ﺑﺎرﮐﺸﺎن ﻏﻮل ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﺑﺮای ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮوغ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽ ارزد .اﻣﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ۷۰۰ﺻﻔﺤﻪای »ر ّد ﭘﺎی ﻣﻦ ،ﻣﯿﺮاث ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« )ﺧﺎﻃﺮات
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ( ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم .زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎری ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارﻧﺪ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ،ﺟﺰ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ و از ﺣﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ درﻏﻠﻄﯿﺪه و ﺑﺮای ﺳﻪ
ﻧﺴﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﭗﻫﺎی ﻣﺎ ،درﺑﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮﺧﻮردی ﺗﺠﺮﺑﻪآﻣﻮز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﯾﮑﯽ دو ﺗﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای( ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﮋرﻓﺘﺎری
ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺶ از ﺣ ّﺪ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻇﺎﻫﺮی »روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ« ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ روﺷﻨﮕﺮی ﺿﺪﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎرﮐﺶ ﻏﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درآﻣﺪ و اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ راه آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﭼﭗ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺿﺮﺑﮥ وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ اﯾﺮان وارد آﻣﺪه ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ،
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﻪ اﻫﺮم ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ دﻓﺎع از دوﺳﺘﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺸﮥ ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﻫﻬﺎ ﻫﺰار از ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان روی
آوردهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﻪ »ﺷﻬﺮت« رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز »ﺳﺮ ﺧﻂ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﮕﺮش »ﺗﻮدهای« او رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻢ »ﺑﻪ آذﯾﻦ«ﻫﺎ و »آرﯾﺎنﭘﻮر«ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،او ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻻ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺿﺪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (۱۴۲).و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺻﻮ ً
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ در راه رﺷﺪ  ...ﻣﯽ داﻧﻢ(۱۴۲) «.

داﻧﺶ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« در ﮐﻨﺎر »ﻣﺒﺎرزان ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ« ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ »ﺷﯿﻄﺎن
ﺑﺰرگ« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺿﻊ ﭼﭗ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً در ﺧﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻻﺑﻼی
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺨﺎﻃﺮ در »ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی« ﻗﺮار دادن »ﻣﺮدم اﯾﺮان«
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(۱۳۶) .

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ
او ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ» ،ﺑﺎرﮐﺶ ﻏﻮل ﺑﯿﺎﺑﺎن« ﺷﺪ ،از ﻣﯿﺎن دهﻫﺎ »ﺟﺒﻬﮥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
»ﺣﺎﺿﺮ« ﺑﻮده ،اﯾﺮان را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ از آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ او ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ از ﻫﻤﺎن دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺎرزی
ﺑﻮده ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم .زﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪﻫﺎ ،زﻣﺎن ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
»در ﺳﺎل  ۱۹۶۴وارد آﻟﻤﺎن ﺷﺪم.. .ﺑﺎ ّ
ﺑﻮد..ﺷﺎه ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ(۱۶۱) «.

ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۷۵م .ﯾﻌﻨﯽ ۱۱ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻣﺪن او ﺑﻪ آﻟﻤﺎن )ﺳﺎل ۱۳۴۲ش(.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و داﻧﺶ اﮔﺮ در »ﺧﯿﺰش ﺧﺮداد  «۴۲ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ »در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪﻫﺎ« آﺷﻨﺎ
ﺷﻮد! او در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد:
»ﺳﺎلﻫﺎی اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۱۹۶۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ...داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ..در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ  ..ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ رﯾﺨﺘﻢ(۱۶۲) «.

»اﻣﮑﺎن ﻃﻼﯾﯽ« ) (۱۶۷ﺑﺮای او زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در دﻫﮥ » ۷۰ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ» :روﯾﺪاد ﻣﺒﺎرک در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در آﻧﮕﻮﻻ ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ (۱۶۳)«.از اﯾﻦ راه » :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻬﺮﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
)» (۱۶۹ﻃﻮری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان در ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ رﻫﺒﺮان آﻧﻬﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ(۱۶۶) .

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »دﺳﺘﺮﺳﯽ« ﺑﻪ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ« و »ﻧﺠﯿﺐاﻟﻠﻪ« )ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ در
ﭘﺮاگ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش در
»دﺳﺘﺮس« او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺑﯽ درﯾﻎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻟﻤﺎن،
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم(۱۶۴) « .

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﺒﻮن
ﻣﯽداد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ده ﺑﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ او ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ) (۲۷۴و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺠﯿﺐاﻟﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ ﻧﻤﯽداد(۳۴۶) .

اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی آزاد ﻧﯿﺰ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری در راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آن ﺳﻮی ﺟﺒﻬﮥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﻮد و ﮔﺰارشﻫﺎی دﺳﺖ
اوﻟﯽ ﮐﻪ او ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ:
»ﭼﻬﺮه ای ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ  ..ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺣﺰاب آﻟﻤﺎن و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪم(۲۰۴) «.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزۀ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ:
»از اﯾﻦ راه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﺳﻮم رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻢ(۶۶) «.

ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺮد.
او ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻫﻤﺎن اوان در »ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺎ ﺳﺮان آﯾﻨﺪۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﻄﺐزاده و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد » :ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان از اروﭘﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ(۱۶۳) «.

