻟﮫ رﻧﮓ ﭘﺎش ....

و ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!
ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ھم راه
اﻓﺗﺎدﯾم ،وﻟﯽ ﻗﺑل از ﺣرﮐت ﺧﺎﻧﮫ
ای را  -ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ آﺷﻧﺎ -
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﯾم  ،ﮐﮫ در ﺻورت
ﻟزوم ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾم.
اﻧﺑوه ﻧﯾروھﺎی ﯾﮕﺎن وﯾژه و ﺑﺳﯾﺞ
و اطﻼﻋﺎﺗﯽ  -اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﯾﮏ ﺑﻌد
از ظﮭر ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑودﻧد ھﻣﭼون
ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﯾﺷﺗر و ﺷﺎﯾد
ھﺎر ﺗر! ھﯽ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﻣﯽ آﻣدﻧد،
ﺑﺎ ﻣوﺗورھﺎﺷﺎن ﮔﺎز ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ
اﯾﺟﺎد رﻋب و وﺣﺷت ﮐﻧﻧد ،و داﺋم
ﺧط وﯾژه اﺗوﺑوس را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﮔﺎه ﻣردم را ﭘراﮐﻧده ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ھﻣﮫ را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﺣق اﯾﺳﺗﺎدن
ﻧداﺷﺗﯾم .اﮐﺛر ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،در ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳﮑﻧدری و
درﺳت ﺟﻠوی داروﺧﺎﻧﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﻧﺑش ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ھم
ﺑود ﮔروھﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر -ﭘﻧﺞ ﺷش ﻧﻔری ﻣﯽ ﺷدﻧد -
ﻣرد ﺟواﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﮐﺗﮏ و ﺿرب و ﺷﺗم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد و
ھو ﮐردن ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﻣت اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﻣرد ﺟوان را رھﺎ
ﮐردﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﺑﺎ ﮐﻼه ﮐوﮐﻠوس ﮐﻼن ھﺎ اﻣﺎ
ﺳﯾﺎه ،ﻣردﻣﯽ را ﮐﮫ در اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و
وﺣﺷﯽ ﮔری ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎده روھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی
و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓرﻋﯽ ھﺎ ،ﻣﻣﻠو از ﻣردم ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ راه ﻣﯽ
رﻓﺗﻧد و راه ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و راه  ...ﺗﺎ ﺗظﺎھراﺗﯽ را ﺷﮑل دھﻧد و در
ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﻌﯾﺻر ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور و
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد ﺗظﺎھرات ﺑﺎﺷﮑوه و ﭘر ﺻﻼﺑﺗﯽ
ﺷﮑل ﮔرﻓت طوری ﮐﮫ ﻣزدورھﺎی رژﯾم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺻﻔوف
ﻣردم رﺧﻧﮫ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم )ن( ﺑرﻗﯽ و ﻓرﯾﺎد و
ﺗوھﯾن ،ﻣردم را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻣﯽ راﻧدﻧد .ھم در ﺧﯾﺎﺑﺎ ن
ھﺎی ﻓرﻋﯽ و ھم در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﻓﻠﻔل ﻣ ﯽ
زدﻧد و ﻣردم ھم ھﻣدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ھم آﺗش و ﮐﺑرﯾت و ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ دادﻧد
ﮐﮫ ﮔﺎزھﺎ را ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧد .ﻣن دو زن را دﯾدم ﮐﮫ ﻣورد اﺻﺎﺑت
ﮔﻠوﻟﮫ رﻧﮓ ﭘﺎش ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم درد آور اﺳت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد،
و از آن دو ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺷﺎن دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﺑود و ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾش
ﺧورده ﺑود و ﺑﺳﯾﺎر ھم درد داﺷت ،ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
رﻧﮓ را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﭘﺎک ﮐﻧﯾم ،رﻧﮓ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و آن
ھﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﯾن روش ﮐﺛﯾف آدم ھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد.
)اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ رﻧﮓ ﺛﺎﺑﺗش را ﺑراﯾﺷﺎن ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﻧد(
ﻣﺎ از ﻣﯾدان آزادی ﺗﺎ ﺳر اﺑورﯾﺣﺎن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ واﻗﻌﯽ
درﮔﯾر ﺑود ،رﻓﺗﯾم از اﯾن ﺟﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد ﺟﻠوﺗر ﺑروﯾم و
ﺑﺎﺗوم)ن( ھﺎﯾﺷﺎن را ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﺑﺎﻻی ﺳرﻣﺎن ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧدﻧد ،ﮐﮫ

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﺑرﮔردﯾد و ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ! ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ آر ﺗﯽ ﺑرﮔﺷﺗﯾم و ﺳر رودﮐﯽ
ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم ،وارد ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﮐﯽ ﺷدﯾم و ﺧوش و ﮐﺎرون را ھم
را ﭘﯾﺎده طﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ ی زد و ﺧورد و ﺳﯾطره ی ﻣردم
ﺑر اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﺑود و ﺷﻌﺎر دادن ھﺎ و ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ
آﺗش زدن ھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ٩ﺷب آﺗش ھﺎ ﺷﻌﻠﮫ ور ﺑودﻧد.
ﭼﻧد اﯾﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﺑﯽ آر ﺗﯽ رﻓﺗﯾم دﯾدﯾم ﮐﮫ داﺧل
اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻗﺳﻣت زﻧﺎن ﺳراﺳر ﺷور ﺑود و ﺷﻌﺎر و
اظﮭﺎر ﻧﻔرت از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر و ھرﮔﺎه ﻧﯾروھﺎ ﮐﺳﯽ را
ﻣﯽ زدﻧد و ﯾﺎ ﻗﺻد دﺳﺗﮕﯾری
اش را داﺷﺗﻧد ،زﻧﺎن از داﺧل
اﺗوﺑوس ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد و ھو ﮐردن
ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺳﺎﻋت ﺣدود  ۵ﺑود ﮐﮫ
ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﺑودﯾم ،در اﺗوﺑوس ﺟﻠوﯾﯽ ﻣﺎ،
ﻧﻣﯽ داﻧم زﻧﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد
ﯾﺎ ﺳرود ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﯾﮕﺎن وﯾژه ﺑﺎ
ﺧﺷوﻧت ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی اﺗوﺑوس
را ﺷﮑﺳﺗﻧد و از ﺧﺎرج و داﺧل ﭼﻧد زن را ﺑﮫ ﺑﺎد ﮐﺗﮏ ﮔرﻓﺗﻧد
اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ھﺷت و ﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﺟﺎ ھﺎ ﺑودﯾم ﺷﻌﺎر و ﺳرود
ﺧواﻧﯽ ﭼﮫ در اﺗوﺑوس و ﭼﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ،اداﻣﮫ داﺷت و
ﺻدای ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ھر ﻟﺣظﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد .از اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺟﺎﻟب اﻣروز ﺷﻠﯾﮏ ﯾﮏ ﮔﺎز اﺷﮏ آور درﺳت ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس
ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﻔرﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد آن را ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﯽ دورﺗر ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﻧد و درﺳت در ھﻣﯾن ﺑﻠوا ﺑود ﮐﮫ
داﻧﺷﺟوﻧﻣﺎھﺎی طرﻓدار ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﮫ ﺣدوداً  ٧٠ﻧﻔری ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳراﯾﯾل و ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ و ﻟﮫ ﻣﺻر و
ﺗوﻧس و ﻏزه و ﻟﺑﻧﺎن و اﯾران راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب رﺳﯾدﻧد ﭘﺳرھﺎ از ﺳﺎزه ﻻک ﻣﺎﻧﻧد )ﯾﺎ ﺳﭘر ﻣﺎﻧﻧد(
وﺳط ﻣﯾدان ﺑﺎﻻ رﻓﺗﻧد و ﺣﻧﺟره درﯾدﻧد و دﺧﺗرھﺎ ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﺗﺎﻧت
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﯾﯾن ﺗری اﯾﺳﺗﺎدﻧد ! ﺗﺎ ﺑﻌد ﺑﺎ دھﺎن ھﺎی ﮐف
ﮐرده ﺷﻌﺎر و ﻓﺣﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﻣردم را اداﻣﮫ دھﻧد و دادﻧد .در راه
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧود ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ اﻣﺷب و روزھﺎی دﯾﮕر ﺻدا و
ﺳﯾﻣﺎ ﭼﮫ ﻋﮑس ھﺎ و ﻓﯾﻠم ھﺎ و ﮔزارش و ﺗﺟﻠﯾل و ﺗﮑرﯾم از اﯾن
 ٧٠ﻧﻔر ﭘﺧش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼطور آن دو ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد■.

