دوﺳﺘﺎن ﭼﭗ ،ﻟﻄﻔﺎ ً دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻄﻮت ،از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ،از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﻇﻬﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی

ﻻﺗﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢرزﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آﻧﺎن » اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ را اﻓﺘﺨﺎر و ﻧﻪ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ(۱)«.
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ «.اﻣﺎ »در اﯾﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﺪاوم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ..و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻤﮥ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ«E
اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪردان "ﻣﺒﺎرزان ﭼﭗ" ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺎﺑﺖ

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد و ﻫﻢرزﻣﺎنﺷﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﭼﭗ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره زﯾﺮ »ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮب«
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ؟ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ »روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد! «.
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت در اﺑﺮاز ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ در روﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﺻﻮﻻً ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان را

آرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان اﺻﻮﻻً ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا »ﻧﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ را داﺷﺖ و ﻧﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را «.ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ «.و دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب »ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ«.
آﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮای "ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ" ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد؟ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻄﻮت ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد «.در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﻫﻮاداری ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ »ﺟﺮﯾﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان« داﻣﻦ زد .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ روﯾﺪادﻫﺎی  ۵۷ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن از آن ﻫﻮاداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻮاداران ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را )ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ﺷﺮﮐﺖ دارد « .ﻓﺮاﺗﺮ از آن» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺮوی روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺟﻮان زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﺑﺪﺳﺖ
آورد .آن ﻫﺎ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ«.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در دﻫﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و آﯾﻨﺪه ﺳﺎز اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را در
وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ؟
از ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺮان و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻌﻤﻞ آورده اﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد .زﯾﺮا
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در دﻫﮥ ﭼﻬﻞ )۷۰م» (.در
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ« ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ ،در آن دوران ،از ﺗﺮس ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،در ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در دو دﻫﮥ  ۷۰و ۸۰م .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺳﺘﮑﻢ ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ۳۵۰ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮد و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
آرژاﻧﺘﯿﻦ ۳۰ﻫﺰار و در ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ال ﺳﺎﻟﻮادور ۴۰ﻫﺰار از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
آری ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺸﺘﺎر در ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎدی ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ زدﻧﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ در اﯾﺮان دﻫﮥ  ۴۰ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ﭼﻮن در اﯾﻦ دﻫﻪ »اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد" "رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ" ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ "رادﯾﮑﺎل" ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﻣﻦ زد! ﻇﺎﻫﺮا ً ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن را اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن دوران ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺧﻮد را دﻣﮑﺮات ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن "دﻣﮑﺮات" ﻓﺤﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از "ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﻃﻔﺮه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ!
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واﻧﮕﻬﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﺪام ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دﺳﺖ زﻧﺪ و ﻫﻢ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:

»رﻓﺮمﻫﺎی اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ«.
آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻓﺮم دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ؟ واﻧﮕﻬﯽ ﻣﮕﺮ "ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان"  ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ از رﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ؟
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت! ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﮔﺮﮔﯽ ﻫﺎر") (۲ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻢ
رزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،واﻗﻌﺎ ً ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ دﺳﺖ

