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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

"زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!"
"اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی رﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ و زﻧﺪان ﭘﺮدﯾﺲ در ﮐﺮج ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﺎﺋﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن اوﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
آن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺬرا ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪان در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک و وﺳﯿﻊ ﺳﺎل  60و ﺳﭙﺲ ﺣﻤﺎم ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  67ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺒﺎر رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد روی آورد .ﭘﺲ از آن ،ﻫﺮ ﮔﺎه
رژﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و اﻓﺮادی از ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻫﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ".
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

"زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!"
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ

ﮐﺴﺎﻧﯽ از درون ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ

ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی رﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ و

ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،رﻗﻢ 70

ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،

زﻧﺪان ﭘﺮدﯾﺲ در ﮐﺮج ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض

را ﺑﺮای ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ

اﯾﺮان ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ  70ﻧﻔﺮ

رژﯾﻢ در ﻣﻮرد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻨﺎﺋﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان

اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن اوﯾﻦ

ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

رژﯾﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ

اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﻪ

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ "ﺧﻮدی ﻫﺎ" در زﻧﺪان از

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ "ﻫﺘﻞ"

ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ

ﻧﺎم ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪی در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺑﯽ

ﺷﺒﯿﻬﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ

راﺑﻄﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آن

ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎرز در

ﺧﺒﺮ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ

زﻧﺪاﻧﻬﺎی رژﯾﻢ در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﻬﺎی

زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ از

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ )وی اﺧﯿﺮا در

ﻣﺮﻓﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد .در

ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رژﯾﻢ  ،ﺑﺎر

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ای ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮودی،

ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از "ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی"

دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺬرا ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ

رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را

زﻧﺪان در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺳﻮﺋﯿﺖ" ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﺑﻪ

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ

ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ رژﯾﻢ و ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻘﻮق

ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر

ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﭼﻨﺎن ﻗﻤﺎﺷﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک و وﺳﯿﻊ ﺳﺎل  60و

ﻣﻦ در ﯾﮑﯽ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ(.

ﺗﻌﺪادی داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻌﺘﺮض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﺳﭙﺲ ﺣﻤﺎم ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  67ﺑﺎ

ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه اﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽ

ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رژﯾﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ

ورزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺒﺎر رژﯾﻢ

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ

اﯾﺮان را در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ،اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر

ﭘﺮوژه "اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ" ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﻤﺮاه

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ

وﺟﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی

ﺑﺎ

"ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و

ﺧﻮد روی آورد .ﭘﺲ از آن ،ﻫﺮ ﮔﺎه

ﻗﺎﻧﻮن"اش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .در

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در زﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ آن

رژﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد

اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎی

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻟﺬا دﺳﺖ ﺑﻪ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه

دروﻧﯽ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻎ زده و ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان

ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر

از ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ

ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی

دروﻏﯿﻦ

ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ

"ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮدی -ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ

رژﯾﻢ -از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ در زﻧﺪان و ﺗﺒﻠﯿﻎ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮی

ﻧﮕﺎران و اﻓﺮادی از ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ" .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ" ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻫﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ

دﯾﮕﺮی ﺑﺎ "ﻫﻢ رزم" ﺳﺎﺑﻘﺶ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ،اﻣﻀﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.

ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رادﯾﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
دﺳﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ دارد

در ﺗﺪاوم ﭼﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﺸﺘﻨﺎک زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی

اﻣﺮوز ﮐﺎر را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ اش در ﺣﻖ ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه اﯾﺮان را در ﻣﯿﺎن

ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن رژﯾﻢ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد

اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ".

ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ ادﻋﺎ

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای
ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ،ﯾﮏ "ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی" ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
"ﺟﻮاد ﻏﻼم ﺗﻤﯿﻤﯽ" ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
"ﺳﻠﻮل ﻣﻦ ﯾﮏ اﺗﺎق  30ﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺎﯾﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ".
ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮدی -ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
رژﯾﻢ -از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ در زﻧﺪان و
ﺗﺒﻠﯿﻎ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
"ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ" ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ "ﻫﻢ رزم" ﺳﺎﺑﻘﺶ در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ،اﻣﻀﺎی
ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
رادﯾﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
دﺳﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ دارد
واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﺸﺘﻨﺎک زﻧﺪان ﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 73

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ اش در

رﺷﺪ روز اﻓﺰون اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه

ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺣﻖ ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه اﯾﺮان را در

ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ

ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در

ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ

ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده

اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ از ﻃﺮف رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ

از ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ و

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و

دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رﻧﺠﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﯾﺪ

زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﯽ ﻫﺎی

اﻣﻮاج ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ

رژﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﺧﯿﺮا در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮرش

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی درون زﻧﺪان ﻫﺎی ﺧﻮد را

ﻣﺮدم اﻫﻮاز دادﺳﺘﺎن اﻫﻮاز رﺳﻤﺎ از

ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای

دﺳﺘﮕﯿﺮی  205ﻧﻔﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﯾﻮﻧﺴﯽ

ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزه و اﯾﺠﺎد

وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ:

رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره

"ﺗﻌﺪای از ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻗﺴﺎوت ﻫﺎ و ﺷﻘﺎوت ﻫﺎی

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﮑﯽ )ﺧﻮد ﺟﻮش(

ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

دﺳﺖ ﺑﻪ آﺷﻮب زدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﺳﺮﮐﻮب

در

ﻫﺮ

3

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن

اﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻨﺜــﯽ ﺷﺪ و

رﻓﯿﻖ ب

در ﻣﻮرد رﻗﻢ  70ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪود ،ﺑﻪ

ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺷﻮب ﻫﺎ

ﺑﺎ درود ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در

و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎ ﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده

ﺑﺪﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل

اﯾﺮان ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺿﺪ

ﺑﻮدن ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ" .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﺒﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی

ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮ

دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻢ دﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺷﺪن زﻧﺪان ﻫﺎ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و

دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ

ﺑﺎ درود ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﭘﺮدازد را ﺟﺰء زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورد و ﻧﻤﯽ آورد .اﻣﺎ در

"زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی

ﺷﻌﺎرﻫﺎی

ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﮐﻪ

ﺧﻮد

ﻫﻤﻮاره

در

آﻟﻤﺎن
ر-س

آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .روی اﯾﻦ

ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در

ﺷﻌﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺎه ﺗﺎ 4000

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺮای آزادی ﮐﻠﯿﻪ

ر-ب

داﻧﺸﺠﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،

ﺑﺎ درود ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اوج ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن

ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن رﺳﯿﺪ .از ﺗﻼﺷﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭼﺎپ آﺛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

ﮐﺎرﮔﺮ

ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻻزم اﺳﺖ در

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻌﺘﺮض دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ رژﯾﻢ در ﻣﻮرد

ﻫﺎی رژﯾﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در

ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدﺷﺎن

ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪود و ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام

ر-ر

ﮐﺎرﮔﺮی

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺻﺪﻫﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی" ﺷﮑﻞ

ﻧﻤﻮده و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ

ﻫﻢ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن رﺳﯿﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس

اﻋﺘﺮاض و ﺑﺮآﻣﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺧﻮد

در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻢ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪاد

ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﺸﺘﻨﺎک اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺎ ﺑﻪ

زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،

رخ ﮐﺸﯿﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ

داﻧﻤﺎرک

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ر-ا

ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ  70ﻧﻔﺮ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ

ﺷﺪه از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر آزادی ﺑﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ 2005/3/4
ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﺗﻮﺿﯿﺢ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی )ﭘﻮﻻد( از ﺳﻮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،در ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺗﺎق
"اﺗﺤﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ" در ﺗﺎرﯾﺦ  18ژوﺋﻦ  2005در "ﭘﻠﺘﺎک" ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر
درآورده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮی رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮچ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﯾﮑﺒﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﻐﻠﻮب واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻬﺮ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و

ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺣﻀﻮر

رأی آزاد ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ در

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻣﺮوز ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت

دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺗﺎق ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای

ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻻزم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺟﺎزه

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ داده اﺳﺖ.

را ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﻮچ ﺑﻮدن

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در

و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺮوﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح رژﯾﻢ از

اﯾﺮان ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺸﺐ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﻀﺤﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

درون ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ را ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.

را در آن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺻﺤﻨﻪ آورده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎر ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

را "ﺑﺮوز ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ" ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﺷﮑﺎر و

ﺟﻨﺒﻪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ آزادﯾﻬﺎی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺮوز ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻟﮕﺪ ﮐﻮب ﻧﻤﻮده

در ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ را

در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ رخ داده اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻤﻪ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .و ﭼﻨﯿﻦ

ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺟﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻢ

ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دادن ﺑﻪ

ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت و ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﺣﺎﺻﻞ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺧﻠﻘﻬﺎی

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد .از

ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری و وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ

ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ داده

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻣﺮدم ﻃﯽ آن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ آزاداﻧﻪ اراده ﺧﻮد را

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری

ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ

اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز آزاداﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اراده ای ﺑﻄﻮر

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.

آراﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺑﻮش رﺋﯿﺲ

ﻃﺒﯿﻌﯽ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ،آزادی

ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ "دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه" ﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﺣﺰاب و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻏﯿﺮه ﻣﻼزﻣﻪ

از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ

دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ آزادﯾﻬﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ "ﭘﺮوژه ﮐﻼن اﺻﻼﺣﺎت" و رﺳﻮا ﺷﺪن

ﻧﺼﯿﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد .ﺧﻼﺻﻪ در دﻋﻮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ

ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﻮرا

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اروﭘﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺎن

ﭘﻮچ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﮐﯿﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ اش ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺮوز و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪارک و

ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻃﯿﻒ

دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻬﻢ رﻗﺒﺎ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺎرزی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮدن و

ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻﺋﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ

ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ

ﭘﻮچ ﺑﻮدن آن .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ

ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرزی

ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و

ﺑﺎوری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروﻏﯿﻦ

ﺑﻮد از ﺷﮑﺴﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

روﺷﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم

رژﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  28ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ

ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﺸﺪ .در  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

روﺷﻬﺎﺋﯽ را ﭘﺲ از اﻣﺘﺤﺎن رﻫﺎ و روش ﻧﻮﯾﻨﯽ را

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ ﺑﺪور دوم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺰﺑﻮر

رژﯾﻢ ﺟﻬﺖ آراﯾﺶ ﭼﻬﺮه ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺧﻮد و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم و

ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻼﺻﻪ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﻫﺎ

ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ وزارت

ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺑﺎ

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً

ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻧﻪ  28ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻠﮑﻪ

"ﭘﺮوژه ﮐﻼن اﺻﻼﺣﺎت" ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ!! و زﯾﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ

 30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﺎ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ

ﺿﻤﻦ اﺷﺎﻋﻪ ﺗﻮﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح رژﯾﻢ از درون،

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻤﺎن

اﻧﺮژی اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ

ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ .از ﻣﺜﺎل

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  50درﺻﺪ آرا را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺗﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮔﻞ ﻻﻟﻪ و ﺑﻤﺒﺎراﻧﻬﺎ و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی،

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  28ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺗﺎزه ای ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺲ از 11

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪور دوم رﺳﯿﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه اﺻﻼﺣﺎت ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺸﺎت

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ و از ﻫﺮ روﺷﯽ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ و

دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺳﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از

رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در وﺳﻌﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 73

5

اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر

اﯾﻦ ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎً

ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ﮐﻪ ﻓﻼن رژﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﮐﻪ

آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم

واﻗﻌﺎً ﻫﻢ ﮐﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده و ﯾﺎ دﯾﮕﺮی در

ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا

ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺻﻼﺣﯿﺘﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار داده رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯾﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ

اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ زﯾﺎد ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ و زﯾﺎد ﻫﻢ از

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻤﺎً ﻣﺮدم از ﺣﻖ رأی دادن ﺑﻪ

ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ دور ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ

ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻀﺎ

ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ

ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

"اﻧﺘﺨﺎب" ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮدی رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺑﭙﺮدازم .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون وﺟﻮد

روﺷﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری

اﮔﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و

آزادﯾﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﻮچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﭼﻪ

اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ از ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن

اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را دﻧﺒﺎل

در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﭼﻪ در دوران ﺳﻠﻄﻪ

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ از ﭼﻨﯿﻦ آزادﯾﻬﺎﺋﯽ ﻣﺤﺮوم

ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای و ﮔﺮه ﮐﺎر ﺑﻪ

ﺑﻮده اﻧﺪ .رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎر و ارزﺷﯽ ﺑﺮای رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻄﻮر

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺒﺎی

ﻧﺒﻮده و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﺟﺰ ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮده اراده ﺗﻮده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺷﻮرای ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺘﯽ از رد ﺻﻼﺣﯿﺖ "ﺧﻮدی"ﻫﺎی

ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

و ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻔﻘﺎن اﻣﻮراﺗﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﺟﺪا از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻗﺮار اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ

ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺸﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﺳﺎزد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺿﺎ زواره ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای

روﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ دو ﻣﻮﺋﻠﻔﻪ آﻧﺮا

ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺧﺎن ﻣﯿﺮ ﭘﻨﺞ روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش

ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮده و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اش ﺟﻬﺖ

ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮده ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ای ﮐﻪ

ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻨﺎ

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ،

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺟﻨﺘﯽ و ﺷﻮرای

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ و ﺣﺪود و

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺶ ﺳﺎﻟﻢ رد ﺷﻮد .از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺤﻨﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮد رذل و

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﯽ

در دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﺮدن اﻓﺮاد و ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﻣﺮدم در

ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎری ﻣﺜﻞ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻠﺒﻪ وﻗﯿﺢ و

ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎ

ﻗﺼﯽ اﻟﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  57در ﻫﻤﻪ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی

ﺗﻌﺪادی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺮوز رخ داد

ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ!! ﺧﻮب ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده و در رﺳﻮاﺋﯽ اﯾﺮان ﮔﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ

در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻗﻌﯽ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﯿﮏ اﻫﺪاﺋﯽ رﯾﮕﺎن رﺋﯿﺲ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺼﯿﺐ اش ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از

ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  1014ﻧﻔﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری

ﻃﻠﺒﻪ ای ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﻼﻣﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﺴﺨﺮه و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی

ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .دزد رﺳﻮاﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر آﺑﺮو

اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺻﺤﻨﻪ راﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ

اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ

ﭼﻮن از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ رأی ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺰء  30ﻧﻔﺮ اول ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .و ﺑﺎ

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ  6ﻧﻔﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد .و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ

اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ

وﻗﺎﺣﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻌﺪاً او را ﻧﻔﺮ ﺳﯽ ام و ﺳﭙﺲ

وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ" ،ﺷﻮرای

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از ﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ

ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری

در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮕﺬرد .و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز

ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﯿﺎن  1014ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ  30ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  20او را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه

 8ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻘﯿﻪ رد

ﮔﺬاﺷﺖ .وﻗﺘﯿﮑﻪ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،اﻋﻼم ﮐﺮد" :ﻣﻦ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺼﺪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای

اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رژﯾﻢ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪا از ﻓﻘﺪان ﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﯾﮏ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه "ﻓﮑﺮ ﺧﺎﺻﯽ" ﻧﮑﺮده ام و

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام "اﻧﺸﺎاﷲ اﮔﺮ

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺻﺤﻨﻪ آورده اﻧﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای

ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ اوﻻً ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﻫﺎی

رأی ﺑﯿﺎورم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﻔﺼﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف از ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ روﯾﮕﺮدان ﻧﺒﻮده و در

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد".

وﻗﺎﺣﺖ و درﯾﺪﮔﯽ ﯾﺪ ﻃﻮﻻﺋﯽ دارد .و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ

ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎزه از ﻣﯿﺎن

ﻧﺪارم" .ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف وﻗﺎﺣﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 73

6

ﺗﻌﻤﻖ روی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺟﺰﺋﯽ از

دروغ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ "رﻗﺎﺑﺘﯽ" وﺟﻮد دارد ﺧﻮد را

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اوﺿﺎع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ رژﯾﻢ

ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از

رژﯾﻢ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ و ﺧﻮد ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

را روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ادﻋﺎﻫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رأی ﮔﯿﺮی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ای

ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺸﯿﻨﻨﺪ ﺟﻨﺎب ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف رﺳﻤﺎً ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ

ﺟﺰ ﺑﺎزی در ﺑﺴﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده

"ﻓﮑﺮ ﺧﺎﺻﯽ" ﮐﺮده و ﻧﻪ "ﺗﻌﻤﻖ"ای روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﺳﮑﻪ ﻫﺎی

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف و اﻓﺮادی

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ رأی ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻣﺜﻞ او ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﻫﯿﮑﻞ و ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ از

آﻧﻬﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﺸﺎء و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ

او در رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن

رژﯾﻢ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر را ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و وزارت ﮐﺸﻮر

در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﺎً ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪ

رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﺎرﺳﺎزﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و

ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ

ﺗﻘﻠﺐ در آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ

وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را

رژﯾﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺶ

آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ

ﺣﺎﺻﻞ رأی ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎی دروغ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ

اﻋﺘﺮاض ﮐﺮوﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺮوز

دوﺑﺎره ای اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﻧﮑﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری

ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش ﻣﻮﮐﻮل

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه

ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اش.

ﮐﺮده اﺳﺖ!!

اﺳﺖ .او ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ دوم ﺑﻮده وﻟﯽ در ﻋﺮض

اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ زﯾﺎد ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی ﻧﻔﺮ

در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ

ﺧﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در

ﺳﻮم ﺷﺪه و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﺪه ﻧﻔﺮ دوم .ﺧﻮب ﻫﻤﯿﻦ

ﺑﭙﺮدازم ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻃﻮری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ رأی ﻣﺮدم

ادﻋﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺷﺪه

ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزش

دﺧﺎﻟﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در

اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻗﺒﻞ از

داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رژﯾﻢ ﻗﺮار ﺑﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد.

ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ

اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ

ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺎﯾﮕﺎه

داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺻﻄﻼح

ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻬﺖ ﮔﺮم

ﻣﺮدﻣﯽ اش ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ رژﯾﻢ را

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻇﯿﻔﻪ دارد آرای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم

ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دﮐﻮر

ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم و ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از

را ﺑﻪ ﭼﻤﺎﻗﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ و ﺟﻨﺒﺶ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در

ﻣﺮدم ،و ﺗﻘﻠﺐ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﮔﯿﺮی ،ﺣﺪ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﻏﺎرت ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺪه

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺳﺎﺳﺎً ﺟﻬﺖ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺰک ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه ﺧﻮﻧﺒﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻣﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن "ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم" در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

داده ﻣﯿﺸﻮد ،اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ

را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد  21ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﯿﻢ

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

اوﻫﺎﯾﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از

ﮐﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﮐﺮده و

اﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ

رواﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ارﺗﺶ درآﯾﺪ.