ﺷﻤﺎره ھﺎی  ٨٣و  ٨۴ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﯾﮋه ی
ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد ...
اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ طﻧز ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ »ﻣﺎھواره«
اﺛر ﻣﮭران ﻣدﯾری
ﺑﺎرﺑد ﻛﯾوان

اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ھﻧری در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ارﺗﺑﺎط ﻧدارد ،ﺳﺧت در
اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن و ھﻧرﭘﯾﺷﮕﺎن
و ﺳﻧﺎرﯾوﻧوﯾﺳﺎن در اﯾران ﺻرﻓﺎ ً از ﺗﻌﮭدات ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺳﺎده ﺑﯾن اﺳت .اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎورھﺎ و ارزش ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻓﻘط ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻗﺷر
ﻧﺎزک ﺣﺎﮐم و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﻧظﺎم اﺳﺗﺑداد
اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،و ﺑﻘﯾﮫ اھﺎﻟﯽ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺧودش از اﯾدﺋوﻟوژی
ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﺗﺎﺛﯾر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوش ﺧﯾﺎل اﺳت.
ﻣﯽ ﺧواھم ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ اﺛر ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺷﺎﺟره آﻣﯾز رﺟوع
ﺑدھم ﺗﺎ ﺑﮭﺗر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم .ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯽ
از ﻣردم ،طﻧز »ﻣﺎھواره« ﮐﮫ ﻣﮭران ﻣدﯾری و ھﻣﮑﺎراﻧش
درﺳت ﮐرده اﻧد و ﭼﻧدی ﭘﯾش روی »ﯾو ﺗﯾوب« ﻗرار ﮔرﻓت را
دﯾده اﯾد .ﺣداﻗل ﺧﺑرش را ﺷﻧﯾده اﯾد .ﺷﺎﯾد ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ دارﯾد ﻣﯽ
ﮔوﯾﯾد »ای ﺑﺎﺑﺎ! اﯾن ﮐﮫ دﯾﮕر ﻗدﯾﻣﯽ ﺷده! ﯾﮏ ﭼﯾز ﺗﺎزه ﺗر
ﺑﮕو!« اﻣﺎ ﻧﮫ .ﻣﺳﺄﻟﮫ آﻧﻘدرھﺎ ھم ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮭﻧﮫ ﻧﺷده.
آﻧﻘدر از ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕرﻓﺗﮫ ،و آﻧﻘدر زﯾر و رو ﻧﺷده ،ﮐﮫ ﭘروﻧده
اش را ﻣﺧﺗوﻣﮫ اﻋﻼم ﮐﻧﯾم .ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﻧﮫ؟ ﭘس طﺎﻗت ﺑﯾﺎورﯾد و
اﯾن ﭼﻧد ﺗﺎ ﭘﺎراﮔراف را ﺑﺧواﻧﯾد.

ﺻﻔﺣﮫ ١١

طﻧز »ﻣﺎھواره« ﭼﯾﺳت؟ ﻣن اﺻ ً
ﻼ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧدارم ﮐﮫ
ﻣﮭران ﻣدﯾری اﯾن ﮐﺎر را ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗوﻟﯾد ﮐرده ﯾﺎ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ دوران ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ٨٨اﺳت .دﻧﺑﺎل
اﺛﺑﺎت اﯾن ھم ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ »ﻣﺎھواره« ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش وزارت اطﻼﻋﺎت
ﯾﺎ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻗﺳم و آﯾﮫ
ھﺎی ﻣدﯾری در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﻗﺻد ﻋرﺿﮫ ی »ﻣﺎھواره« ﺑﮫ
ﺑﺎزار را ﻧداﺷﺗﮫ و اﯾن ﮐﺎر ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل او اﻧﺟﺎم ﺷده ھم ﻧﻣﯽ
ﭘردازم .ﺑﺣث ﻣن ﺑر ﺳر ﻣﺣﺗوای ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
»ﻣﺎھواره« اﺳت و ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد اﯾن اﺛر در
اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد.
ﺧﯾزش ﺳﺎل  ٨٨آﻧﻘدر ﮔﺳﺗرده و ﺗﺄﺛﯾرﮔذار
ﺑود ،و اﺑﻌﺎد ﺟﻧﺎﯾﺎت و وﺣﺷﯾﮕری رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﻣﻌﺗرض آﻧﻘدر ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺑود ﮐﮫ
ﺑرای ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت اﺻﻠﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ دﻧﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
ﻣﺎھواره ای ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز
طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺑﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺳﺎﻋت اﺧﺑﺎر ﮐﺷور
ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﮫ ھر ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳر ﻣﯽ زدی،
ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺻﺣﻧﮫ ی ﻗﺗل ﻧدا و
ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕر ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن را ﻣﯽ دﯾدی و ﺑﮫ
ﺧﺷم ﻣﯽ آﻣدی و ﻋزﻣت ﺑرای ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﻓﺗن و
اداﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺟزم ﺗر ﻣﯽ ﺷد .ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد
ﺿد ﺷورش و ﭘﻠﯾس و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و ﺑﺳﯾﺞ را
ھﻧﮕﺎم ﮐﺗﮏ زدن دﺧﺗران و ﭘﺳران و زﯾر ﮔرﻓﺗن
ﻣردم ﺑﺎ ﺧودرو ﻣﯽ دﯾدی و اﯾن ﭼﮭره ھﺎی ﮐرﯾﮫ
ﻗﺎﺗﻼن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐردی .درﺳت ھﻣﯾن طور
ﮐﮫ اﻣروز ﻣﺷﺎھده ی ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺧﯾزش ﻣردم
در ﻣﺻر و ﺗوﻧس و  ...ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺑﯾﻧﻧده
ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ را در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ و ﺑﻘﯾﮫ ﻧﻘﺎط
دﻧﯾﺎ ــ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در اﯾران ــ ﺑﮫ ھﯾﺟﺎن ﻣﯽ آورد.
اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾﻠم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺗوﺳط ﻣردم ﻋﺎدی
و ﺗوﺳط دورﺑﯾن ﺗﻠﻔن ﻣوﺑﺎﯾل ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده ﺑود و ﭘدﯾده »ﺷﮭروﻧد ــ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر« را ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ،ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدی در
رﺳواﯾﯽ ﻋﻣﯾق ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧزد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ دﻧﯾﺎ داﺷت.
اﻣﺎ وﺟﮫ دﯾﮕر ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ﺗﺄﺛﯾر
داﺧﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾش اﯾن ﻓﯾﻠم ھﺎ از ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی ﻣﺎھواره ای ﺑود .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد از ﯾﮏ
آﻣﺎرﮔﯾری اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻣﺎھواره ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟزء ﺛﺎﺑت از زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣردم ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون رژﯾم را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﺗﺣرﯾم ﮐرده اﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ھﺷدار دادﻧد
و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ
و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ،اﯾن ﻣوج را ﺑرﮔرداﻧﻧد .ھم زﻣﺎن ،ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺷﺎر
اﻗﺗﺻﺎدی و ﯾﺎ ﺗطﻣﯾﻊ را در ﻣورد ﮔروھﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
ﻣﺎھواره ای ﺑرون ﻣرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزار اﯾران ،ﺑﻧدھﺎی »ﺑﯾزﻧﺳﯽ«
دارﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺣداﻗل ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﺎھواره ای را در ﯾﮏ ﻣدار ﺑﯽ ﺧطر ﻗرار دھﻧد .ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ
دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳت رژﯾم ،ﺳﺎﺧﺗن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٢