دﺷﻤﻦ دﯾﺮوزی را ﻓﺸﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻨﺠﺎ » ،ﮐﺴﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻓﺪاﮐﺎری آن ﻧﺴﻞ « ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ.
اﻣﺎ "ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان" ﺟﺰ ﺳﺎﯾﮥ دراز "ﺑﺮادر ﺑﺰرگ" ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه راﺿﯽ
ﺷﻮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،در دﻫﮥ  ،۴۰ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻓﺮمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از "ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی (۱۳۴۴) "..ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﭗ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،ﺳﺎﻋﺪی ،ﮐﺴﺮاﯾﯽ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺑﺘﻬﺎج ،ﻣﻨﻔﺮدزاده (..آﺛﺎر ﺧﻮد را در
آن ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،دﻫﮥ  ۴۰در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی روزاﻓﺰون ،ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪای
دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ،ﻧﻪ "ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ"  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﮥ اﯾﻦ
دوران اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان دﻫﮥ  ۴۰ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮه ای از "۲۸ﻣﺮداد" داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۴۲ﺑﻪ ﺧﻮاری ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از آزادی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺸﻨﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻮرش و در وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎ ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اش ﺑﻪ ﺟﺎدۀ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺪل
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ؟
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای دﯾﮕﺮ دﺳﺖ زد :ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن" ﻫﻤﺰادی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ" داﺷﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت درون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻫﯿﭻ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻮرد "ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ" ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻫﻢرزﻣﺎن دﯾﺮوزی ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮادراﻧﮥ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد ،در ﻧﮕﺎه اول از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ )ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪن رﻫﺒﺮی
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ!( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﺒﻬﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯽ )ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف( و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ )ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻘﯽ ﺷﻬﺮام( ) (۱۳۵۴ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ وﺟﻮد
ﻧﺪارد«؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ!
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای از رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﺮار اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ از زﻧﺪان را ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ و او ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﯿﻤﯽ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد! ) (۱۳۵۲ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادﯾﻮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮری ﺳﺎده ای ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎى ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺳﺎواك را ﺷﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻳﻦ رادﻳﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﻳﻚ ﻫﺎى ﻓﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪ!
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ :ﭘﻮﯾﺎن و اﺣﻤﺪزاده ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل در "ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ" ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺷﻬﺮت داﺷﺖ.
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اﯾﻦ ﻫﻤﺰادی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن در ورای ﻧﺎم و آرم ،از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ) .اﺧﺘﻼف ﺧﻂ ﻣﺸﯽ)!( اﻋﻼم ﺷﺪۀ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ :ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺧﺎرﺟﯽ را و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ
رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﺗﺮور ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۴۴رﻫﺒﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻮد را "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ" اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺗﺼﻮر ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺒﺘﺬل ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮐﻢﻣﺎﯾﮕﯽ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ" در ﮐﻨﺎر دو ﺟﺰوۀ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای از
اﺣﻤﺪزاده و ﭘﻮﯾﺎن ﮐﻞ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن از اﺳﻼم ﻧﺒﺮﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ً آﻧﭽﻪ آﻧﺎن "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮداﺷﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺒﻮد! اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ را ﮐﺴﺮوی
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﻼم ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دراﻓﺘﺎدن ﺑﺎ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮام
دﻟﺨﻮاﻫﯽ )ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺒﯽ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  (..ﺑﮕﺮود!
اﻣﺮوزه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﻘﻬﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از
ﻣﻘﻮﻻت "اﻧﻘﻼﺑﯽ" دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﭼﻬﺮۀ ﭼﭗ و اﺳﻼﻣﯽ ،در
واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﻮۀ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻧﺎم دارد.
ﻧﻪ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺗﺤﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﮐﻮب  ۱۵ﺧﺮداد  ۴۲ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ "ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ " ،ﺑﻪ ﻫﺪف
اﻧﺘﻘﺎم از "رژﯾﻢ" ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪا از اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺮای اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦرو ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ از "ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ" ) در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺎﺋﻮﯾﯿﺴﻢ و "رژی دﺑﺮه"اﯾﺴﻢ!( ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ در درﺟﮥ اول ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﺪاﺋﯽ و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در دﻫﮥ  ،۴۰ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﭗ زدﮔﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮآﻓﺮﯾﻨﺎن ،از ﺑﺮآﻣﺪن
ﺧﺮدﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ .اﻏﻠﺐ آﻧﺎن در دوران اوج ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﭗ زده
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺷﻌﺎرﻫﺎی "ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ" ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻮان اﯾﺮان ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻮاداری از ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺬب ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻃﺒﻌﺎ ً ﺑﻪ ﺷﻌﺒﮥ ﻓﺪاﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از درک
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮور ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ "ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ"
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ از "ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ" ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻼﺷﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﺷﻪ ای وارد ﻧﯿﺎورد و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮﮐﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﮑﺎری دوﺷﺎدوش ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗ و اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای رﻫﺒﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ "ﻓﺪاﺋﯿﺎن" ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯿﻮن ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻌﺎب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دادﻧﺪ
زﯾﺎنآور ﻧﺒﻮد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﭘﺲ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺤﻂﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در
ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان رواج ﻣﯽدادﻧﺪ :ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺒﯽ ،ﮐﯿﻨﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ژﻧﺪه ﭘﻮﺷﯽ و ﻟﻤﭙﻨﯿﺴﻢ ،ر ّد ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ ر ّد داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف از اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

"ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ" ) (۳و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻓﺎع از ﺗﺰ "ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﻬﺘﺮ!" )ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!(
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن "ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮏ در ﭘﺲ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ،
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺣﻤﻠﮥ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺎ "ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" ﺑﻪ اﯾﺮان "ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ"،
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻤﻠﻮ از "ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺒﺎرزات ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ" ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﯽ و
ﻣﻬﺮورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "اﺧﻼق ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ" ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
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ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮت ،اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺎن ارزﺷﯽ را ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان
ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه را در اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ؟ از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻫﻮادار
ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺲ اﯾﻦ
واژه ﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺪر ﻣﺴﻠّﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺒﯽ" را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﻫﺰاران ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮی
از ﺟﻮاﻧﺎن را در زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر داد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮزش ﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ روش اﺳﻼﻣﯽ "ﺷﻬﺎدت" آﻧﺎن را دﻟﯿﻞ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ!
در داوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ دﻫﮥ  ،۵۰ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺮان از ﻣﺴﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻮی ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واژه
ﭘﺮاﮐﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺸﺎر ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﮥ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ ﺑﺎد دادﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ
)در ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( را در راه "ﺷﯿﻌﮥ ﺳﺮخ ﻋﻠﻮی" ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ.
اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ رﯾﺸﺨﻨﺪ "ﭼﭗ"ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ ﺗﻮدۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد! اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐزدﮔﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ،ﻗﻤﻪ زﻧﯽ ،ﻧﺬری ﭘﺰی ،دﺧﯿﻞﺑﻨﺪی ،زﯾﺎرت ،دقاﻟﺒﺎب ﻣﺴﺠﺪ ..و دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﺣﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺑﻌﺎد
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺨﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ« از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
روﺷﻨﮕﺮی ﺿﺪﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ!
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ "رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ" ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن رﻫﺒﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و اﺻﻮﻻً از ﭼﻨﺎن
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوز در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در درﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﭼﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮر را زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه و آن را دﻟﯿﻞ وﺟﻮد "ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼً
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ" داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ! )(۴
اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و در آن
"اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ" ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوزی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ" ،دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب" را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار از ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ داﻣﺎن اﻣﻦ و ﻣﺮﻓّﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﻫﻮاداران اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺑﺪآﻣﻮزیﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ ،ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻨﺪ از "ﻣﺒﺎرزه" دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ!

) (۱ﻫﻤﮥ ﮔﻔﺘﺎوردﻫﺎ از ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻄﻮت :ﻣﻘﺎﻟﮥ »آﯾﺎ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد؟«  ،ﻋﺼﺮ ﻧﻮ.۲۰۱۷ ،
) (۲ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ» :ﺳﮓ راﻣﯽ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﮔﺮگ ﻫﺎری ﺑﺎﯾﺪ!«
ﻻ ﺟﺬب ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻢ ﮐﻢ
)» (۳اﻣﯿﺮ )ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن( ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ)..زﯾﺮا( ﺑﺎ داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آدﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش ﺑﺎزﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮک
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺧﯿﺎﻟﻢ را راﺣﺖ ﮐﻨﻢ «.ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزا زاده )م .آزرم(
) (۴اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ» ،دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزۀ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﯾﮏ وﻇﯿﻔﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ!
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