ورود ﺑﻪ ارﺗﺶ اﺳﺖ ﻧﺪارد ،اﻓﺴﺮ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه

ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ

اﺧﯿﺮأ ﻧﻮﺟﻮان  17ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﻋﺮاق را ﺑﺮای

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

"دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏ-ﺳﻮاﻧﯽ" ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ

ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻢ ﺗﻘﻠﺒﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻣﻨﺴﺠﻢ

ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ اش در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه

وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از

ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی در ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ارﺗﺶ

ﻣﺎرﯾﺠﻮاﻧﺎ ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ،اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ او

ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن

را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان داروی ﺳﻢ

ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ در ﻋﺮاق ﻧﮕﻪ دارد ،در ﺟﺬب

ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺪام ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد

ﺑﻪ آن را ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از

زداﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﺮد و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اش

ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارﺗﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ

از

اﻧﺠﺎم

ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت

و

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺶ در آﻧﺠﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﺮد و

ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

ﻣﻌﻤﻮل

در

اﺳﺘﺨﺪام

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی

آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺳﺮﺑﺎزان ،ﻫﺮ روز از ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ

ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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ﺻﻔﺤﻪ

در اﻓﺸﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی دﻳﮕﺮی زﻳﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اواﺧﺮ ﻣﺎﻩ
ﺟﺎری ﺳﺖ .هﻴﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دادن "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" و زدن ﻣﺎﺳﮏ "دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ" ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ رژﻳﻢ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ
دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ ﺁﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ رژﻳﻢ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ روﺑﺮﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺤﺮان از ﻳﮑﺴﻮ ﺧﻮد را در وﻗﻮع و ﮔﺴﺘﺮش روزﻣﺮﻩ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎن در زﻳﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻮژوازی
واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﻳﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر روزﻣﺮﻩ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺳﻴﺎﺳﺖ "ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﻳﻤﻬﺎی ﻣﺰدور ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎی ﻓﺮﻳﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﯽ و ﺗﻄﻤﻴﻊ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻣﺮﻋﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺗﻮدﻩ هﺎ ،ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺎرﮔﻴﺮی ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﺁرای ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ" ﺑﺮای دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮاﭘﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﻮﻳﺶ در اﻧﻈﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ "ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ" ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ "ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ" در ﻧﻤﺎﻳﺶ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را "ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی" ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و در هﻤﺎن ﺣﺎل ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ارﻋﺎب ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دﻧﺪان
ﻧﺸﺎن دادﻩ و رای ﻧﺪادن و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ "ﺗﺤﺮﻳﻢ" را ﻣﻌﺎدل ﺗﻼش ﺑﺮای "ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺤﺮوم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﻳﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻀﺤﮑﻪ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ دﻳﺪﻩ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻨﻔﺮ ﺑﻪ "اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت" در ﭘﻴﺶ رو و ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ای ،ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﭼﺎﮐﺮان ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺠﯽ،
ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻃﺒﺮزدی را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣﻘﻄﻊ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ،ﭘﺮﭼﻢ "ﺗﺤﺮﻳﻢ" را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﻘﺎد از "اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ" ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮ دهﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺰ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻟﻮای "ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺗﻮدﻩ هﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﺑﻨﺎﻳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻮم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺁزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رهﻨﻤﻮن ﻧﻤﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ دهﻪ ﺣﻴﺎت ﺗﻮدﻩ هﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ و ﺳﻴﻄﺮﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ "ﻏﻴﺮ
ﻣﺬهﺒﯽ" و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رژﻳﻤﯽ ﺑﺎ ﻟﻔﺎﻓﻪ هﺎی "ﻣﺬهﺒﯽ" ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺁن ﺑﻄﺮز روﺷﻨﯽ ﮐﺬب
وﻋﺪﻩ هﺎ و ﺳﺎﻟﻮﺳﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ورای "اﻧﺘﻘﺎدات" اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ و ﺳﺎﻳﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را درﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻌﺎر "ﺗﺤﺮﻳﻢ" ﺳﺮ دادﻩ
ﺷﺪﻩ از ﺳﻮی اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ را ﻧﻴﺰ درک ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﻴﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری روﺑﻨﺎی ذاﺗﯽ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻘﺎی اﻳﻦ ﻧﻈﺎم هﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی هﻢ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮﻩ
ﺁراﻳﺶ رژﻳﻤﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی در اﻋﻤﺎل دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﺣﻴﺎت ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻧﻤﯽ دهﺪ .و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻩ ﻣﺮدم ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری روی ﺑﯽ ﺁﺑﺮوﻳﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺎ ،زﻳﺮ ﻟﻮای
"ﺗﺤﺮﻳﻢ" ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺁﻧﻬﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ اﻳﺪﻩ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادی ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دارودﺳﺘﻪ هﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺁن ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاری ﻳﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد و دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻴﺮوهﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻳﻦ رژﻳﻢ ددﻣﻨﺶ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮازﻳﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺮزی ﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻒ ﻣﺪاﻓﻌﺎن واﻗﻌﯽ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺁزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮدﻩ هﺎ را ازﺻﻒ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻓﺮﻳﺒﮑﺎران و ﺳﺎزﺷﮑﺎران ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب! زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ!
ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی راهﻤﺎن
ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان
 ١۵ﺧﺮداد ١٣٨۴
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ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮای دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ :ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر اﻣﺮوز
ﻧﻮﺷﺘﻪ "ﻓﺮد ﻣﮓ داف" و "ﻫﺎری ﻣﮓ داف" از ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ "ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﯾﻮﯾﻮ" آورﯾﻞ 2004
Fred Magdoff and Harry Magdoff
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻏﻼم

ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن
ﺳﻮددﻫﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه اﺑﺰاری اﺳﺖ در
دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﺟﻮد درﯾﺎﺋﯽ از ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﯿﮑﺎر ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دار ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و
ﺳﻼﺣﯽ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و دوﻟﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در
ﺟﺮﯾﺎن رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان و ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ارزاﻧﺘﺮ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﺷﺎن
را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﻪ راه و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻪ ﻋﺪم
اﻣﻨﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﻐﻠﺸﺎن واﻗﻔﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  2000ﺗﺎ 2003
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮔﺮان
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ -و ﺣﺪوداً از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ) 40000ﭼﻬﻞ ﻫﺰار( دﻻر
ﺳﺎﻻﻧﻪ درآﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ -ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﭼﻪ از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭼﻪ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﮑﺎر
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺶ

ﻗﺴﻤﺖ دوم
از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و
ﺣﺪوداً ﻫﻤﯿﻦ درﺻﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  20درﺻﺪ ﮐﻞ
ﻣﺸﺎﻏﻞ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ از
ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در
ﺟﻮّی ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل
دارد اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻋﻀﻮی از
ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎری دارﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و
روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه رادﯾﮑﺎل در آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ای ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎزه
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻏﺮور
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ
اﺧﺮاج ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ دردﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ در ﺳﺎل اﺧﺮاج و دوﺑﺎره
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ را ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی دوﺑﺎره
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده -زﯾﺮا
ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ -ﺑﻌﻼوه اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم
وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
و دوﻟﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و
ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار دﺳﺘﻤﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و
ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎزل و
ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و  ...ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ در ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮔﺮدد ،در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻗﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  3درﺻﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻣﺸﺎﻏﻞ داﺋﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﮐﻨﻮن دارای
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﯾﺎ
ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ )ﻗﺮاردادی( ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺰد
ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ،
ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﻗﺮار داده و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ

ﮐﺎر اﺻﻠﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ای را ﺑﺪون ﺗﺮس از
ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪاً
ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﻨﮑﺮ آن رﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮاردادی ﺑﻮﯾﮋه در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮاردادی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺼﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ دراز
ﻣﺪت ﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎری
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای "وال ﻣﺎرت"
در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﯽ
وال ﻣﺎرت ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی وال ﻣﺎرت ادﻋﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﻘﺾ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ارزان و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﺗﺎ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل
آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان
ﻗﺮاردادی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در واﺑﺴﺘﮕﯽ و
اﺗﮑﺎء آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺳﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺷﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﯽ در وال ﻣﺎرت
در ازای ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
دﺳﺘﻤﺰدی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ وال ﻣﺎرت آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻣﯿﺪاد ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ را ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺸﺪه اﺷﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداری از روز ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎر از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و ﯾﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ )ﻣﻮﻧﺘﺎژ(،
ﺗﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارزاﻧﺘﺮ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ) ،(Trendﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً دارای
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻏﺎﻟﺒﺎً دارای دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد )ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای( ﺑﻪ
اﻋﻀﺎﺋﯽ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ" .اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺎن
ﯾﻌﻨﯽ آن ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را
ﺑﻪ آﻧﻄﺮف درﯾﺎﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ"
)ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ 31 ،ژاﻧﻮﯾﻪ .(2003

اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻘﻪ
ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﺮز ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ دروس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺣﺘﯽ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﮑﺎر ﯾﮑﯽ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮاً ﯾﮏ ﮐﻮرس
را ﺑﺎ دو ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
و دﯾﮕﺮی در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ

ﺷﻤﺎره 73
آﺷﮑﺎرا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺪرﯾﺲ
و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ وﺟﻮد ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر داﺋﻤﯽ،
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻮﯾﮋه در دوره ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺳﺖ.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در دﻫﻪ  1980در
دوران رﯾﺎﺳﺖ رﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﺋﯽ و
اﺧﺮاج دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﺳﺘﻮر اﺧﺮاج اﻋﺘﺼﺎﺑﯿﻮن را
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋﯽ و ﺧﻄﺮ آن ﺑﺮای
اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﺋﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن
"رواﺑﻂ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر" ،ﺗﺮس ﮐﺎرﮔﺮان از ﺧﻄﺮ
اﺧﺮاج در اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ،و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺗﺮ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﯽ ﺗﻮان درﺟﻪ ﺗﺮس ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ )اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ ورود ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﺮدد( ﺳﻨﺠﯿﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 1978-2002ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ روز ﮐﺎر از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﮐﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان  65درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ
از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﺳﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺸﯽ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ دادن آن ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ آورد ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1973ﺗﺎ " 2000ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ  90درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﭘﺮدازان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻼً  7درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ" )ﭘﺎل ﮐﻮرﮔﻤﻦ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻤﻠﺖ  5ژاﻧﻮﯾﻪ
.(2004

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان-
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ادارات ﮐﺎر ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮدن از ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ  5ژاﻧﻮﯾﻪ
 -(2004آﯾﺎ ﻣﻀﺤﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ
رواﺑﻂ ﮐﺎر" ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
"ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﺸﻮق اﻋﻤﺎل و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﻧﻪ زدﻧﻬﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزادی ﺗﺠﻤﻌﺎت ،آزادی ﺗﺸﮑﻞ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻮل
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻫﺎﺳﺖ".
ﻗﺎﻧﻮن "رواﺑﻂ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر" در ﯾﮏ دوران
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺤﺮان،
ﻫﻤﺴﻮﺋﯿﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ رادﯾﮑﺎل ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز
روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﮑﺮراً از ﺟﺎﻧﺐ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 15