و ﺑﺎ آﻣﺪن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﺪل ﺷﺪ:
»ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﻄﺐ زاده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم  ...در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮوم و ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻢ(۱۷۷) «.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺴﺎز ﻫﺪف اﺻﻠﯽ او ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای
رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪۀ اﻧﻘﻼب را وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺮد:
»ﻣﻦ ﮐﻪ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮدم ،در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ۱۹۷۸ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺘﻢ«)(۱۸۰

ﻧﮑﺘﮥ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻧﮑﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻬﺮۀ ﺗﺎزهای ﻧﺒﻮد و او دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ وارد ﺻﺤﻨﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار او در ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد!:
»در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۷۷ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﺎل و دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻔﺮی داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ آﻏﺎز
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه .ﺑﺎ اﺟﺎزه وﯾﮋه ای از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮاق )در ﻧﺠﻒ ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم(«

)» (۲۶۴ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن روز در ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ او ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎدرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او در اﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد(۲۶۵) «.

ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم »آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان« ﺑﻪ دﯾﺪار رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪهای ﺷﺘﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ! آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﭼﻬﺮۀ دﻧﯿﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد و در ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ .داﻧﺶ ﭼﻨﺎن در
دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،او را »ﺧﻮدی« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آوردﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ،ﺻﺎدقﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ»:ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در آﻟﻤﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻨﺎ ً
ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﻢ(۲۶)« .

ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﻪ ،داﻧﺶ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻌﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی آﻟﻤﺎن و اروﭘﺎ و ﻣﺠﻼت اﺷﭙﯿﮕﻞ
و اﺷﺘﺮن دارم (۳۲۹) « .از ﻫﻤﮥ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد:
»در ﻣﮑﺘﺐ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ،اﻧﻮاع ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری را ﺧﻮب آﻣﻮﺧﺘﻪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺘﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮدم(۲۴۲) «.

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﭼﭗﻫﺎ ،از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ ﻏﺎﻓﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
»ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ..ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻢ....و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﺎدق ﻗﻄﺐ زاده
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮم (۱۷۷)«.اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن رﻓﺘﺎر ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺴﻮنزده ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد:
»ﻧﺎﮔﻬﺎن و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی از رﻫﺒﺮ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم .دراز ﮐﺮدن دﺳﺘﺶ ﺑﺴﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ
ﺳﻼم ﻫﯿﺘﻠﺮی داﺷﺖ ...ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮدم و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اروﭘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻄﻠﻖﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ (۱۷۸) «.و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻤﺎن او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آن ﺧﻤﯿﻨﯽای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺎرﯾﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم« .
»ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ
ّ
)(۱۸۰

اﻣﺎ داﻧﺶ ﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻤﯿﻨﯽ روان اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ راه رﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﺳﺎل دوم اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺳﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺑﻨﯽﺻﺪر ) (۲۳۶و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ) (۲۱۸ﺗﺎ رﺟﺎﯾﯽ ) (۲۳۸و ﺣﺘﯽ »ﻗﺼﺎب اﻧﻘﻼب« ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ) (۲۳۲ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ درون ﺳﻔﺎرت اﺷﻐﺎل ﺷﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ رود و درﺑﺎرۀ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺶ ،ﺑﺮای ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ
ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .آﻧﺎن زرﻧﮓﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺶ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ:
» اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎدﯾﻢ درﺑﺎرۀ ﺧﻤﯿﻨﯽ را در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪم ~«)(۲۶۰

درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﮥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را  ۱۹۸۰ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ داﻧﺶ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﯾﻌﻨﯽ
دﺳﺘﮑﻢ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪۀ او از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﭼﭗﻫﺎی اﯾﺮان روزی ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻼﯾﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰاران ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ،ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ »ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺳﺮﺧﻂ« ﺧﻮد ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺖ و
از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ،از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﭼﭗ زدﮔﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ،ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﭼﭗﻫﺎی ﻫﻤﺮزم داﻧﺶ ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق دﯾﮕﺮ »ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﯿﻌﻪزدﮔﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﭘﺎﻣﯽﻓﺸﺎرﻧﺪ .آﻧﺎن

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ از ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ
در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﭘﻮلﭘﻮﺗﯽ ،ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺪل ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،آﯾﺎ داﻧﺶ واﻗﻌﺎ ً ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد» ،ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ« ﻫﺎ» ،ﻣﻨﮕﯿﺴﺘﻮ ﻫﺎﯾﻠﻪ ﻣﺎرﯾﺎم«ﻫﺎ و ﯾﺎ »ﻗﺬاﻓﯽ«ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺗﯿﻮﭘﯽ و ﯾﺎ ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت راﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﯽداد و ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻧﮕﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟
اﻣﺮوزه ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
را ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﮐﻪ آﯾﺎ او ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮهای ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ »اﺟﺴﺎد
ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ واﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻠﻬﻠﻪ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ«؟ ) (۲۰۰و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺟﻮان
ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮج ﻣﯽزد ﮐﻪ» :ﺑﺮای ﻧﻈﺎره ﮐﺮدن دردﻫﺎی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ رﭘﺮﺗﺎژی
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ•«.؟ )(۳۴۵

ــ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،ﺷﻤﺎره ﺑﺮگﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ر ّد ﭘﺎی ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ