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ظﺎھر ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ــ ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﺑﯽ طرف« ﯾﺎ
»ﻣﺳﺗﻘل« ﺑود ﺗﺎ ﮔوﺷﮫ ای از زﻣﺎن و ﻓﺿﺎی ﻣراﺟﻌﮫ ی ﻣردم
ﺑﮫ ﻣﺎھواره را ﭘر ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ ،از زﻣﺎن و ﻓﺿﺎی ﻣراﺟﻌﮫ ی
ﻣردم ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺷﺎھده ی
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ﮐم ﮐﻧﻧد) .ﮐﺎرﮐرد اﯾن ﺟور ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رژﯾم ،ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ
ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارد(.
ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣدﯾری و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ طﻧز »ﻣﺎھواره«
ﮐﺟﺎی اﯾن داﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد» .ﻣﺎھواره« اﺛری اﺳت ﺑرای
ﺑﮫ ھﺟو ﮐﺷﯾدن آن دﺳﺗﮫ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻣﺎھواره ای ﮐﮫ
زﯾر ﭘوﺷش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار ﻧدارﻧد .در اﯾن طﻧز ،اﻧواع
و اﻗﺳﺎم ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ و »ﺑﯾزﻧس«ھﺎی ﻣﺎھواره
ای ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﻌد از دﯾدن اﯾن ﮐﺎر
ﻣدﯾری ،ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﺧب ،اﯾن ھﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن
طوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣدﯾری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ھﻣﯾن اﻧدازه ﻣﺳﺧره اﻧد.
ﻣدﯾری ﮐﮫ ﺑﯾﭼﺎره ﮐﺎری ﻧﮑرده !« ﻣن اﺻﻼً وارد اﯾن دام ﻧﻣﯽ
ﺷوم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدﯾری از ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ
ﮔذارد ،ﺷﺑﯾﮫ ﺧودش ھﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﯾﺎ آن ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھداﯾﺗﯽ
ﻧﻘﺷش را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻣﺎد »ﮐﺎﺳﺑﮑﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ« اﺳت ﯾﺎ ﭼﯾز
دﯾﮕر .ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش ﻣﮭران ﻣدﯾری در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ھدﻓش آوردن ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ ﭼﮭره ﻣردﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ھزار
درد و ﺑدﺑﺧﺗﯽ دارﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺣرف »ﻣﻌﻧﯽ دار« ،ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد طﻧز
»ﻣﺎھواره« ﺑﮫ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .واﻗﻌﯾت
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ھﻧﮕﺎم دﯾدن »ﻣﺎھواره« ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد .ﻗﮭﻘﮭﮫ ﻣﯽ
زﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﮭم ،ﺟﻧس اﯾن ﺧﻧده اﺳت .آﯾﺎ اﯾن ﺧﻧده ای اﺳت ﮐﮫ از
ﺑﺎر درد و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺎھد؟ ﯾﺎ ﺑر ﻋﮑس ،زﻧﺟﯾر اﺳﺎرت
را ﺑر ذھن و ﻋﻣل ﻣردم ﻣﺣﮑم ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد؟ طﻧز »ﻣﺎھواره«
ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﺑرای ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﮐردن ﺻداھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رژﯾم ﻣﺳﺗﺑد و ﺿد ﻣردﻣﯽ اﯾران از راه اﻣواج
ﻣﺎھواره ای ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم ﻣﯽ رﺳد .ﻋرﺿﮫ ی اﯾن طﻧز در
ﺑﺎزار ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﺑرای ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﮐردن اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی ﻓراواﻧﯽ
ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯾم ﮔذﺷﺗﮫ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﻣﮭران ﻣدﯾری و
ھﻣﮑﺎراﻧش ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﭼﮭره ی ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﺳور و ﯾﮏ
ھﻧرﻣﻧد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر از ﺧود» ،ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ« ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺑﮫ دور از ﺳﯾﺎﺳت ،روﺣﯾﮫ ای ﺷﺎداب و ﻟﺑﯽ ﺧﻧدان ﺑﮫ
ﻣردم ﺑﺑﺧﺷﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾش طﻧز ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن رژﯾم ،و
طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺑﯽ ھﯾﭻ اﺷﺎره و طﻌﻧﮫ ای ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻد
در ﺻد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣل ﮐرده اﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،ﺟﺑﮭﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را
در اﯾن روزھﺎی ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب و اﻋدام ﺑرﮔزﯾده اﻧد .ﻣﮭم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣدﯾری و ﮔروھش
اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ دﺳﺗور از ﺑﺎﻻﺳت ،و ﯾﺎ ﺣﺎﺻل ﻗرارداد
ﮐﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد طﻧز »ﻣﺎھواره« ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻣﮭم،
ﻣﺿﻣون ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺄﺛﯾر اﯾن اﺛر ﺑر ﺑﯾﻧﻧده ی ﻋﺎم اﺳت .ﻣﺿﻣوﻧﯽ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺛﯾری ﻣﺧرب در ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳﺗﻣﮕر.
اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﮔﻔﺗم ﻓﻘط ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ »ﻣﺎھواره«
ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷد .اﯾن طﻧز ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ھم دارد .طﻧز
ﻣدﯾری ،ﯾﮏ طﻧز ﺿد زن اﺳت .ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی
ﻣردﺳﺎﻻر اﺳت ﮐﮫ در اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران رﯾﺷﮫ دواﻧده اﺳت.
ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ روﺑﻧﺎی اﺳﺗﺑداد ﻣذھﺑﯽ اش ،اﯾن
اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﮭﻧﮫ را ﺗﻘوﯾت و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم،
ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﮑران ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی آﻟوده اﻧد
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و زن را ﻣوﺟودی ﻓرودﺳت ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑرای زﻧﺎن ،ﻧﻘش و
ﺳرﺷت وﯾژه ای ﻗﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ »ﻣﺎدر و ھﻣﺳر ﺧوب و ﻓداﮐﺎر
ﺑودن« ،ﺑﺎ »ﻧﺟﺎﺑت« و »ﻋﻔﺎف« ،ﺑﺎ »ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﺑﻌﯾت از
ﻣرد« ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی،
»ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر« ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ روی دﯾﮕر ﺳﮑﮫ،
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺷﺎن دادن »ﻏﯾرت ﻣرداﻧﮫ« در ﻣورد زﻧﺎن ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ
ﺷود .آن ﺑﺧش از طﻧز »ﻣﺎھواره« ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺟو زن ﺧواﻧﻧده ــ
ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،دﻗﯾﻘﺎ ً از اﻟﮕوی ﮐﺛﯾف ﻓﮑری
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن اﻟﮕو ،ھﻧرﻣﻧد ﺑودن و
ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ رﻓﺗن زن ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺗن ﻓروﺷﯽ اﺳت .ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ھﻣﯾن
اﻟﮕو ﺑود ﮐﮫ از ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﭘﯾش ﺻدای زﻧﺎن ﺗراﻧﮫ ﺧوان در
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣرام و ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﺷد .ﺑﺎ ﺟﺎری ﺷدن ھﻣﯾن
اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﮭﻧﮫ و زن ﺳﺗﯾز در ﻗواﻧﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﻋرﺻﮫ ی ھﻧر ،ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن و دل ﻣرده ﺷدﻧد و
ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر راه ﻣﮭﺎﺟرت اﺟﺑﺎری و ﺗﺑﻌﯾد در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺣﺎﻻ ﻣﮭران ﻣدﯾری ،ﺷﺧﺻﯾت زن ھﻧرﻣﻧد »ﻓراری« از
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را دﺳت ﻣﺎﯾﮫ ی اﯾن ھﺟو ﺳﺧﯾف ﮐرده اﺳت.
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑﺧش از طﻧز »ﻣﺎھواره« ﯾﮏ ﻗﻠم از
ﻟﯾﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﯾﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده ﯾﺎ ﻧﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾن ﻧوع ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زن ،رﯾﺷﮫ در اﻋﻣﺎق ذھن اﻣﺛﺎل ﻣﮭران ﻣدﯾری
و ﺗﯾم ﺳﻧﺎرﯾوﻧوﯾس او دارد .ھﻣﯾن ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾری اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھد ،طﻧز »ﻣﺎھواره« را ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد ﺑﮫ »ﻓﺣش ﺧواھر و
ﻣﺎدر« ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﺷﯽ
و ﻣراﻣﯽ دارد(.
ﻓﺎﺟﻌﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣردم ،ﻣرد ﯾﺎ زن ،ﮐﮫ ﺧود را
ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ھم ﻣﯽ داﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ھﺟوﯾﮫ ﺿد زن ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد .اﯾن
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣداﻗل در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕﺎه
ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ،ﺑﺎ رژﯾم
ﺣﺎﮐم و اﯾدﺋوﻟوژی اش ھم ﺟﮭت اﻧد .درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
ﺗوان ﺻﺣﺑت از آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ و رھﺎﯾﯽ از ظﻠم و ﺑرﻗراری
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐرد اﻣﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ذاﺗﺎ ً ﻣوﺟودی درﺟﮫ
دوم و ﻓرودﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .ﻓﺎﺟﻌﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﻧﺗﻘدان ﻣﮭران ﻣدﯾری و »ﻣﺎھواره« ﺗﻧﮭﺎ اﯾرادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺛر
ﺷﮑﺳﺗن ﺣرﻣت ﺧﺎﻧواده« ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون و ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد» ،
ِ
ﮐﺷﯾدن ﭘﺎی ﻣﺎدر وی ﺑﮫ طﻧز اﺳت »و ﮔرﻧﮫ ﺑﻘﯾﮫ اش ﮐﮫ ﭼﯾزی
ﻧﯾﺳت ،واﻗﻌﯾﺎت را ﻧﺷﺎن داده اﺳت« .اﯾن ﻧوع ﻧﻘد ،ﮐﮫ در واﻗﻊ
ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺑﯾرون زدن رگ ﻏﯾرت ﻣرداﻧﮫ ﺑر ﺳر
»ﻣﺎدر« ،ﮐﻣﺎﮐﺎن در ﭼﺎرﭼوب ھﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژی و ﻧﮕﺎه
ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻗرار دارد .اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺷﺑﯾﮫ ھﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎدی اﺳت ﮐﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﻋﮑس زھرا رھﻧورد ﺗوﺳط اﺣﻣدی ﻧژاد
در ﻣﻧﺎظره ﺑﺎ ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی داﺷﺗﻧد ﮐﮫ »ﭼرا ﭘﺎی ﻧﺎﻣوﺳش
را وﺳط ﮐﺷﯾد؟«
ﺣﺎﻻ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳم ،آﯾﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن »ﻣﺎھواره« از ھرزه ﮔوﯾﯽ و ﺗوھﯾن ﻣدﯾری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺎدر ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷوﻧد وﻟﯽ از ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن زن
ھﻧرﻣﻧد ﺗﺑﻌﯾدی و ﻣﮭﺎﺟر ﮐﮏِ ﺷﺎن ھم ﻧﮕزد؟ آﯾﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺧﻧده
ھﺎ ﯾﺎ ﻗﮭﻘﮭﮫ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧودﺗﺎن ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎی »ﻣﺎھواره« ﻧﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾد؟ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﻣﯽ دھﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ
ﺣد از ارزش ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﻧظﺎم ﺳﺗﻣﮕر ﺣﺎﮐم و
اﯾدﺋوﻟوژی دوﻟت و طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺟدا ﺷده اﯾد ،ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﮫ آن
ﻧزدﯾﮑﯾد■.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از اﯾﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ی ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻛرد؟

از ﺟواﻧﺎن ﻣﺻر ﺑﯾﺎﻣوزﯾم!
اﻓﺷﯾن ﻛوﺷﺎ

ﯾك ﺣﻛم
ھر ﻓراﯾﻧدی آﻏﺎزی دارد و ھر ﻣﺑﺎرزه آﻏﺎز ﮔری .ﺗﺎرﯾﺦ،
آﻏﺎزﮔر ﻣﺻری ﺑﮫ ﺛﺑت
ﺟواﻧﺎن
 ٢۵ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل  ٢٠١١را ﺑﮫ ﻧﺎم
ِ
ِ
رﺳﺎﻧده اﺳت .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺟدی و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ی
ﺧود ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟرﻗﮫ ﺑر اﻧﺑﺎر ﺑﺎروت زﻧﻧد ،ﺧﺷم ﻣردم را ﻣﻧﻔﺟر
ﻛﻧﻧد و ﻣوﺟﺑﺎت ﺑرﻛﻧﺎری دﯾﻛﺗﺎﺗور را ﻓراھم آورﻧد.
ﺟدﯾت آن ھﺎ در اﯾن ﺑود ﻛﮫ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
دﯾﻛﺗﺎﺗور را ھدف ﻗرار دادﻧد .ﻋزم ﺷﺎن راﺳﺦ ﺑود ،ﺷﺟﺎع ﺑودﻧد
و ﺳری ﻧﺗرس داﺷﺗﻧد .آن ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻣﺧوف و
ﺑﯽ رﺣم روﺑرو ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت را در ﻧطﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﻣﯽ
ﻛﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را از ﭼﺷم ﻣﺄﻣوران
اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮫ داﺷت و ﺳﻌﯽ ﻛرد ﻓرﯾب ﺷﺎن داد.
ﻣﮭم ﺗر آن ﻛﮫ اﯾن ﺟواﻧﺎن درﯾﺎﻓﺗﻧد ﻛﮫ ﺑدون ﺗﻛﯾﮫ ﺑر ﻧﯾروی
ﻻﯾزال ﻛﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻛﺎری ﻛرد ﻛﺎرﺳﺗﺎن !
ﺑدون ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد و از ﭘﺎﯾﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻣﯾدی ﺑﮫ ﻛﺳب
ﭘﯾروزی  -ﺣﺗﯽ در ﺳطوح اوﻟﯾﮫ  -داﺷت و ﺑدون ﻓﻛر و ﻧﻘﺷﮫ
ﻛﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد.
ﯾك ﮔزارش
اﻏﻠب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻼش دارﻧد ﻛﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه
ای ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ ﭼون اﯾﻧﺗرﻧت و ﻓﯾس ﺑوك در
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﻣردم ﻣﺻر دھﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺗﻣﺎم واﻗﻌﯾت ﻧﯾﺳت.
واﻗﻌﯾت را ﺑﺎﯾد در ﻻﺑﮫ ﻻی ﺧﺑرھﺎ ﯾﺎﻓت .دﺧﺗران و ﭘﺳران
ﺷﺟﺎع ﮐﮫ راه اﻓﺗﺎدن اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣرھون ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد و
ﺟﺳوراﻧﮫ ی آﻧﺎن ﺑود ،از درون ﺷﮭرکِ ﭼﺎدرھﺎ ﮐﮫ در ﻣﯾدان
ﺗﺣرﯾر ﺑر ﭘﺎ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و دﻣﯾدن ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی
ﺟﻧﺑش ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﻠب اداﻣﮫ دادﻧد و ﺷروع ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺑﻧدی در
ﺳراﺳر ﮐﺷور و اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران ﻣﺗﺷﮑل در ﻣﺣﻼت
ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﮐردﻧد .ﮔزارﺷﮕر روزﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﯾوﯾورك ﺗﺎﯾﻣز
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨و  ٩ﻓورﯾﮫ ﺷرح ﻛوﺗﺎھﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺑﺗداﯾﯽ ﺟواﻧﺎن
ﻣﺻری اراﯾﮫ داده ﻛﮫ ﻧﻛﺎت آﻣوزﻧده ای دارد.
آﻧﺎن زاده و ﺑزرگ ﺷده ی دوران رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺣﺳﻧﯽ
ﻣﺑﺎرک ھﺳﺗﻧد و اﮐﺛرﺷﺎن زﯾر ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳن دارﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از
آﻧﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﻣﺗﺎز ﻣﺻرﻧد .ﻣﮭﻧدس و
دﮐﺗر و ﻏﯾره .ﻋده ای از آن ھﺎ ﻣرﺗﺑﺎً دﺳﺗﮕﯾر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده اﻧد.
از ﻓﺣوای ﮐﻼم ﺷﺎن ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﻓﯾس ﺑوک ﺟزو اﺑزارھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﺷﺎن ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺧود و راه اﻧداﺧﺗن اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑود اﻣﺎ
ﻓﯾس ﺑوک ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ در ﺗرﮐﯾب ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻘﺷﮫ
ﻣﻧد و ﻣﺧﻔﯽ در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ داد .دو روﯾﮑردﺷﺎن ﺑﮫ
اﯾﻧﺗرﻧت درس آﻣوز اﺳت :ﯾﮑم ،ﺑﮫ ﻋﻣد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ھوﯾت ﺧود را
در ﻓﯾس ﺑوک ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دور از ﭼﺷم
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه را در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧد .دوم ،از
اﯾﻧﺗرﻧت )ﻓﯾس ﺑوک و ای ﻣﯾل و ﺗوﯾﯾﺗر و ﻏﯾره( در ﺧدﻣت

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه در ﻣﺣﻼت و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای آن .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺑرای اﯾﻧﺎن ﻓﯾس
ﺑوک ﯾﮏ ﮔرﯾز از ﻣﺑﺎرزه ی واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺧطر ﺟﺎﻧﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
دارد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺑزاری اﺳت ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣؤﺛرﺗر اﯾن ﻣﺑﺎرزه.
آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت و ﺑﮫ طور ﺣرﻓﮫ ای و ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد ﻣﺑﺎرزه ی
ﺧود را ﭘﯾش ﺑردﻧد .ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ
◌
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را از ﺧود و ﻣرﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن دور ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼ
در ﻓﯾس ﺑوک اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ﻣﺑﺎرزات ﺷﺎن در ﻧﻘﺎط
ﻣرﮐزی و ﻣرﻓﮫ ﺷﮭر ﺧواھد ﺑود اﻣﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺑرای
ﻣﺣﻼت ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن رﯾﺧﺗﻧد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه را
ﺑرﯾزﻧد دﺳت ﺑﮫ »آزﻣﺎﯾش ﻣﯾداﻧﯽ« در ﺷﮭرک ھﺎی ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن و
زاﻏﮫ ھﺎی ﻗﺎھره ﻣﯽ زدﻧد و ﺳﭘس ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ ﻣﺑﺎرزه را
ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗدرت آﺗش ﺧود را ﻧﮕﺎه دارﻧد.
ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ) ١٠ﻓورﯾﮫ( ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ در آﻏﺎز  ١۵ﻧﻔر ﺑودﻧد .دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑذرھﺎی
ﺷورش در زﻣﺎن ﺧﯾزش ﺗوﻧس ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺷد .وﻟﯾد رﺷﯾد  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ و
ﻋﺿو ﮔروه آﻧﻼﯾن »ﺟﻧﺑش  ۶آورﯾل« ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑﮫ ﻣدﯾر
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ی ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ی ﺿد ﺷﮑﻧﺟﮫ در ﻓﯾس ﺑوک ﯾﺎدداﺷﺗﯽ
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد و از وی ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ روز  ٢۵ژاﻧوﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان روز
ﻣﻘﺎوﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﮐﻣﺎل ﺗﻌﺟب ﻓوراً از
طرف ﻣﻘﺎﺑل از طرﯾق ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ﺳرﯾﻊ ﮔوﮔل ﺟواب درﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺑﻌدھﺎ دﻟﯾﻠش را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد :ﮔرداﻧﻧده ی آن ﺻﻔﺣﮫ ،آﻗﺎی ﻗﻧوم،
ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﮔوﮔل در ﻗﺎھره ﺑود .ﻣﺣل ﺷروع ﺗظﺎھرات اﻋﻼم
ﻧﺷده ﺑود .ﺑرای رد ﮔم ﮐردن ،ﻣﺣﻠﮫ ای را در ﻣرﮐز ﻗﺎھره اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﻠﯾس ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻟﺷﮕرﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﺎن در
ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﻼت ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺟدﯾد ﺑود .ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﯽ
ﮔوﯾد» :ﮔﻔﺗﯾم اﯾن دﻓﻌﮫ ﺑرﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣﻼت ،ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود«.
ﮔروه ﺑﮫ دو ﺗﯾم ﺗﻘﺳﯾم ﺷد :ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣردم در
ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﺎﻓﮫ ھﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗظﺎھرات ﺑﮫ آن ھﺎ
ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و ﺗﯾم دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻓﮫ ھﺎ رﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺻﺣﺑت در ﻣورد »دﻣوﮐراﺳﯽ« روی ﻣوﺿوﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری و ﻏﯾره اﻓﺷﺎﮔری ﮐردﻧد .ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران ﺑﮫ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ ﺷروع ﮐردﯾم ﮔروه ﻣﺎن  ۵٠ﻧﻔر ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻠﮫ را ﺗرک ﻣﯽ ﮐردﯾم ﭼﻧد ھزار ﻧﻔر ﺑودﯾم «.از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی ﭘﻠﯾس را دﯾده ،ﺧود
را ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻟوازم ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ی ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾز ﮐرده اﺳت.
ﺷب ﻗﺑل از رﯾﺧﺗن ﻧﻘﺷﮫ ی ﺗظﺎھرات »ﺟﻣﻌﮫ ی ﺧﺷم« ،ﮔروه
در ﺧﺎﻧﮫ ی ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد و ﭼﻧد ﻧﻔرﺷﺎن دﺳت ﺑﮫ
»آزﻣﺎﯾش ﻣﯾداﻧﯽ« در ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری
زدﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﮐوﭼﮫ ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎ راه ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ﻣردم را
ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ھم ﺳطﺢ ﺷرﮐت
ﻣردم را ﺑﺳﻧﺟﻧد و ھم ﺳرﻋت ﺣرﮐت در ﮐوﭼﮫ ھﺎ را اﻧدازه
ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺟﺎﻟب آن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺎرﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﺷد
ﻣردم ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑروﻧد .ﺗﻌداد ﺑﮫ ھﻔت ھزار ﻧﻔر رﺳﯾده ﺑود«.
ﯾك ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﻛﮫ اﯾن ﺟواﻧﺎن از ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺧﯾزش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣردم اﯾران و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻧﻘش ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ اﯾﻧﺗرﻧت در آن ﺧﯾزش
ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﻣﺎ ﻋﻣل آن ھﺎ ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ آن ھﺎ ﺣﻠﻘﮫ ی
ﻛﻠﯾدی – ﯾﻌﻧﯽ اھﻣﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﮔری – را درﺳت ﺗﺷﺧﯾص داده
و آن را ﻣﺣﻛم در دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد.
آن ھﺎ دﻧﺑﺎل »ﺣق رأی« ﺧود از دﯾﻛﺗﺎﺗور ﻧﺑودﻧد ،ﺧواھﺎن
ﺑراﻧداﺧﺗﻧش ﺑودﻧد؛ آﻧﺎن ﻣﺑﺎرزه ی را ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾك ﯾﺎ ﭼﻧد ﻗﺷر
ﻧﻛردﻧد ﺑﻠﻛﮫ اھﻣﯾت ﺑﮫ ﻣﯾدان آوردن ﻣردم زﺣﻣﺗﻛش را درﯾﺎﻓﺗﻧد؛
آﻧﺎن  -ﺣداﻗل ﺗﺎ ﻛﻧون  -دﻧﺑﺎل رھﺑراﻧﯽ ﻧﺑودﻧد ﻛﮫ ﺧواھﺎن ﺣﻔظ

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻧظﺎم ﺑﺎﺷﻧد؛ رھﺑراﻧﯽ ﻛﮫ ﺳرﻛوب ﮔران ﻣردم را ﺑرادر و دوﺳت
ﻗﻠﻣداد ﻛﻧﻧد و ھﻣﮫ را ﻓرا ﺑﺧواﻧﻧد ﻛﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻣل ﻛﻧﻧد و از
ﭼﺎرﭼوب "ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ" ﻓراﺗر ﻧروﻧد .ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣدود
ﻛردن اھداف ﻣﺑﺎرزه؛ ﺟﻠوی ﻣﺑﺎرزه ی ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر را ﮔرﻓﺗن و
ﺳراﻧﺟﺎم اﺗﺧﺎذ روش ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻛم ھزﯾﻧﮫ؛ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ و ﻋﻣده ﻛردن اﺑزار ﻣﺑﺎرزه ﺗوﺳط اﯾﻧﺗرﻧت.
ﭼﻧدی ﭘﯾش ،ﻣﺳؤل ﺳﺎﯾت ﺑﺎﻻﺗرﯾن در ﻛﻧﻔراﻧﺳﯽ ﻛﮫ ﺣول
ﻧﻘش اﯾﻧﺗرﻧت در ﺗظﺎھرات ھﺎی ﺳﺎل  ٨٨ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود ،در
ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ای اﻋﻼم داﺷت ﻛﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ھﻣﮫ ﭼﯾز را
ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺧﻼﺻﮫ ﻛرد .اﯾﻧﺗرﻧت ﺗواﻧﺳت در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺷود .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز از اﯾن طرﯾق ﺗﺣرﻛﺎت )زﻣﺎن و
ﻣﻛﺎن ﺗظﺎھرات( را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ داد و ﻧﯾروھﺎﯾش را ﻣﺗﻣرﻛز
ﻣﯽ ﻛرد و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺟﺎم ﺗظﺎھرات ﻣﯽ ﺷد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺷﺧﯾص
ﻓراﺧوان ھﺎی واﻗﻌﯽ از ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﻣﻣﻛن ﻧﺑود؛ ﺣﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص
ﺷﺎﯾﻌﺎت دوﺳت و دﺷﻣن ﻧﯾز ﻣﯾﺳر ﻧﺑود .از اﯾن رو ﻧﻣﯽ ﺗوان
اﻧﺗظﺎر داﺷت ﻛﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎﻧده اﯾﻔﺎ ﻛﻧد) .ﻧﻘل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ(
اﻟﺑﺗﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﺻری ﺗواﻧﺳﺗﻧد از اﯾن اﺑزار ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺳود
ﺟوﯾﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻣل ھﺎﯾﺷﺎن ﺑرﺧﯽ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻓوق
را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﻋﻠت ﻋﻣده اﯾن ﺑود ﻛﮫ اﯾﻧﺗرﻧت »ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ در ﺗرﮐﯾب ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد و ﻣﺧﻔﯽ در ﮐوﭼﮫ
و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ داد «.ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزاری ﭼون اﯾﻧﺗرﻧت
و ارﺗﺑﺎطش ﺑﺎ اﺑزار دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً رﺑط دارد ﺑﮫ اھداﻓﯽ ﻛﮫ ﺟﻠوی
روی ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم» .ﺑﮕو ھدف ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻧﮕﯾد« اﯾن درﺳﯽ اﺳت ﻛﮫ از اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻣﯽ ﺗوان ﮔرﻓت■.
--------------------------------

ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﺧﺷم ﻣردم در ﺑﺣرﯾن
زﺑﺎﻧﮫ ھﺎی آﺗش ﻣﺑﺎرزه ی ﻣردم از ﺗوﻧس ،اﻟﺟزاﯾر و ﻣﯾدان
اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﺻر اﯾن ﺑﺎر از ﻣﯾدان ﻟؤﻟؤ ﻣﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺣرﯾن ﺑﯾرون
ِ
زد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ زﯾر ﺳﻠطﮫ ی دﯾﮑﺗﺎﺗوری دوﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﺎﻧواده
ی آل ﺧﻠﯾﻔﮫ ھﺳﺗﻧد ﺧواﺳﺗﺎر رﻓﺗن اﯾن ﺧﺎﻧواده از ﻗدرت اﻧد .ﺑدﯾن
ﺧﺎطر ﻣﯾدان ﻟؤﻟؤ را ﺗﺻرف ﮐرده ،ﭼﺎدر زدﻧد و ﺑﻧﺎی اﻋﺗراض
را از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،رﻓﺗن ﭘﺎدﺷﺎه اﯾن ﮐﺷور ،ﺷﯾﺦ ﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﯽ
آل ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد .آن ھﺎ ﺷب  ٢۶ﺑﮭﻣن را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺻﺑﺢ رﺳﺎﻧدﻧد و ﻗﺑل از روﺷن ﺷدن ھوا ﺑود ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ﮐردﻧد .ﻣردم در طﯽ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﻘﺎوﻣت ۴ ،ﮐﺷﺗﮫ و
ﺻدھﺎ زﺧﻣﯽ دادن .ﭘﻠﯾس و ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺷﯽ ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﺑﺎط ﻣردم
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺳﻠﻣﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺷدﻧد .دﮐﺗر
ِ
ھم ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻟﺟزﯾره ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭘر از زﺧﻣﯽ اﺳت و
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده و ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻓوری ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
زﺧﻣﯽ ھﺎ دارﯾم ! ھﻣﭼﻧﯾن در ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه  ۴ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ،ﻣردم
ﭘﯾراھن ﺧوﻧﯾن ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﭘﻧﺟﺎه و دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑود
را ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧﺷﺎن دادﻧد .آن ھﺎ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺷﻌﺎر "اﻧﻘﻼب،
اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﭘﯾروزی" ﺳر ﻣﯽ دادﻧد.
ﺑﻌد از اﯾن ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ،وﻟﯾﻌﮭد ﺑﺣرﯾن "ﺷﯾﺦ
ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﺣﻣدآل ﺧﻠﯾﻔﮫ" در ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧواﺳﺗﺎر آراﻣش ﻣردم ﺷده
و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ "اﮐﻧون زﻣﺎن ﮔﻔت و ﮔو اﺳت .ﺑﺎ ﮔﻔت و ﺷﻧود
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم راه اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺎز ﮐﻧﯾم و اداﻣﮫ دھﯾم".
طﻧز ﻣﺎﺟرا اﯾن اﺳت ﮐﮫ از طرﻓﯽ وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ اﯾران ،در
ﭘﯾﺎﻣﯽ ،ﺧﺷوﻧت ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺗرﺿﯾن را ﻣﺣﮑوم ﮐرده
اﺳت!! و از طرف دﯾﮕر وزرات اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواﺳﺗﺎر
آﻏﺎز ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ "ﺟدی و ﻣﻌﻧﺎدار" در اﯾن ﮐﺷور ﺷد■.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ و ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎری روز  ٢۵ﺑﮭﻣن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد!
ﯾﺎدﺷﺎن ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!
ﺟﻌل ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﺑﺳﯾﺞ و ﺟﻧﺎزه دزدی در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ﺧطر روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧﺷم دوﺑﺎره ی ﻣردم در ﮐردﺳﺗﺎن

ﺷﻧﯾدن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ی "ﻗﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ" ﺑرادر ﺻﺎﻧﻊ از ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ
ھم ﻣوﺟﺑﺎت ﺗﺄﻟم ﻓراوان ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﮐل ﻣردم را در ﭘﯽ
داﺷت و ھم ﺧﺷم ﻣﺎ را دوﭼﻧدان ﮐرد" .ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ" ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ھﻧرﻣﻧد داﻧﺷﺟو در ﺗظﺎھرات روز  ٢۵ﺑﮭﻣن ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .رژﯾم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت زﯾﺎدی ﺣول اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﮫ راه اﻧداﺧت و
ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق ﻣﻧﺳوب
ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ در ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﭘﯾﮑر وی ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ در ﺣرﮐﺗﯽ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻧﺎزه را رﺑودﻧد و در ﻣﯾﺎن ﺣﯾرت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﺑر
دﺳﺗﺎن ﺧود ﺣﻣل ﮐرده و وی را ﺷﮭﯾد ﺑﺳﯾﺞ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ
ﻧﺷﺎن از ﻋﺟز ﺣﮑوﻣﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر روﺷﯽ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷود!
اﻣﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ی ﺑرادر وی و ﺻﺣﺑت ھﺎی دوﺳﺗﺎن و ھم
داﻧﺷﮕﺎھﯽ ھﺎی وی ﭘرده از ﺑﺳﯾﺎری دروغ ھﺎ ﺑرداﺷت .ﺑرادر
ت ﻋﺿوﯾت در ﺑﺳﯾﺞ ﺻﺎﻧﻊ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت ھﺎ ھم
وی ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺎر ِ
ً
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑوده اﺳت و ﺧﺎﻧواده او را ﺗﮭدﯾد
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺣت آن ،ﺑرادران ﺻﺎﻧﻊ را
دﺳﺗﮕﯾر و اﻋدام ﺧواھﻧد ﮐرد .وی اداﻣﮫ داد ﮐﮫ آرزوی ﺻﺎﻧﻊ
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭﻣن ﻗﺑﺎدی ﺑﮫ ﻣﻠت ﺧود ﺧدﻣت ﮐﻧد .وی اﺷﮏ
رﯾزان ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﺟﻧﺎزه ی ﺻﺎﻧﻊ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده ،آن ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺑر ﺳر ﻣزار وی ﻧﺧواھﻧد رﻓت ...
ﮐﺎﻣﯾﺎر از دوﺳﺗﺎﻧش ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﺟدد ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻧﺑود و درواﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺳﯾﺞ ﺑوده اﺳت ،اداﻣﮫ
داد ﮐﮫ وی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرز ﺑود و ﺧود ﺣﮑوﻣت اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده
اﺳت .اﯾن را ﻣﻠت ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣﻠت ُﮐرد ﻣﯽ داﻧد و ﻣردم ﭘﺎوه ﻧﯾز
ﺻﺎﻧﻊ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ...
در آﺧرﯾن اﺧﺑﺎر ﻣﯽﺧواﻧﯾم و ﻣﯽﺷﻧوﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻊ  -ﺑرادر ﺻﺎﻧﻊ
ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐرده ﺑود -دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و ﺧﺑرﮔذاری
اﯾرﻧﺎ از ﻗول ﺑرادر دﯾﮕر وی  -ﭘﯾﻣﺎن  -ﻧﯾز ﻧﻘل ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای از ﺳوی ﺧﺎﻧواده ی ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت!
ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر در ﻏم ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن اﯾن داﻧﺷﺟوی ﻣﺑﺎرز ،ﺧود را در
ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧوادهی او و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ داﻧد■.
---------------------------------

ﻟﯾﺑﯽ :ﻗذاﻓﯽ  ۶٨ﺳﺎﻟﮫ ،ﺑرو ﮔم ﺷو!!!
در ﯾﮑﯽ دو روز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺧﺷوﻧت ﺑﺎرﺗرﯾن اﻋﺗراﺿﺎت در ﻟﯾﺑﯽ اﻧﺟﺎم
ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم رﺳﺎﻧﮫ در اﯾن ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ دﺳت ﮐم ھﺷﺗﺎد و ﭼﮭﺎر
ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد!
ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ ،ﺷﮭر ﺑﻧﻐﺎزی ،دوﻣﯾن ﺷﮭر
ﺑزرگ ﻟﯾﺑﯽ اﺳت .ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت ،ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎطق
ﺑزرﮔﯽ از اﯾن ﺷﮭر را در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣﻌﺗرﺿﺎن در ﺑﻧﻐﺎزی ﮔﻔﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗوﻧﺳﯽ و ﻣﺻری را اﻟﮕوی ﺧود ﻗرار داده اﻧد و
ﻗﺻ ِد ﺳرﻧﮕون ﮐردن  ۴٢ﺳﺎل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳرھﻧﮓ ﻗذاﻓﯽ را دارﻧد.
طﺑق آﺧرﯾن اﺧﺑﺎرﺷﮭر اﻟﺑﯾﺿﺎ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻣردم اﺳت ...

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺳﯾﺎﺳت و اﺧﻼق ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب ـ اﻣﯾر ﺣﺳن ﭘور
ﺷﮭروﻧد ـ ﻓﺣﺎﺷﯽ و ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﮫ دﮐﺗر ﺳﻌﯾد رھﻧﻣﺎ در
ﺟﻠﺳﮫ ی ﻣﻧﺎظره ی »ﭼپ و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری در اﯾران« در ٢۵
ﻧواﻣﺑر ﻧﮫ روﯾدادی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ از روﻧدی ﺟﺎاﻓﺗﺎده در
ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران اﺳت .در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺣﻣدرﺿﺎ
ﺷﺎﻟﮕوﻧﯽ و ﺳﻌﯾد رھﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎظره ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع
ﺳﺋوال و ﺟواب و اظﮭﺎرﻧظر ﺣﺎﺿران ﺑﺣث ﺷﺎن در ﺟوی آرام
ﭘﯾش رﻓت .در ﺑﺧش دوم ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺳﺋوال و ﺟواب و اظﮭﺎرﻧظر
ﺣﺎﺿران در ﺳﺎﻟن ﺑود ،ﻋده ای ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻧﺎظره ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردن
و ﺗﮭﻣت زدن ﭘرداﺧﺗﻧد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ ،آﻗﺎی ﯾوﺳف اﮐرﻣﯽ،
ﺑدون ﮐﺳب اﺟﺎزه از ﮔرداﻧﻧده ی ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن
ﺑﮫ دﮐﺗر رھﻧﻣﺎ اھﺎﻧت ﮐرد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺣﺎﺿران در ﺟﻠﺳﮫ
ﻧﯾز ﺗوھﯾن ﮐرد.
دﮐﺗر رھﻧﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت ﺳﮑوت را ﺟﺎﯾز داﻧﺳت و ﺟواب اھﺎﻧت
و ﻋرﺑده ﮐﺷﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛل ﻧداد .اﮔر ﭼﮫ اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎر
ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺷﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻧش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ،ﻧﮫ ﮔرداﻧﻧده ی ﺟﻠﺳﮫ
و ﻧﮫ ﺣﺿﺎر ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻗﺑل از ﭘراﮐﻧده ﺷدن ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﺷﺎن
ﺑدھﻧد .ﭼﻧدی ﺑﻌد ،ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻠﺳﮫ )ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﭼپ
ﻣﺳﺗﻘل و ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران ـ راه ﮐﺎرﮔر( ﺑﺎ ﺻدور
اطﻼﻋﯾﮫ ای اﯾن »ﺗوھﯾن و ﻓﺣﺎﺷﯽ« را »ﻗوﯾﺎ ً … ﻣﺣﮑوم«
ﮐردﻧد و از آﻗﺎی رھﻧﻣﺎ »ﺑﮫ ﺧﺎطر اھﺎﻧﺗﯽ ﮐﮫ … ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺷد«
ﭘوزش ﺧواﺳﺗﻧد )ﺷﮭروﻧد ،ﺷﻣﺎره  ١١ ،١٣١٠آذر ،١٣٨٩
ص .(٧٠در ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﮭروﻧد از اﯾن روﯾداد آﻣده
اﺳت» :اﮔر ﭼﮫ ﺣﺎﺿران در ﺳﺎﻟن ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری
اﻋﺗراض ﻧﮑردﻧد … وﻟﯽ در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از ﺣﺎﺿران ،از
دﻻﯾل ﻋدم اﻋﺗراض ،ﯾﮑﯽ ﺗرس از ﻣورد ﺗوھﯾن ﻗرارﮔرﻓﺗن از
ﺳوی آن ﻓرد ﺑود ،دﯾﮕری ﺗرس از اﯾﺟﺎد ﺗﺷﻧﺞ ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﻟن،
و ﯾﮑﯽ ھم ﮔﻔت ،ﻓﮑر ﮐردم اﮔر اﻋﺗراض ﮐﻧم آدﻣﯽ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر
ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﯾﮏ ﻓرد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﻗﻠﻣداد ﺷوم« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ(.
ﻣﺎ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺟزو ﺣﺿﺎر ﺑودﯾم ،ﺷﺎھد ھﺗﺎﮐﯽ آﻗﺎی
اﮐرﻣﯽ ﺑودﯾم ،و آن را ﺷدﯾداً ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ آﻧﭼﮫ
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﻧﮫ رﻓﺗﺎر »ﯾﮏ ﻓرد اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای از
ﺳﯾﺎﺳت و اﺧﻼق ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ،ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ آن
ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
اﻟف ـ ﻣﻐﻠطﮫ ی ﻧﺎظر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
در ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ،ﺳﻧﺗﯽ در ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران و
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻘد ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ
ﺗﺧطﺋﮫ ی آن ﻣﯽ ﭘردازﻧد .از اﯾن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗر ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻘد ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻘد ،ﺻﺎﺣب ﻧظر را
ﻣورد اﺗﮭﺎم ،ھﺗﺎﮐﯽ و ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ
ﻧظر او را ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﮑﻧﻧد .اﯾن روش ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻓرھﻧﮓ
ﻋﺷﯾره ای و ﻓﺋوداﻟﯽ دارد در ﻓرھﻧﮓ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﯾوه
ھﺎی ظرﯾف ﺗر و در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ھم در
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ھم در دﻧﯾﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ و ھم در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﺗر
ﺟﺎﻣﻌﮫ .در ﻣﻧطق ،اﯾن روش ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﻐﻠطﮫ* ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ آﯾد و ﺗﺣت ﻋﻧوان »اﺳﺗدﻻل ﻧﺎظر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن«** ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷود .ﺳﺎﺧت ﺻوری اﯾن اﺳﺗدﻻل ﭼﻧﯾن اﺳت:
ﺷﺧص اﻟف ادﻋﺎی  xرا ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺷﺧص اﻟف اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ادﻋﺎی  xﻏﻠط اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٥

ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،در اﯾن اﺳﺗدﻻل ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن
ﮐردن ﻣﺣﺗوای ﯾﮏ ادﻋﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐردن ﺷواھد و ﻣدارک و
ﭘﺎﯾﮫ ی ﻧظری و ﻣﻔروﺿﺎت آن ،ﺷﺧﺻﯾت ﻣدﻋﯽ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻏﻠط اﺳت .ﯾﮑﯽ از
اﺳﺗدﻻل ﻧﺎظر ﺑﮫ ]ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ[
ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﮫ »ﻣﻐﻠطﮫ ی
ِ
اﻧﺳﺎن« را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد» :اﺳﺗدﻻل ﮐردن ﻋﻠﯾﮫ ﻧظرات
ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ رد ﮐردن آن ﻧظرات ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردن ﯾﺎ ﻧﺎﺳزا ﮔﻔﺗن
ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ،ﺧﻠق و ﺧوی ،اﻧﮕﯾزه ،ﻧﯾت ،ﺻﻼﺣﯾت و ﻏﯾره ی
او ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﯾن ﻧظرات از طرﯾق اراﺋﮫ ی
ﻣدارک و ﺷواھد ***«.آوردن ﭼﻧد ﻣﺛﺎل از ﺟﻠﺳﮫ ی ﻣورد
ﺑﺣث ،ﻣوﺿوع را ﮐﻣﯽ روﺷن ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ب ـ ﻣﻐﻠطﮫ ی ﭼپ رواﻧﮫ :ﻣﭻ ﮔرﻓﺗن ،ﭘروﻧده ﺳﺎزی ،ﭘﺎﭘوش
درﺳت ﮐردن ،و ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت
در ﺟﻠﺳﮫ ی ﻣورد ﺑﺣث ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺿﺎر ،ﺧﺎﻧم ﺳﺎرا اﮐرﻣﯽ،
ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧظر دادن و ﻧﻘد ﻧظرات آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺎﻟﮕوﻧﯽ و رھﻧﻣﺎ ،ﮐﺗﺎب
درس ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﯾورک ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود در دﺳت
ﮔرﻓت و ﺧطﺎب ﺑﮫ آﻗﺎی رھﻧﻣﺎ ،ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن
داﻧﺷﮕﺎه اﺳت ،اﻋﺗراض ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﮐﺗﺎب را ﮐﮫ ﭘرﭼم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در آن آﻣده اﺳت ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺷﻣﺎ ﺟﻠوی
آﻧرا ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ آﻗﺎی رھﻧﻣﺎ اﻋﺗراض ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا
در ﯾﮏ اﻧﺟﻣن داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾراﻧﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﯾورک ﭘرﭼم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧﺎﻧم اﮐرﻣﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ آﻗﺎی رھﻧﻣﺎ ﻣﺳﺋول اﯾن دو ﺧطﺎ اﺳت ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرداﺷﺗن ﭘرﭼم از اﻧﺟﻣن
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﺎ از ﮐﺗﺎب درﺳﯽ در ﺗوان او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﯾن
اﻋﺗراﺿﺎت رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺟﻠﺳﮫ ﻧداﺷت و ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای ﺑﺣث
آﻗﺎی رھﻧﻣﺎ ﺑرﺧورد ﻧﻣﯽ ﮐرد ،و از اﯾن رو ﭼﯾزی ﺟز اﺗﮭﺎم ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ روﻧد ،آﻧﮭم اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑدون ﺳﻧد و ﺷواھد .در واﻗﻊ اﯾن
را اﺗﮭﺎم ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد ،زﯾرا اﺗﮭﺎم ،ﭼﮫ ﻧﺎروا ﭼﮫ
روا ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﺷﺎھده ﯾﺎ ﺳرﻧﺦ ﯾﺎ ﺳوظن
اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﻗﺎی رھﻧﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺑﯾرون راﻧدن رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ از ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾراﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﺑﮫ وﯾژه ﻣﺣﺎﻓل آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،از ھﯾﭻ ﮐوﺷﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑرده
اﺳت ،اﯾن ﺣﻣﻼت ﭼﯾزی ﺟز ﻣﭻ ﮔرﻓﺗن ،ﭘروﻧده ﺳﺎزی و ﭘﺎﭘوش
درﺳت ﮐردن ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت اﺳت ﮐﮫ در
ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت
ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺗﺎﮐﯽ ﯾﮑﺳره ﺷد .ھدفِ
ِ
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﮐﺎﻣل و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف اﺳت.
ج ـ ﺳﯾﺎﺳت و اﺧﻼق اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺣذف ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ،زﯾرا ﺗﻐﯾﯾر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺑدون آﮔﺎھﯽ ،ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣﯾﺳر
ﻧﯾﺳت و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ،در ﺣدی ﮐﮫ در ھر دوران ﻣﯾﺳر
اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺷراﯾط ﺗﺿﺎد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘﺎﯾداری
ﺳﻧت ﻣﻐﻠطﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻧﯾز ﻧﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ از ﺟﺎﻧب
ﻋده ای ﺑﯽ ﻣﻧطق اﺳت و ﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣد ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻓرھﻧﮓ ﻣدرن و
دﻣﮑراﺳﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯽ .در واﻗﻊ در »ﺑﺎزار اﯾده ھﺎ« ﮐﮫ دﻣﮑراﺳﯽ
ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺑﮫ وﺟود آن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣذف ،ﺳﺎﻧﺳور ،ھژﻣوﻧﯽ،
و اﻧﺣﺻﺎر داﻧش ﺑﮫ ﺷﯾوه ای دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرﻗرار اﺳت ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﯾﺎ وﺟود آﻧرا اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﻧﺎدﯾده اش ﺑﮕﯾرﻧد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم
ھم در اﯾن ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده اﻧد .در دﻣﮑراﺳﯽ
ﺗداوم ﻓرھﻧﮓِ ﻣﻐﻠطﮫ
ھﺎی واﻗﻌﺎ ً ﻣوﺟود ﻧﯾز وﺟو ِد ﺣذف و
ِ

ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ت ﺗوﻟﯾد و
ﮐﺟروی ﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻠزوﻣﺎ ِ
ﺑﺎزﺗوﻟﯾ ِد ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘر از ﺗﺿﺎد و ﺷﮑﻧﻧدﮔﯽ اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻐﻠطﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧظم ﺣﺎﮐم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،از ﻗدﯾم اﻻﯾﺎم ﺗﻼش ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطق دﯾﮕری در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ آن اراﯾﮫ ﺷود ،و اﯾن ﺗﻼش ﻣؤﻟﻔﮫ ای از ﻣﺑﺎرزه در ﻋرﺻﮫ ی
اﻧدﯾﺷﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﻋرﺻﮫ ی ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،آﻧﭼﮫ »ﻣﺗد ﺳﻘراطﯽ« ﯾﺎ »دﯾﺎﻟوگ ﺳﻘراطﯽ« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده،
ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت از طرﯾق ﺑﺣث و ﺟدل ﺑﯾن
اﻓرادی ﮐﮫ ﻧظرات ﻣﺗﺿﺎد دارﻧد و ﺑﺎ ﺳؤال و ﺟواب از ھﻣدﯾﮕر
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی دﺳت ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ درک درﺳت
ﺗری ﺑرﺳﻧد .اﯾن ﺷﯾوه را ﮔﺎھﯽ ﻣﺗد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده اﻧد از
آن رو ﮐﮫ ﻣﻧﺎظره ﺑر ﺳر ﻧظرات ﻣﺗﺿﺎد اﺳت و دﻓﺎع از ﯾﮏ
ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺑﺎ رد ﻧظر دﯾﮕر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺑﮫ
درﮐﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ رﺳﻧد .در ﻋﺻر روﺷﻧﮕری در ﻗرن ھﺟدھم،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﺑورژوا ﺑﮫ ﺧﻠق روﺑﻧﺎی ﻧظﺎم ﻧوﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد» ،اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺑﺣث و ﻣﺟﺎدﻟﮫ« را
ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣورد ﺑﺣث و ﺟدل ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اواﺧر ﻗرن
ھﺟدھم ،اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ اروﭘﺎ را رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﮐرد،
اﯾن اﻧﺟﻣن ھﺎ ھم ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد.
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗراوش ﻓﮑر ﻓرد ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﺑﺎرزه
در ﻋرﺻﮫ ی اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ
وﺿوح دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش
ﺑورژوازی ﻣﺗﮑﯽ ﺑودﻧد ﺗﻼش ﮐردﻧد ﮐﮫ از آن ﺑﮕﺳﻠﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﺳﺗﻘﺑﺎل اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ داﻧش ﺑورژواﯾﯽ ،از اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﯾوﻟوژی ،ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ھدف ﮐﮫ داﻧﺷﯽ ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آن طﺑﻘﮫ ی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺑﺗواﻧد
ﺟﮭﺎن را دﮔرﮔون ﮐﻧد ،اﻧﺳﺎن از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس
»ﻣﺎﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد ﺑﮕﺳﻠد و وارد ﻣرﺣﻠﮫی »ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﺷود.
ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎرﮐس ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻧوﯾن را ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﮐرد،
ﺧودش ھم ﻧﺗواﻧﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮑﻠﯽ از آن ﺑﮕﺳﻠد .و اﯾن
ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺑﺎ دﯾد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم،
دو طﺑﻘﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﮐﺎرﮔر وﺣدت ﺿدﯾن ھﺳﺗﻧد و اﯾن
ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧودش دوران ﮔذاری طوﻻﻧﯽ اﺳت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم و در ﺳراﺳر اﯾن دوران رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در وﺣدت و ﺗﺿﺎد ﻗرار دارﻧد ،و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﻣؤﻟﻔﮫ ی آن ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﺑﺎ ﺣل اﯾن
ﺗﺿﺎد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،دو طﺑﻘﮫ ی اﺻﻠﯽ دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎ اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ
از ھم ﺟدا ﻧﺷده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ھزاران ﺑﻧد در ھم ﭘﯾﭼﯾده اﻧد ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻧوﯾن ﺑﺎ اﺑزار دﻧﯾﺎی ﮐﮭن ـ ﻓﻠﺳﻔﮫ و
ﻣﻧطﻘش ،دوﻟت و ﻗﺎﻧوﻧش ،و ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ و اﺧﻼﻗﯾﺎﺗش ـ
ﮐﺎری ﻧﺷدﻧﯽ اﺳت .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﮔرﭼﮫ در
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺗوﺳﻌﮫ دادﻧد ،در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﺑﮫ
ﺟﺎی ﮔﺳﺳت از ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳت و اﺧﻼﻗﯾﺎت طﺑﻘﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﺎل ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺳﺎزش ﮐردﻧد ،و اﯾن ﺳﻧت
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را
ﻧﮕﺳﺳﺗن ،ﺑﯾش از ﺧﺻوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ِ
ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﺳﻘوط ﮐﺷﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﮔﺳﺳﺗن از ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ درک اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ و ﻓرار ﻧﮑردن از آﻧﮭﺎ دارد.
ﻣﺎرﮐس در آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود ،در  ،١٨۴٣ﻧوﺷت:
»اﮔر ﮐﺎر ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗن آﯾﻧده و ﺣل و ﻓﺻل ﮐردن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم

ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾﺳت ،آﻧوﻗت روﺷن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎﯾد ﭼﮫ
ﮐﺎر ﺑﮑﻧﯾم :ﻣﻧظورم ﻧﻘد ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎی ھر آﻧﭼﮫ ﻣوﺟود اﺳت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ ھم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﻘد ﻧﮭراﺳﯾم ھم از
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت در ﺑﯾﻔﺗد ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم «.ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ﮐﮭن ﺑﮫ
»ﺗﺣﻠﯾل اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ« از طﺑﻘﺎت دﯾﮕر و اﺣزاب و روﺷﻧﻔﮑران
و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺷﺎن ﭘرداﺧت ،و ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮭن در درون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ »اﻧﺗﻘﺎد از
ﺧود« دﺳت زد .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ھر دو ﻣورد ﯾﮏ
ﻗدم ﺑﮫ ﭘﯾش و ﭼﻧد ﻗدم ﺑﮫ ﭘس رﻓﺗﻧد .در ﺗﺣﻠﯾل اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ،
درک ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ از راﺑطﮫ ی ﺑﯾن طﺑﻘﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد و اﯾن ادﻋﺎی ﻣﺎرﮐس را ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ادﺑﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ اﻟزاﻣﺎ ً اﻋﺿﺎی آن طﺑﻘﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ھرﮔز درک
ﻧﮑردﻧد ،و ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣﺑﺗذﻟﯽ دﺳت زدﻧد ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻧداﺷت .ﺗﺣﻠﯾل اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑﮫ »ﻣﻐﻠطﮫ ی ﻧﺎظر ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن« و اﻧواع دﯾﮕر ﻣﻐﻠطﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد» .اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود« ھم ﺑﮫ
اﻋﺗراف از ﻧوع ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﮐﺷﯾده ﺷد .در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻗﺑل
از رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺣزب را ﭘدﯾده ای ﭘر از ﺗﺿﺎد ﻣﯽ
دﯾدﻧد ﮐﮫ وﺣدت ﺿدﯾن ﺑﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﺎھﯾت آﻧرا ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﯾﺎﺳتِ
ب ﺧطِ ﻣﺧﺎﻟف ﮐﮫ در دوران اﺳﺗﺎﻟﯾن و ﺑﻌد از او در
ﺳرﮐو ِ
ﺷوروی ﻣﺗداول ﺑود ،ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑﯾن دو
ﺧط ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﺷد .اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧۶ﭘﯾروان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﮫ ﮐودﺗﺎ ﻣﺗوﺳل ﺷدﻧد و ﭘﯾروان ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﮐردﻧد،
دﻟﯾﻠﯽ ﺑر درﺳﺗﯽ درک اﺳﺗﺎﻟﯾن از ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ی ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻟزوم ﺗﻼش ﻧوﯾﻧﯽ
ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼپ ،ﭼﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﺎ اﯾن روﺷﮭﺎ ،ﺑﺎ
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت و اﺧﻼﻗﯾﺎت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﺧواھد ﺷد
ﺑﻠﮑﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ،اﮔر ﺑﮫ ﮐﺳب ﻗدرت ھم ﺑرﺳد ،در دور ﺑﺎطل
دﻧﯾﺎی ﮐﮭن درﺟﺎ ﺧواھد زد .آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ روی داد ﻧﮫ
اوﻟﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑود ﻧﮫ آﺧرﯾن ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر اﯾن ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ھﺎ ﭼﯾره ﺷد .در ﻣﺣدودﺗرﯾن ﺷراﯾط ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ
و ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑرﮔﺷت و از
»ﻣﺗد ﺳﻘراطﯽ« ﭘﯾروی ﮐرد ،و ﯾﺎ از »اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺑﺣث و
ﺟدل« ﻋﺻر روﺷﻧﮕری اﻟﮭﺎم ﮔرﻓت و آﻧﺎن ﮐﮫ دل ﺑﮫ ﺧﻠق دﻧﯾﺎی
ﻧوﯾن ﻓﺎرغ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗدﻣﯽ ﻓراﺗر
ﺑردارﻧد و ،ﺑﺎ ﻧﻘد ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ و ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد -از -ﺧو ِد ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و
ﺟدی ،ﺣوزه ی ﺿرورت را ﭘﺷت ﺳر ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو
آزادی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺷوﻧد■.
ﺟﻤﻌﮫ ١٠.١٢.٢٠١٠ -
* fallacy
** ad hominem argument; argumentum ad hominem
*** Peter Angeles, Dictionary of Philosophy, Barnes
& Noble, ١٩٨١, p. ٩٦.

از وﺑﻼگ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺬر در اﯾﻦ آدرس دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ!
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد!
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