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
رژﯾﻢ در ﻟﻨﺪن
در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٧ﺟﻮن  ، ٢٠٠٥ﺑﺴﺎط اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﻈﺎهﺮات و ﭘﻴﮑﺖ هﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪل ﮔﺸﺖ.
در هﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻟﻨﺪن ﻧﻴﺰ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮاهﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز
در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ١٢٠ﺗﻦ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺳﺎﻋﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن
ﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ اش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رأی دادن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از
ﻣﺤﻞ رأی ﮔﻴﺮی ،ﺑﺎ دﻳﺪن ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ و ﺗﻈﺎهﺮات ﺁﻧﺎن از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻩ و ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﭘﻴﮑﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ ﺁن ﺳﺮ دادﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد"" ،اﻳﻦ رژﻳﻢ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر رأی دادن ﻧﺪارﻩ"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ"" ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺗﻞ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن"" ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد"" ،ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺁزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﻳﻢ ﺿﺪ
زن"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬهﺒﯽ"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ"" ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم" و...
ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﻴﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺤﻞ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رأی ﮔﻴﺮی را ﻧﻤﯽ داد.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 10
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ﭘﺪر وﯾﮑﺘﻮر ،ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ،ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری

وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا
ﺻﺪای رﺳﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه

دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدان زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﺤﺮوم آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ از
ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از دﺷﻮارﯾﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮده و در دام اﻟﮑﻞ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دارای
روﺣﯿﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺷﺒﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺴﺖ و ﻻﯾﻌﻘﻞ از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه و
ﻓﺮﯾﺎدزﻧﺎن "آﻣﺎﻧﺪا" را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد از
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح
ﻗﺮار ﻣﯽداد .آﻣﺎﻧﺪا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺘﮑﻬﺎی ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﺎﻗﺖ
اوﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ "ﺳﻬﻢ ﺧﻮد" را از ﮐﺘﮑﻬﺎی ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺪی ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺤﯿﻒ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺿﺮب
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وﯾﮑﺘﻮر در ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرش اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﭼﻬﺮه ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺳﻮراﺧﯽ روی دﯾﻮار
ﻣﻼﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔِﻞ آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم.

ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ

ﻗﺴﻤﺖ اول

و ﻣﺎدرم را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد".
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ دوراﻓﺘﺎده ﮐﻮچ

ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﻄﻮره ﻣﺮﮔﺶ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﻣﺶ و

ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ ﭼﻨﺪ ارﺑﺎﺑﯽ

ﮐﺮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖوزرع ﺑﭙﺮدازد .آﻣﺎﻧﺪا در ﮐﻨﺎر

ﻫﻨﺮ ﺟﺎوداﻧﯿﺶ ،ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯿﺶ و در

ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ دارای ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻟﻮﻧﮑﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯿﯿﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ زﻣﺎن

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از زﻣﯿﻦ،

ﺑﺪﺗﺮ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ،ﺑﻪ ﺑﺰرگ

و ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﻮرد او ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﻬﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮچ

ﺑﮕﺬارم و ﺑﮕﺬرم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬار از آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام و

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺐ

ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪای در ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﮑﺘﻮر رخ داد .ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ

ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر

ﺑﺰرگ ﭘﺮ از آب ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻪ روی ﻣﺎرﯾﺎ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ

ﻣﺮگ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪاش ،ﻧﺪای او ،ﻧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای رﺳﺎی

ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﻣﺰرﻋﻪ ارﺑﺎب ﮐﺎر

ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ در

ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از "ﺳﻔﺮه ﮐَﺮَم ارﺑﺎب"

وﯾﮑﺘﻮر ،رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺪن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان او را ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎدر وﯾﮑﺘﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.

ﮐﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﺷﺎق ﺧﻮد و ﯾﺎ

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدن ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﯽ ﻣﯿﻮه و ﮐﻤﯽ آرد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮ داراﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﻤﻊ

"وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا  "Victor Jaraدر روز  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﻧﻘﻞ

 1932در ﮔﻮﺷﻪای از ﺷﻬﺮک روﺳﺘﺎﯾﯽ "ﻟﻮﻧﮑﻦ

دوران ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﮑﺘﻮر ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎﻣﺮادی ﻓﺮاوان

 ،"Lonquenدر ﺣﺎﺷﯿﻪ "ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ "Santiago

ﻣﮑﺎن ﮐﺮده و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .وﯾﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ

ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﺑﭙﺮدازد.

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﯿﻠـﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او ﮐﻪ

ﮐﺎر ،ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ در ﻣﺰرﻋﻪ ارﺑﺎب ،ﺑﺴﺖ .ﺑﯿﺶ

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،دو ﺧﻮاﻫﺮ و ﯾﮏ

از ﺷﺶ و ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎ ﺑﻪ

آﻣﺎﻧﺪا زﻧﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی و ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد داﺷﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش رﯾﺸﻪ در

ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺪرش "ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ

دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ او

ﺧﻮد ﭘﺪر را در ﮐﺎر ﺷﺎق روزاﻧﻪ ﯾﺎری ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻣﯿﺰان

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای

 "Manuelﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎده و زﺣﻤﺘﮑﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد

ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش

و ﻣﺎدرش "آﻣﺎﻧﺪا  "Amandaاز ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﺮوم

ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻣﺤﯿﻄﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ

ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮه

ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﺻﻔﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد

زدن ﮔﯿﺘﺎر و ﺧﻮاﻧﺪن در ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺤﻠـﯽ ،ﻣﯽزد ﺗﺎ

ﺷﺎدی ﻓﺮاوان ﺧﻮد در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد.

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاوان از ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮔﯿﺘﺎری را ﮐﻪ در

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺿﺎﻓﻪ

ﮔﻮﺷﻪای از اﺗﺎق ﺑﻪ دﯾﻮار آوﯾﺰان ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ

ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﮑﺘﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی

ﺻﺪای ﮔﺮﻣﺶ ،ﻧﻮای زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ از

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 11
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ﻻﺑﻼی ﺳﯿﻤﻬﺎی ﮔﯿﺘﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﻫﻤﯿﺸﮕﯿﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻟﻮﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﻣﺎ

ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ

ﮐﺮده و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﺷﯿﻠﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ

ﻧﻪ ﮐﺎری داﺷﺖ و ﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻮد ،ﮐﺎﻓﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ

ﺗﺮﻧﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮق

آن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش ﭘﺮداﺧﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮی

داﺷﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺸﺶ ﺑﺮای دﯾﺪار ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮔﯿﺘﺎر را در وﯾﮑﺘﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و

را ﺳﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﻮﻟﺘﺎ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻮق ﮐﻤﮏ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺑﻪ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎﻓﻪ وﯾﻮﻟﺘﺎ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﻮزﮔﺎر او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪ.

ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ
آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی داﻧﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن در اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن

ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودی

ﻣﺤﺮوم ﺑﮕﺬارد داﺷﺖ و از اﯾﻨﺮو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را

ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در

رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  1966ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﯾﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﺻﻔﺤﻪ او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر روﺑﺮو

ﺧﺎﻧﻮاده او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟـﯽ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج

ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺎم " وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا" ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﯿﺎن

ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﭘﺲ از دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و

ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

درﺳﺖ از اﯾﻨﺮو آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ آﻣﺎﻧﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده

ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ،

ﺑﻮد و ﺑﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ

وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ دوش داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره

داد ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺑﺮ

ﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ

ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و زﻣﺎن

اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد در

ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ

رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺳﺎل  1967او ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﻪ

ﮔﺮوه "ﮐﯿﻼﭘﺎﯾﻮن  "Quilapayunﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﻠﻘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﻮد

ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﺎوﺷﯽ ﺟﺪی در

را آﻏﺎز ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺮﺑﺎز El

ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ ﻓﺮو اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه

اﻣﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﺟﻬﺶ

 "soldadoرا ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ از

وﯾﮑﺘﻮر و ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراش را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺷﺎﻗﯽ ﮐﻪ

وﯾﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد .او ﺑﻪ اﻣﯿﺪ

ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در "ﻣﺪرﺳﻪ

ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه و ﭘﻮل

ﺗﺌﺎﺗﺮ" در "داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﻠـﯽ" ﭘﺮداﺧﺖ.

و ﺧﻢ وﯾﮑﺘﻮر اﯾﻦ آراﻣﺶ را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﺒﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﻓﺪاﮐﺎرش آﻣﺎﻧﺪا

"ﺳﺮﺑﺎز ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﮑﻦ،

ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﮑﻦ ﺳﺮﺑﺎز!

دﺳﺖ آورد و ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﯾﺎوری ﺑﺮای دﯾﮕﺮان

اﯾﻦ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ او را

ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ،

ﺑﺎﺷﺪ ،رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮﻣﻌﻪﺳﺮا آورده و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ

ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻣﺮا ﻧﮑﺶ!

ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺸﯿﺶ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺬراﻧﺪن

ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﻌﺪاد

ﻣﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ".

دوران ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ راﻫﺐ ﺑﻮدن ﺷﺪ.

ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .از اﯾﻦرو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی
دوره ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،از ﺳﻮی

در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ آن را

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل وﯾﮑﺘﻮر ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻻن دوره ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه "ﺷﺒﺢ  "El aparecidoﮐﻪ در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ

واﻗﻌﯿﺎت وﺟﻮدی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و آداب و

در اﯾﻦ دوره را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ

ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﺪآلﻫﺎی ﺧﺎرا ﯾﻌﻨﯽ "ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻮارا"

آﻣﻮزﺷﻬﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ رو از

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺮای وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا و

ﻧﺒﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد! وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ

ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و دﯾﻦ روی ﺑﺮ ﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺻﻮﻣﻌﻪﺳﺮا را ﺗﺮک

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﯿﻠـﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وﯾﮑﺘﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﻬﯿﻪ و

ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺷﯿﻠـﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺷﺮﮐﺖ

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ "ﭼﻪ ﮔﻮارا" ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد و از

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت

ﮐﺮده و ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.

اﯾﻦرو ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج دادن اﺑﺘﮑﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،روی آورد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ "ﭼﻪ" در ﺗﺮاﻧﻪای از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از
وﯾﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎی

از اﯾﻦ زﻣﺎن وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر در

او ﯾﺎد ﮐﺮده و او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اداﻣﻪ داد و در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
"وﯾﻮﻟﺘﺎ

ﺳﺎل  1969ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهﻫﺎی

و

ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن زن

ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖراﺳﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ

آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻮن وﯾﮑﺘﻮر ﻧﺒﻮد .ارﺗﺶ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .وﯾﻮﻟﺘﺎ ﮐﻪ

"ادﻣﻮﻧﺪو ﭘِﺮِز زوﮐﻮوﯾﭻ

Edmundo Perez

ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﯿﺘﺎرش ،ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺪم

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺎن ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ و درﻋﯿﻦ

 "Zucovicﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﺘﺮﯾﻦ

ارﺗﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮای

ﻓﺮدی

ﭘﺮﺷﻮر،

ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺐ

ﭘﺎرا

Parra

،"Violetta

از

ﯾﮑﯽ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺷﯿﻠـﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره ﺑﺨﺸﯽ از
زﻣﯿﻨﻬﺎی "ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ ﻣﻮﻧﺖ  "Puerto Monttزدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺻﺪﻫﺎ ﭘﻠﯿﺲ

ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوده ﻫﺎی
وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا

ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه و در درﮔﯿﺮی ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻠﯿﺲ 7 ،روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺸﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.

آﻣﺎﻧﺪا ،ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم

وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و در ﺗﺮاﻧﻪای ﺗﺤﺖ
ﻧﺎم "ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ ﻣﻮﻧﺖ" از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻔﺖ:
"ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎ دﺳﺘﻬﺎی آﻟﻮده ﺗﻮ را
ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ".
اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺪارهﺑﻨﺪان دﺳﺖراﺳﺘﯿﺎن ﺷﯿﻠـﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده و او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح
ﮐﺮدﻧﺪ .آری ،وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا دﯾﮕﺮ ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه،
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﻨﻔﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ و ارﺑﺎﺑﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎل  ،1970ﺳﺎﻟـﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی در راه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮدارد و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺷﯿﻠـﯽ در ﺣﺎل اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن
داده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در
راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺎرا ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی او در
ﻣﻮرد ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺷﯿﻠـﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار
روزﻣﺮه ﺷﺎن و ﻣﺒﺎرزه رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ آﻧﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮرش ﻋﺸﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽورزﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی او ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻼش و
ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی او ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺷﯿﻠﻪ و ﭘﯿﻠﻪ و ﺳﺎده آﻧﺎن
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺳﻮاﺋﯽﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم آﻣﺎﻧﺪا ،در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺲﺷﺪه از ﺑﺎران
ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ در آن اﺳﺖ
در راﻫﯽ.
ﻫﻤﻮاره ﺧﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺎران در ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ،
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ!
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ آژﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ،
ﮐﺎرت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺳﺖ اﻣﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻬﯽ،
ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،ﻏﻨﭽﻪ وﺟﻮدت را ﺑﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم آﻣﺎﻧﺪا ،در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺲﺷﺪه از ﺑﺎران
ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ در آن اﺳﺖ
در راﻫﯽ.
ﻫﻤﻮاره ﺧﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺎران در ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ،
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ!
او ﺑﻪ ﮐﻮه رﻓﺖ،
او ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪی ﻧﮑﺮده،
ﺑﻪ ﮐﻮه رﻓﺖ،
و در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ آژﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪهاﻧﺪ،
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ،
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم آﻣﺎﻧﺪا ،در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺲﺷﺪه از ﺑﺎران
ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ در آن اﺳﺖ
در راﻫﯽ.

اداﻣﻪ دارد....

ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮای دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ...
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 15
اﻓﺮادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ" و ﯾﺎ ﭘﺲ از
ﺳﻦ  62ﺳﺎﻟﮕﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ
ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎران ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ" .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  54ﺳﺎل ﺳﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از
ﺷﺶ درﺻﺪ در ﺳﺎل  1991ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ در
ﺳﺎل  2001رﺳﯿﺪ") .اداره آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎر ،ﮔﺰارش ،53-53
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2003

در آﻟﻤﺎن در ﺗﻼﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺎزل ﻧﺸﺎن دادن رﻗﻢ
ﺧﺠﺎﻟﺖ آور ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎران رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان 58
ﺳﺎل ﺳﻦ و ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺗﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﻮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی
ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ) .وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل 22 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ
(2003

ﻋﺠﺐ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺮم آوری ﺑﺮای ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﺳﻄﺢ
رﺳﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎران ،ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻬﺮه ﺑﻬﺘﺮی از
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی!
اداﻣﻪ دارد....

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺷﻤﺎره 73

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد

ﻧﻘﺶ "ﻻﺑﯽ ﻫﺎ"

ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻫﻤﻪ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،از
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ و در ﺗﺼﻮﯾﺒﺸﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن UNICE

در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اروﭘﺎ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ روی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻀﺎﯾﺶ در  25ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ

روﻧﺎک ﻣﺪاﺋﻦ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی
از ﻃﺮف ﻣﺮدم و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،و ﯾﺎ

اﺧﯿﺮأ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ،

ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽ

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در

ﺳﺎزﻣﺎن )Corporate Europe Observatory (CEO

ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ

اﯾﺴﺖ ﻫﺎ" در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ

ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺼﻠﺖ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ

اروﭘﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ ﻫﺎ" دارد.

ﻟﻮاﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اروﭘﺎ

وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده و ﻓﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ

آﻧﻬﺎ ﻣﺎده ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺ را از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ

ﺑﻪ ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

داران ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ.

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎده
ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯽ

در ﻣﺎه ﻣﺎرس  2000ﻻﯾﺤﻪ ای در ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻐﻞ "ﻻﺑﯽ

رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ "رﻗﺎﺑﺖ" ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻃﺮف اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮔﺮی" ﭼﻨﺎن ﭘﺮ ﺳﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از وزرای

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﻟﻮاﯾﺢ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

دوﻟﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره

ﮐﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ

وزارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻻﺑﯿﺴﺖ" ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از

ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  NGOﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ

دارﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ

ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  UNICEاز آن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن

ﺷﻮﻧﺪ( ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ ﻫﺎ" اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻫﺎ"ی ﻣﺸﻬﻮر وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺠﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻟﺌﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎن

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ را در ﻣﻮرد )" (Lobbyistsﻻﺑﯽ

"ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ ﻫﺎ" ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی دﺧﺎﻟﺖ "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ"ﻫﺎ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﺳﯽ-ای-او ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ

در اروﭘﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد.

ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ واﻗﻊ اﺳﺖ،

ﻫﺎی "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ"ﻫﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای

"ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ"ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد

اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺑﺮوﮐﺴﻞ واﻗﻊ

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  gunshipﻣﺸﻬﻮر

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺧﺮج ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﯽ-ای-او اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ را ﮐﻪ

اﺳﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

 4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد "دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ" ﻧﺎم

ﺑﻪ ﮐﺸﻮری در ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮕﺮی

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﯾﻮرو ﻓﻘﻂ ﺧﺮج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﺶ از

ﺑﻪ اﺳﻢ "ﮐﻮﻓﯽ ﻋﻨﺎن" و ﯾﺎ "اﺳﺐ ﺗﺮاوا" ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه

ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار داده ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ

 85000ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و  15000ﻧﻔﺮ ﻻﺑﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺷﻮه دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ) .اﯾﻦ

اﮔﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ

اﯾﺴﺖ و  2600ﮔﺮوه ذﯾﻨﻔﻊ دارای دﻓﺎﺗﺮ داﺋﻢ ﻣﯽ

ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺸﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﻮه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ

ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﺮر ﺑﺰرﮔﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﻋﻨﺎن اﺳﺖ(.

ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اروﭘﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و

دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻘﺮرات و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻻﺑﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ "آدم ﺑﺪ ،آدم ﺧﻮب" ﻣﺸﻬﻮر

ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن  99درﺻﺪ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه دو "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ" ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻮاﯾﺢ

ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ" ،ﻫﯿﺌﺖ

و اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج

و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻌﺎف ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺸﺎورﯾﻦ" اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب وارد

اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﯽ

ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن دوﻟﺖ،

ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ

"ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ" دوم وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﯽ

اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد" ،ﺷﻮرای وزﯾﺮان"

دﻫﺪ .اﯾﻦ "ﻻﺑﯽ اﯾﺴﺖ ﺧﻮب" راه ﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮی را

راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺷﺎن

ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و

ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻃﺮح

در ﻣﻮرد آن رأی ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ

رﻋﺐ و ﺗﺮس واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ را

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ ﮐﻪ اﺧﯿﺮأ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻟﻮاﯾﺢ ﻧﻪ در دﺳﺖ "ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺎورﯾﻦ" و

ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻟﺨﻮاه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ

ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ

ﻧﻪ در دﺳﺖ "ﺷﻮرای وزﯾﺮان" اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻗﺒﻞ از

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻮد درﺻﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ "ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن" ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 73
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ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل 34 ،ﺳﺎل از ﺷﻬﺎدت رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرز
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺴﺎط ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم،
"ﻗﻔﻠﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد زد"" ،ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورد" و آن را "ﺳﺮودی" ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ" ،ﻣﻦ ﻣﺮگ را ﺳﺮودی ﮐﺮدم" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
آﻗﺎی ﯾﻮﻧﺲ اورﻧﮓ ﺧﺪﯾﻮی ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎزﺗﺎب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﺛﺎر ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای از ﻋﻠﯽ اﺷﺮف دروﯾﺸﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ
در دﻫﻪ  50ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ "ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد" ،ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر او را در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮ ،ﯾﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪاﺋﯽ در اﯾﻦ
ﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه از او را درج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب "ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻗﺮن" از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن روﺷﻔﻮر" ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ.
"ﻧﺎﻣﺶ زﻧﺪه و ﺧﺎﻃﺮه اش ﺟﺎودان ﺑﺎد"

ﻧﻘﺪی ﺑﺮ "ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻗﺮن"

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ

دم زدن در ﻫﻮای آﻟﻮده ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ آورد و

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ .زرق و ﺑﺮق

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻦ؛ ﮐﻪ از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎب

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮاﺋﯽ را ﻓﺮو ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺮاف ﭼﻨﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن را ﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﮐﻪ

ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﺮ

ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﭼﻬﺎر

ﻓﮑﺮی ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﮑﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺧﻤﺮه؛ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﺮه ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻢ .ﺣﺠﻢ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را )".ص " (88ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻬﺎ" ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻨﻬﺎ

دﯾﻮاری ﻋﻘﻠﺸﺎن ﻫﻮای ﺗﺎزه و ﭘﺎﮐﯿﺰه ای ﻫﺴﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻫﻤﻪ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎن "ﭘﻮﻟﺖ" ﺗﻮی دﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ روی ﺷﮑﻢ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر

ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،اﺳﺖ و ﻏﺮاﺑﺘﯽ ﻧﺪارد .ﭼﯿﺰی ﺑﻪ

ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻪ زﻧﮏ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﮑﺎره از آب در

ﺗﻌﺠﺒﺸﺎن ﻧﻤﯽ آورد و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و ﺳﯿﻠﻬﺎ از ﺟﺎی ﻧﻤﯽ

"ﯾﺨﭽﺎل ﻫﻢ ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻣﯽ

ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﺟﻨﺒﺎﻧﺪﺷﺎن .ﺑﯽ ﺣﺎل و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت .ﻫﯿﭻ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ

ﺧﺮﯾﻤﺶ ...ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺧﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ

آﻣﺪه ﮐﻪ در اﻃﺎق ﺑﺴﺘﻪ ای ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﺨﺮﯾﻢ) ".ص (19

دارﯾﺪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﻓﺎرغ و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل

در ﺷﻬﺮ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺠﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺞ،
ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻮاده از آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ را از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و

ﺳﺮﮔﺮم ﺑﮕﻮ و ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و ﮐﮑﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺰد؟

ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﺸﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ

ای دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه

ارﺗﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ .و

و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و آﻧﭽﻨﺎن.

ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و

ﻫﯿﭻ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺸﺎن ﮔﻮش

اﻗﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺧﻮاب زﻧﺪﮔﯽ "ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ای" را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ -زﻧﺪﮔﯽ

دﻫﺪ :ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﯾﺨﭽﺎل و ﻣﺎﺷﯿﻦ و

ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮرژوای ﺧﺮده ﭘﺎ" ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ"" ،اﻣﯿﺪ"" ،ﺧﺎﻧﻮاده

رادﯾﻮ از ﻗﺒﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم".

ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺸﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن "ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻗﺮن" ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ .دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﺪد ﻣﻌﺎش

"ﺷﺒﻬﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ

دﺧﺘﺮ از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ذﻟﻪ ﺷﺪه -از زﻧﺪﮔﯽ ،از زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ -دوﻟﺖ ﺑﺮای

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ای ﻣﺪد ﻣﻌﺎش

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی

آرزوﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ" :ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮ ﻫﺎی ﻣﻮون )ﻧﺎم

ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آدم

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ .ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻮاده ای( ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ! و ﺗﻖ! ﻫﻤﻪ ﺗﻮی

ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ رﯾﺰ زاد و وﻟﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﯽ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ زﯾﺮ ﭼﺮاغ

ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ دراز ﺑﮑﺸﻨﺪ و روی آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ

رﯾﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﮑﺸﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻫﺎی ﺑﺮق ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن و از

ﺑﮕﺬارﻧﺪ و روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺎدﺗﮕﺎه

زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺟﺎن

ﯾﮏ ﺷﮑﻢ زاﺋﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺎرت

ﻣﻮون ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻣﻮون اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﻣﻮون ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﮐﻨﺪن و ﺑﻌﺪ ﺑﻬﻢ ﭘﺮﯾﺪن و ﻓﺤﺶ و ﮐﺘﮏ ﮐﺎری و آﺧﺮ

ﻫﺎی دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻫﺎی

رﺧﺘﺸﻮﯾﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ

ﺳﺮ ﻗﺮار و ﻣﺪار ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺗﺎزه ﺗﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ

ﻋﻤﺎرت ﻫﺎی دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ

ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮاری ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺧﻮدﺷﺎن را در آﺋﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ :و ﻫﯽ رﺷﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

ﯾﮏ ﺟﺎروی ﺑﺮﻗﯽ و ﯾﮏ "آراﻣﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮون"

رﺧﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻗﺴﻄﯽ -ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ،

ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻫﺎ روی ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ) ".ص (93

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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ﺗﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻒ ﮔﻨﺪه ای اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را

ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ

"ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻗﺮن" ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮش ،و

ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را

و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪﺷﺎن.

ﻣﻠﻮدرام وارش ،داﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ از

ﭼﻨﯿﻦ زﺷﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻘﺎش اﺳﺘﺎدی و ﺑﺎ
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ای ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﺳﺮ ﻧﺦ را ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭼﻪ

ﺷﻮﻧﺪ و از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .داﺳﺘﺎن در

ﺷﻌﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد" -ای ﻣﺮز

ﮐﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻣﯽ آﻻﯾﻨﺪ؟ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ

ﯾﮑﯽ از ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂ

ﭘﺮﮔﻬﺮ" و "ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ -".ﺑﻪ

ﻧﻈﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ

آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ را در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺎل

ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت دﺧﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﻨﺠﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زور ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻗﺴﺎط آب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای دﯾﺪن

ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﮔﺎﻫﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﭼﻨﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻻزم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ راه دوری رﻓﺖ .اﺳﻢ ﻫﺎ

ﻃﻨﺰی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.

دﻧﯿﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ )ص (144ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﯽ و ﻧﻘﯽ و ...ﻓﯿﻠﯿﭗ و ﻧﯿﮑﻮﻻ و ...ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
از داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬت ﺑﺮد.

ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ...
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 9

ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
در رأس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر
ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺶ
ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
در درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اول ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن )ﻓﻮرﯾﻪ
 (2004در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﯿﮑﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .و رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎران اﻋﻼم
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎران "رﺳﻤﯽ" در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2003ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ  2004ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ از  5/9درﺻﺪ ﺑﻪ  5/6درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در درﺟﻪ اول
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﻋﺪه ای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ  33ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ
در رﻗﻢ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎران اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار اﻧﺴﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن
داده اﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ در
آﻣﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ آﻣﺎر
ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻤﻌﺎً  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ
و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ده درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و در ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺸﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎران ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺑﯿﮑﺎران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ای ﮐﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺟﺰء ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮﺧﻮرده ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ
ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ
را در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺧﺮاﺑﯽ وﺿﻊ ﮐﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
"در اﺛﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ،
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻞ
از ﻣﻮﻋﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل
ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ
از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮات وراﯾﺰل ﯾﻌﻨﯽ ده درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ") .ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ 11 ،ژاﻧﻮﯾﻪ (2004
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ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﻣﺎدر ﺳﻨﺠﺮی

 100دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

آﻟﻤﺎن
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل

 50ﯾﻮرو

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺼﺮت ﮐﺮﯾﻤﯽ

 40ﯾﻮرو

ﻓﺪاﺋﯽ

 20ﯾﻮرو

آﻣﺮﯾﮑﺎ
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر

 100دﻻر

زن ﻣﺒﺎرز

 100دﻻر

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﮑﻮﺋﯽ

 100دﻻر

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

 100دﻻر

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺴﺘﺮن آل آﻗﺎ

 100دﻻر

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺎرا

 40ﭘﻮﻧﺪ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻌﻔﺮی

 200ﮐﺮون

ﺳﻮﺋﺪ
رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﻤﺮ آذری

 500ﮐﺮون

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻨﺎﻧﯽ ﺷﯿﺸﻮاﻧﯽ

 200ﮐﺮون

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ اردﺑﯿﻞ ﭼﯽ

 200ﮐﺮون

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ زاده

 200ﮐﺮون

ﻓﺮاﻧﺴﻪ
رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺳﻨﺠﺮی

 19/07ﭘﻮﻧﺪ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺳﻨﺠﺮی

 35ﯾﻮرو

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

 500دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا

ﮐﺎﻧﺎدا

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺳﺘﻮن آزاد
اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁن
در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺮﻳﻢ
اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﭘﻴﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺑﻮش ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ
ﺷﺪ.
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﯽ رﻗﻴﺐ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ
و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ در
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ دﺳﺖ
زد .اﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺁن را ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١۴٠٠٠٠ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در
ﻋﺮاق ﻧﻪ راﻩ ﭘﺲ دارﻧﺪ و ﻧﻪ راﻩ ﭘﻴﺶ ،و ﻋﺮاق در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺁن ﮔﻴﺮ
ﮐﺮدﻩ و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮی را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در روز
دوم ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ژﻧﺮال رﻳﭽﺎرد ﻣﺎﻳﺮز،
اﺧﻄﺎر داد ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد
زﻳﺎدی از ﻧﻴﺮوهﺎﻳﺶ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺟﻨﮓ ﺗﺎزﻩ ای را در ﮔﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮی از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم ﺁﻏﺎز ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻓﻌﻠﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در ﺟﻨﮓ هﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ
از ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺟﻨﺎح هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪم هﺎی
ﺑﻌﺪی ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﻋﺮاق ،ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد اﻳﺮان ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن رژﻳﻢ اﻳﺮان در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح هﺴﺘﻪ ای در
اﻳﺮان و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ دﻣﮑﺮات هﺎ ﺧﻮاهﺎن
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﯽ درﻋﺮاق هﺴﺘﻨﺪ و
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در ﻋﻮض ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ﺷﻴﻮﻩ هﺎی دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ و
ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ اﻳﺮان و ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء ﺷﺪن دروغ هﺎی
دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ،ﻋﺪم ﮐﺸﻒ ﺳﻼح
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﻋﺮاق ،ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن
دوﻟﺖ ﺻﺪام و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﺟﻨﺎح ﮐﻨﺴﺮواﺗﻴﻮ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
دروﻧﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل هﺎﻳﯽ
در ارﮔﺎن هﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﺎهﺎ ﻧﻴﺰ در
ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺸﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺎرﻳﺦ ۴
ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ٢٠٠۵ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
در ادارﻩ دﻓﺎع ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻟﻮرﻧﺲ ﻓﺮاﻧﮑﻠﻴﻦ"
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ رد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﮑﻠﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ اﻳﺮان( اﺳﺖ و ﺑﺮای ادارﻩ ای در دوﻟﺖ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺮد ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق را
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ادارﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﺌﻮﮐﻨﺴﺮواﺗﻴﻮهﺎی
ﭘﺮو-اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻟﻮرﻧﺲ ﻓﺮاﻧﮑﻠﻴﻦ ﮐﻪ روی ﺑﺴﻂ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
در ﻣﻮرد اﻳﺮان ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺮد ،هﻤﻪ ﻣﺪارک و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﯽ دادﻩ اﺳﺖ .او اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻣﻮرد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی اﻳﺮان در ﻋﺮاق را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ دادﻩ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ
در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ
هﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪ ،ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﭘﻮﻻرد ﺑﻮد .او ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻴﺎﺳﯽ در
ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺎل  ١٩٨۶ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺁن دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ هﻤﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﭘﻮﻻرد ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
هﻴﭽﮑﺪام هﻢ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪ و دو
دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻃﺮق دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ در
ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻩ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺷﺎن را ﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺪ.
اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ،
اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﺁﻳﻨﺪﻩ و
ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ
دﻳﮕﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح هﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای اﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺻﻠﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ
در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ هﻴﭽﻴﮏ از ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻴﺮوی اﺗﻤﯽ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮازن
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ هﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر

•

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮐﻪ دﻓﺘﺮ

ﻣﺮﮐﺰی آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد ،در ﯾﮏ ﮔﺰارش
ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از
ﺳﺎل  1995ده ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻓﺮاد در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه و
در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﻮاﺋﯽ ،ﺑﻮش
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺰام ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ
آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺮدم را
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﯽ ارزش ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

•

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻻﯾﺤﻪ  82ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﺣﺪود  76ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر،
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات زرﻫﯽ ،ﺟﻨﮓ اﻓﺰار و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰاﯾﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را در
ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر وزارت دﻓﺎع
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

•

در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻮاﺋﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ در ﮐﻮﺑﺎ،
ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮی
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺨﻔﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﻨﺪد.

•

ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎم "اوﯾﻦ ﻧﺖ" ﮐﻪ در

زﻣﯿﻨﻪ آزادی ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
دوﻟﺘﻬﺎﺋﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا در ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎم دوم در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
"اﺳﻤﺎرت ﻓﯿﻠﺘﺮ" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﮑﯿﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﯿﻨﮓ" ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 17

ﺷﻤﺎره 73

ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﺎه آﭘﺮﯾﻞ  2005ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﭘﺮوژه

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﮔﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ

ﭘﺎﺳﺪاران" ) (MMP) (MinuteMan Projectﮐﻪ

ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺮاد MMP

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺷﻮوﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮز

اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی  MMPﺑﻪ ﺟﺮم

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ) ﻧﻮاری ﺑﻪ ﻃﻮل  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در

دﺳﺘﮕﯿﺮی  7ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی

آرﯾﺰوﻧﺎ( آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت

ﺳﺎﻋﺖ آزاد ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ

راﺳﯿﺴﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺛﺎﺑﺖ  MMPدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﻫﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ

)ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه( از ﺣﻤﺎﯾﺖ

 MMPﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و دم و

زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .آرﻧﻮﻟﺪ ﺷﻮارزﻧﮕﺮ ﻧﯿﺰ

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ

در ﺣﻤﺎﯾﺖ از  MMPﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد

اﯾﺮان( ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در

 MMPدر ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻸ ﻣﻮاﻓﻘﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﻣﺮزﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ) .ﻣﺜﻞ ﮔﺮوه  FBPدر ﻣﺮز

ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻦ دﯾﺎﮔﻮ(

آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ".

اﻋﻀﺎی  MMPﺧﻮد را "ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﺒﺎرزان ﺧﻂ
اول ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﺮوﯾﺞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی

اﻫﺪاف  MMPدر ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه

ﺟﻤﻼت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ" :ﻣﺮدان و زﻧﺎن

و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد )ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ

داوﻃﻠﺐ ﻣﺎ وﻗﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ...

ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل

اﮔﺮ  MMPﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺮﺳﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی اﻫﻤﺎل ﮐﺎر اﺟﺎزه داد ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻏﺒﻄﻪ اش را ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،در

ﻣﺜﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﺳﺖ ﻣﻠﻞ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ) "...ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از ﺳﺎﯾﺖ

در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از 800

(MMP

داوﻃﻠﺐ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺮزﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  MMPﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر

ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺒﺮ

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﺷﺮوع ﮐﺎر و ﺷﯿﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮﯾﻌﺄ در

ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را اﮐﯿﺪأ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی

ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

ﭘﯿﺶ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ) KOLDﮐﺎﻧﺎل 13

ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺳﮑﺎن( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

آن ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﻋﺪم
ﺗﻌﺎدل ﻓﮑﺮی و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی MMP
را ﮐﺎﻣﻸ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮای
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ اﻗﺸﺎر ﻧﺎآﮔﺎه را
ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار  MMPاﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ" :ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻫﺠﻮم آورده اﻧﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ در ﻣﻀﯿﻘﻪ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﮐﺮدم ،وﻟﯽ
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎدر ﻣﻦ
ﻧﺸﺪه ... .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺗﻌﻠﻖ
دارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﻣﯽ اﻧﺪازد ﭘﺎﺋﯿﻦ و
ﻣﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﻮد"....

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 18

ﺷﻤﺎره 73

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب
ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 20
در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻣﺮ ﻓﻮق ،اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺰوﯾﺮ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .اﯾﻦ را ﻇﺎﻫﺮاً
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﻫﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﯽ از ﺧﻮد رژﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ی ﺟﻨﺎح ﻫﺎی
رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ،ﺟﻠﻮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎن ادﻋﺎﺋﯽ ،رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز و ﺑﺨﺼﻮص
ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺮ و ﺳﺮﮐﻮب
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﺎن ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان "ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻋﺴﻞ" ،ﻧﺎم ﺑﺮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣُﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ی دﻫﻪ  ، 50در ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ی اﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و
درﺳﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات آن
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ
اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺸﻮق ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻻت و
ﻏﯿﺮه در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﮐﻠـﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ) .ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ درِ ﺧﺎﻧﻪ ی
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوره رژﯾﻢ ﺷﺎه ،رﻓﺘﻪ و
از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ
دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی  50ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞِ ﺑﻌﻀﯽ اﺑﺮاز اﻣﺘﻨﺎع ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ
ﺑﮑﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ!(
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
رژﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻏﯿﺮه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺮوز
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ

روﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﻢ "وﺟﻮد آزادی ﺑﯿﺎن" در رژﯾﻢ

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی  60در اﯾﺮان

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠـﯽ داﻣﻦ زده ﺷﺪه و

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ وﺟﻮد

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف رژﯾﻢ ،و

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎﮐﯽ ﭼﻮن "اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ"ﻫﺎ و "ﺗﻮده

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ

ای"ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮد .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از

در ﺧﯿﻠﯽ از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎت ﻃﺮح و اﺷﺎﻋﻪ داده ﻣﯽ

ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ،از ﺳﺎل

ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ ﻣﺎ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ

 62ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﭘﺪﯾﺪه ،واﻗﻌﯽ ﺳﺎزد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل

"اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ﻧﯿﺰ رﻓﺖ و ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ

اﺧﯿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺴﻠﺢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی 50

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺗﻮده ای-

در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ

اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ ،از اﯾﺪه ﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات آﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ

از آﻧﻬﺎ را وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﻠﻨﺎً و رﺳﻤﺎً ﺑﺎ ﻧﺎم

ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی

ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ

 50ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺋﻦ و رﺳﻮایِ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم-

وارد ﻧﻤﻮد .اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،در راﺳﺘﺎی

ﻧﻈﯿﺮ "ﺗﻮده ای"ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﻮﺋﯽ ،ﻣﻬﺪی ﭘﺮﺗﻮی و...

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ

ﯾﺎ "ﻧﺎﮐﺴﺎن" دﯾﮕﺮی ﮐﻪ "ﻧﺎن آﻟﻮده"ی "ﻃﺎﻋﻮن" را

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ -اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺻﺮف

ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ رواج اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺮات

ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻮﻟﻔﺶ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻨﺤﻂ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻤﺒﺎران اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻤﻮده و از

دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ رژﯾﻢ در ﺟﻬﺖ

رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻓﻀﺎﺋﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻄﺒﺎق

ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺠﺪد ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه

دارﻧﺪ ،اﺟﺎزه ی ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در

اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﺋﯽ ،ﺿﻤﻦ رواج ﻧﻈﺮات اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد

ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ی دﻫﻪ

را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﮔﺬﺷﺘﻪ
) (1

ی  50ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ،

اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ

اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،

آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن ﺧﻮد ،ﻧﺎم و ﯾﺎد اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن

ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻬﺪ و دﻟﺴﻮزی در اﯾﺮان ﯾﺎد

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻠﻮث ﺳﺎزﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻨﻪ ی آﮔﺎﻫﯽ و

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد،

ﺗﺸﻨﻪ ی ﻓﻬﻢ و درک واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ

ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ و

اﯾﺪهﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آن ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و

ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺳﯿﺮاب" و ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،

ﺧﺪﺷﻪ دارﮐﺮدن ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم و ﻗﻠﺐ

و

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزات ﭘُﺮارج ﺳﺎل ﻫﺎی

ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﻫﺎی اﺟﺒﺎری را روی ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ

دﻫﻪ ی  ، 50ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ

ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭼﻨﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ

در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﯿﻪ ی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮدن

اﻣﺮوز ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﻠﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺮای

روﺣﯿﻪ ی ﯾﺄس و دﻟﺴﺮدی از ﻣﺒﺎرزه در ﻣﯿﺎن

ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﻗﻌﺎً ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻓﻀﺎی

ﺗﻮدهﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه ی اﯾﺮان ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﯿﻨﯽ ،اﻣﮑﺎن

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ،ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺒﺎرزه و "ﺣﻔﻆ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ ،دور ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ی

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد" )اﻣﺮی ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رژﯾﻢ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و

ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(

اﻣﻨﯿﺖ رژﯾﻢ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﻫﺪف ﺑﻼواﺳﻄﻪ ی ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

"ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" آن ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ

ی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ،

ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻮﺷﺶِ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت

از ﮐﺘﺎبِ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع را

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﺮوج و ﻣﺒﻠﻎ اﯾﺪه ﻫﺎی راﺳﺖ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﮐﺴﺎﻧﯽ از

اول اﯾﻦ ﮐﻪ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻣﯿﺎن "اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ"ﻫﺎ و "ﺗﻮده ای"ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻧﯿﺰ ﮐﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ

ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﺤﺸﻮری ﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ

ﻣُﻬﺮ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ

ﻫﺎی

"ﻣﻤﯿﺰی"

اﻣﺮوز ،اﯾﻦ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 19

ﺷﻤﺎره 73

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺷﺎه در

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ی ﺑﺮﻫﺎن و اﺳﺘﺪﻻل و ﯾﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

زﻧﺪان ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺪرک ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ دروغ از

 (1ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،ﭼﭗ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ روی ﮐﺎرآﻣﺪن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

ﺟﻠﻮه ای از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ

واﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺎﯾﻌﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﮐﯿﺪاً ﺿﺮوری اﺳﺖ .در

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ی ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و

ﻫﺮ ﺣﺎل ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ،ﺗﻨﻬﺎ

دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ در زﻧﺪان ﻫﺎی

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی  ، 50در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮری زاده از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎﺋﯽ

رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ

ﮐﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ،ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ

ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزﯾﻦ

"ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻏﻠﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در آن

در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎً از آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑُﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی آن دوره ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ

اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﯾﮏ

ﻫﺎی ﮔﺎه ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎنِ آن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻮّ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﻮرد ،ﺷﻨﻮﻧﺪه ای در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ادﻋﺎﺋﯽ ،از

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﯾﺎوه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد "ﺣﻤﺎﺳﻪ

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ

ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت

ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ

زﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .دوم ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ

ادﻋﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪی در دﺳﺖ دارﯾﺪ و او

ﭼﺎپ ﺗﺎزه آن ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ام و در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺠﺪداً آن ﻫﺎ

اﮔﺮ ﻫﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪی از آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺧﯿﻠـﯽ راﺣﺖ)!؟( ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ "اﺷﺮف

را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ..." :اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم،

ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از

دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺣﺮﻓﯽ را در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ)!؟( ﺑﻪ آن

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ

ﻓﺮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ")!!!( )ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دروغ

ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد

ﺷﺎﺧﺪار!( .ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺒﺮده ،در ﻣﻮردی دﯾﮕﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺟﺮﯾﺎن

"رادﯾﻮ-ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎران" ،ادﻋﺎی ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺟﻌﻠﯽ رﮐﻦ

از ﺟﻨﺒﻪ ی ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ -ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن

ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی

راﺳﺖ آﻧﻬﺎ -ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای -اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزات درﺧﺸﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی  50ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ

ﻣﺪﺗﯽ -ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ -ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﻪ

 2ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر

ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه

اوﻟﯿﻪ ی ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد

ﺟﻠﻮه دادن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ دروغ ﺻﺤﻨﻪ آراﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده

ام ،دﭼﺎر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻏﺮاق ﮔﻮﺋﯽ ﻧﺸﺪه و ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ را

را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ی اﯾﺪهﻫﺎ و

اﻧﺪ ،را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و از ﻗﻮل اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ،

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام".

ﻧﻈﺮاﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی

ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﮔﻮﯾﺎ در

ﻣﻮﺿﻮع دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب "داد ﺑﯿﺪاد" ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ی اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ )رژﯾﻢ

ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ی ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺪ

وﯾﺪا ﺣﺎﺟﺒﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از

رژﯾﻢ ﺷﺎه ،در ﺧﺎﻧﻪ ی "ﺳﺮﻫﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ"  ،ﻣﻘﺪاری

ﻣﻦ اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺼﻠـﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

"اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮغ و ﻏﯿﺮه" رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮای

"ﻓﺮار اﺷﺮف" در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻟﺰوﻣﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺪت ﻫﺎ آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎل ﺑﺎ

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻠﻮه دادن ﺳﺎواک ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی

ﺷﻌﺎر "اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮد زﻧﺪه ﺑﺎد اﺻﻼﺣﺎت" ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

"اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎن" ﺟﺎ زده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،ﺳﺎواک را

ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در ﻣﻮرد زﻧﺪان زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازم ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ

ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رژﯾﻢ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ،ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
 (2ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎرزه ی "ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ" ،ﻫﻤﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزیِ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺘﻬﻢ)!!( ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪیِ

در ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" -ﮐﻪ ﻗﺒﻞ

ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﻮری زاده ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ

از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﺧﯿﺮاً در ﭘﯿﺎﻣﯽ

ﮐﺘﺎب "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺻﻼً

ﺑﻮدم -ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﯿﺪ ﻧﺎم رﻓﯿﻖ ﮐﺒﯿﺮ

در زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺷﮑﻨﺠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و

زﻧﺪان زﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام .ﮐﺘﺎب "داد ﺑﯿﺪاد" ﮐﻮﺷﺶ

اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻣﻮاردی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮده

آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای را در ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﻗﻠﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

اﺳﺖ .ادﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ در "ﮐﯿﻬﺎن

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﻟﻨﺪن" ،ارﮔﺎن ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﺟﺎری در دﻫﻪ ی  50ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮداری از ﮐﺘﺎب

ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ "ﭘﯿﺶ

ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق )ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ( ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ

ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﯾﺎدِ ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰِ

ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ رﻓﯿﻖ ﭘﻮﯾﺎن" ،ﻣﺒﺎرزه

ﮐﺴﻮﺗﺎﻧﯽ" ،اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ ﻧﯿﺰ

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزات آن دوره را وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و رد ﺗﺌﻮری ﺑﻘﺎء" ،اﻧﺘﺸﺎر داده و ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ

)ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن

ﮐﻮﺑﯿﺪن اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

"در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﮑﺮر ﯾﺄس ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﻀﺖ

ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﯾﻦ روﻧﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ی اﻣﺮوز ،در ﺟﻬﺖ "ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد" ،ﻗﺮار داده

اﺻﻼﺣﺎت اﯾﺮان" ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﻪ ای در "اﺛﺒﺎت ﺗﺌﻮری ﺑﻘﺎء و

ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون

اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺧﻔﻪ

ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ" ﻧﻮﺷﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وی

آن ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از "ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮔﻮﺋﯽ" ﺷﺪه

ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻋﺴﻞ" و "ﻣﺒﺎرزه ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ"

و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای

ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد،

اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ! آﯾﺎ در ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه

آن اﻧﻄﺒﺎق دارد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان

از ﻃﺮف ﺳﺎواک ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻏﺮاق ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﻣﯿﺰان

اﺟﺎزه ی ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺪه

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ! ودﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ آﻧﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ و

ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ

اﺗﻬﺎم ﺷﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ! ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮداز ﮐﻪ

ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد.

اﺗﻬﺎم و ادﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ ی واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽ

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

) (2

ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﺎ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺛﺮ او" ،ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ" ،از ﻣﻀﺮات اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ای ﺑﺮای درﻣﺎن دردﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮد)!(

درﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼح و ﺗِﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب "داد ﺑﯿﺪاد" ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﺷﺪه .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﭘﻮﯾﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺜﺎر
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ) ."...ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ!

زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 20

ﺷﻤﺎره 73

)Payam Fadaee (The Publication of The Iranian People’s Fadaee Guerrillas

No. 73, JUNE 2005

اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب

ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ
)دادی ﺑﺮ ﺑﯿﺪاد(

ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

ﻣﻦ ﻫﻢدﺳﺖ ﺗﻮدهام

در ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺗﺎ آن دم ﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺴﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮ را
ﺗﺎ آندم ﮐﻪ زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽﺧﻨﺪد
دلاش ﻏﻨﺞ ﻣﯽزﻧﺪ

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ!

و ﺑﻪ رﯾﺶ ﺟﺎدوﮔﺮ آبدﻫﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب "ﺑﺬرهﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" ،ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﻴﻖ اﺷﺮف دهﻘﺎﻧﻲ،
در اﻳﻦ ﺷﻤﺎرﻩ از ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻓﺼﻞ دوم اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻗﺴﻤﺖ هﺎی دﻳﮕﺮی از هﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
در ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺑﻌﺪی درج ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮادری ﻧﺪارم
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮادری از آندﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪام
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ "آری"؛
ﻧﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن آری ﺑﮕﻮﯾﺪ و
ﻧﺎن آﻟﻮدهاش را

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن از ﻃﺮف ﺳﺮدﻣﺪاران

ﺑﭙﺬﯾﺮد.
)ﺷﺎﻣﻠﻮ ،از اﺷﻌﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﯿﻄﺮه ی اﺧﺘﻨﺎق در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ(

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﻧﺪ و آن ﻫﺎ را

رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ -ﻋﻠﻨﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ -ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﻣﺮوز ﻣﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد

ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،و درﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺘﯿﺎق و ﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﻮﯾﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎری در

ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ ی

ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﻫﻪ ی  50ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺋﯽ از

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﺎﻟـﻤﺎﻧﻪ و ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ،وﺳﯿﻌﺎً و ﺑﺎ

وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪه

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺮدم ﻣﺎ

اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺎرزات ﭘُﺮاﻓﺘﺨﺎر دﻫﻪ ی

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ -از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو اﺳﺘﻘﺮارش ﺗﺎ ﮐﻨﻮن-

 50روی آورده و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب

ﺗﺠﺎرب واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮔﺮدد.

ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎن

اﻧﻘﻼﺑﯽ و درس آﻣﻮزی از آﻧﺎن ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻇﺎﯾﻒ

در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت و

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﻠﯽ در اﯾﺮان روﺑﺮو

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ

ﮐﺘﺎب ﻫﺎﺋﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ در رژﯾﻢ

ﻫﺴﺘﯿﻢ -ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز -ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و

ﻧﯿﺎزی اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ ﺳﻌﯽ در

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی

ﻣﺒﺎرزات ﺟﻮﺷﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،رژﯾﻢ را ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آن دوره ی

اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل و

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﭘﺮﺗﻮ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 18

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس ﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ http://www.fadaee.org/ :

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:

0044 – 7946494034

http://www.ashrafdehghani.com
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﯾﺮ وارﯾﺰ ﮐﺮده و رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
National Westminster Bank
Branch Sort Code: 60-24-23
Account Name: M.B
Account No: 98985434
آدرس ﺑﺎﻧﮏ :
PO Box 8082
4 the Broadway, Wood Green London N22 6EZ, England

BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

e-mail address: ipfg@hotmail.com

ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ!

