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"دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ" ﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

درﺑﺎره
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ!!؟
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن "ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ" ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﺧﻄﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،زﯾﺮ ﻧﺎم دﻓﺎع از "ﺻﻠﺢ" و "اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" و ...ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب "ﺟﺎن ﮐﺮی" ﯾﻘﻪ
دراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رادﯾﮑﺎل ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎ

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﮐﺴﺐ آرای رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮ از اﻫﻤﯿﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﺳﺎم آور

وﯾﮋه ای ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ در

اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻌﺮوف اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ "ﺑﺪ" و "ﺑﺪﺗﺮ" و
ﺿﺮورت اﻗﺪام ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﺠﺪد

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮل اﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ،داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ "ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در

ﺣﺎل وﻗﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﺗﻮده ای و از ﺟﻤﻠﻪ

ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻋَﻠَﻢ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ را ﺑﺮ

اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ" و ﯾﺎ "ﭘﯿﺮوزی

ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪﺟﻨﮓ ﮐﻪ در آن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ

دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﮐﺪام ﺣﺰب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ" ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻞ،

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ و

ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده

ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻌﺎر

ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻮاداران ﺷﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ

داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻓﮑﺎر

ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دور ﺟﺎری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻗﺪرت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آراﯾﺶ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ در اﺛﺮ

در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺣﯿﺎت و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪی و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻫﺮ

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﻫﻤﻮاره

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﮐﺎﻧﺎل

دو ﮔﺮوه ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ

از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ

ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و رادﯾﻮﻫﺎ و ....

واﻗﻌﯿﺎت روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی و ﺗﻮﻫﻢ

ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی

ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ را از زواﯾﺎی

در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را

ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻮش و

ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ

ﻓﻮق ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ

ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه را "ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ" و دﻣﮑﺮات ﻫﺎ را

ﮔﺮدد ﮐﻪ در  4ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺑﺤﺮان

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی

ﻃﺮﻓﺪاران "ﺻﻠﺢ" و راه ﺣﻞ ﻫﺎی "ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ"

اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮد ﺿﻤﻦ "ﺳﺘﺎﯾﺶ" از ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺟﻨﮓ

ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن "ﺗﻔﺎوت

ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎی

ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( و

ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی" ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و

ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺎن زﻣﺎﻣﺪاری دﻣﮑﺮات ﻫﺎ

اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق زﯾﺮ ﻧﺎم دروﻏﯿﻦ "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

دﻣﮑﺮات و ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی "اﻧﺘﺨﺎب" ﯾﮑﯽ ﺑﺮ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪن

ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﮐﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ را ﻫﺮﭼﻪ

دﯾﮕﺮی ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده و از

دﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺳﯿﻨﻪ زدن ﺑﺮای ﺑﻮش

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دوش زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده

ﺣﻖ رأی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻔﻮذ رﻗﺒﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺧﻮد ﻫﺠﻮم آورده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺎن را در ﮔﺮداب

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را

ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﮓ ﻓﺮو ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ و اﻓﺮاد

ﻧﻮع ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ

ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻫﻢ از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و واﺑﺴﺘﻪ

ﮐﻪ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﮐﺜﺮ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب "ﺑﻮش"

ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زدوﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﺸﺖ

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮش ﻃﺮﻓﺪار

ﭘﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺪاوم ﺑﻘﺎی اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪ

"ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ" و "ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ" در ﺳﻄﺢ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ در اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ).ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻤﻪ

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ "اﻧﺘﺨﺎب" ﻣﺠﺪد او در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺪور ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری "دﻣﮑﺮاﺳﯽ"

رأی در اﯾﻦ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن او در ﻗﺪرت ،اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دو ﺣﺰب و رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﻫﺎی

ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ

ﺷﺐ ﺑﺎزی "ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی" و ﯾﺎ اﻓﺘﻀﺎح "اﯾﺮان ﮔﯿﺖ"

وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﯾﻦ دو ﺣﺰب در

ﮐﻨﺎر زدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ "ارﺑﺎب ﺑﺰرگ"

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ!( ﺣﺎل ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ) ،(1ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﻧﻘﺶ "اﯾﺎد

دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻓﻌﻠﯽ

ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺎرزار و

ﻋﻼوی" ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و در رأس دوﻟﺖ ﻫﺎی

ﻃﺮﻓﺪار "ﺗﻌﺎﻣﻞ" و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﻓﻌﻼ ﻫﻢ "ﮔﺰﯾﻨﻪ" ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﻧﻈﯿﺮ

"اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﺤﺮوم را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

ﻋﺮاق( را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮش و ﯾﺎ ﮐﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﯾﻘﻪ دراﻧﯽ

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻃﻮری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دو ﺣﺰب ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﯿﻦ دﻣﮑﺮات ﻫﺎی

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ

"ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺟﻮ و ﻣﺘﻤﺪن" از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و

"ﺧﺸﻦ و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ" از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ

ﻧﻔﺘﯽ و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﺪد ﻓﺮﯾﺐ اش

ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت

ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﺰب ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ

اﺻﻮﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ

آن ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮده و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ

ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻗﻠﺪرﻣĤﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮ

ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﮐﻪ اﺣﺰاب دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺑﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ

رﻏﻢ وﺟﻮد ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی

دﻫﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت

ﺗﺪاوم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ،در
ﻃﯽ  8ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﻋﺮاﻗﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﻮد .و ﯾﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺤﯽ

ﺷﺎن ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺒﺮد آﻧﻬﺎ را
دارﻧﺪ  -ﻧﯿﺰ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﮐﻪ روزﺑﺮوز ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺖ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ".

ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ،در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد در داﺧﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ و در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ را ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم و "رأی آزاد" و "دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ" ﺗﻮده ﻫﺎ

ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از "ﮐﺎرت ﺟﻨﮓ" ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮش

ﺑﺰﻧﻨﺪ.

در

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺗﺤﺖ

ﭼﻨﯿﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢ

در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﺎب ﮐﺮی ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺎم

ﺟﺎ

اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ،ﻧﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ

ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از ﻋﺮاق را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ در 4

از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و "دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ"ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﻣﺘﺠﺎوز آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدﻣﯽ و

در "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" دﺳﺘﭙﺨﺖ او ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام

را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و "ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ" ﺗﺮ رﻫﺒﺮی

ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده و آرای واﻗﻌﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﯾﮏ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ و ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد!

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ

از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران زاﻟﻮﺻﻔﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎ و

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺎت

اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب و

ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻄﻼن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﺋﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺤﺼﺎر و ﺧﺪﻣﺖ

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮف ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ

ﺑﺎ ادﻋﺎی وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در

اﺣﺰاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ در ﻫﺮ دوره "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن

ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺗﺎزه در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ و

و دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان

ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و

ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران

ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و در ﺻﺪد ﺟﻠﺐ

ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺘﯽ "ﻧﺘﺎﯾﺞ" اﯾﻦ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" را ﻧﯿﺰ از

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ

ﺗﻌﺮض و ﺗﻌﺪی ﻣﺼﻮن ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و رأی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺮدﯾﺪی در ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن آراء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ) .ﺗﻘﻠﺐ در آرای

ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ

اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮش و ﯾﺎ ﮐﺮی ﻣﺸﻐﻮل

دور ﻗﺒﻞ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﻗﺪرت

ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ارﮔﺎن ﺳﯿﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﯾﻘﻪ دراﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در

رﺳﯿﺪن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﯽ از اﯾﻦ زﻣﺮه

اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از

اﻧﺪ(.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ

"در ﻫﺮ دوره "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم

دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﯾﺐ دادن

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ و ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﺎ

ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ

روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺗﻤﺎم در ﻣﺪح اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺻﻮﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و

و ﯾﺎ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﮐﻪ اﺣﺰاب دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه

ﻣﺪﻋﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ

اﻧﺘﺨﺎب ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ

ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی

ﻧﮑﺮده و رأی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن

ﺷﺎن ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺒﺮد آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪ

ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ".

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ از

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﺣﺰاب و ﻧﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﭼﻬﺎر

 ﻧﯿﺰ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ اﯾﻦاﺣﺰاب ﮐﻪ روزﺑﺮوز ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻓﻘﺪان ﻫﯿﭻ

ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺷﺨﺼﯽ و ﭘُﺰﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻠﯽ و

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺷﻤﺎره 65

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی

" اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺎن ﮐﺮی و دﻣﮑﺮات ﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل

ﺷﺎن در ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻮش و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﺻﻔﺤﻪ

4

ﺧﺎرﺟﯽ آن و از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻧﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ

ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ

"ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق" ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده

ﺑﺎ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﯾﮏ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮوﺳﺖ .ﺗﺎ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﻨﻮﻧﯽ

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺟﺎن ﮐﺮی در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮش ﻋﺒﺎرت از

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ او ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺴﺮی

ﻋﺮاق ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .و ﭼﺮا او ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺗﺮازﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺿﻤﺤﻼل ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻏﯿﺮه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ
ﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮ "ﻣﺸﻮرت" ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﮔﺴﺘﺮش
"اﻧﺰوای ﺳﯿﺎﺳﯽ" آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .او ﻗﻮل ﻣﯽ

وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب در ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ "اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت" ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن
را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ".

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﺒﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ و ...و

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی "ﻣﻬﺪ

ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ

"ﺗﻌﺎﻣﻞ" ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ

دﻣﮑﺮاﺳﯽ" ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺰاب و

اﺑﺮﻗﺪرت را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارد .در ﭼﺎرﭼﻮب

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه

ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺎن ﮐﺮی و

ﺑﺎرزی اﺳﺖ از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ و رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺤﺮان ﺟﺎری،

دﻣﮑﺮات ﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

و ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ

ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺑﻮش و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن و از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻐﺎل

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺮﻗﺮاری دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ

اﺑﺮاز آزاداﻧﻪ اراده ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ آن ﺗﻼش ﺑﺮای

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ "ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق"

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات

ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻗﻮه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎن ﮐﺮی در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮش ﻋﺒﺎرت

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ

از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ او ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ

و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ﺑﺎ ارﻋﺎب ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ

ﻋﺮاق ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .و ﭼﺮا او ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﻮاﺿﻊ دوﻟﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻋﻼم

ﺑﯿﺸﺘﺮ "ﻣﺸﻮرت" ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﮔﺴﺘﺮش "اﻧﺰوای

رﺳﻤﯽ ﭘﺮوژه "ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺪه آﯾﻨﺪه"،

ﺳﯿﺎﺳﯽ" آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .او ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻟﻐﻮ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻫﺪات و

ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب در ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺗﻐﯿﺮ آدرس ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ

ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ

"اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت" ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﮐﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.

"ﺗﺮورﯾﺴﻢ" و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ر-م
ﺑﺎ درودﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ!

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺸﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ

ر – م .ش.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای

ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﺑﺎ درودﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ!

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺮ دو ﺣﺰب ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ

ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از اواﺧﺮ زﻣﺎﻣﺪاری

ﻫﯿﭻ رو ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزاد ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ

دوﻟﺖ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و

ﮐﻨﻨﺪه اراده آزاد ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب "ﭘﯿﺮوز"

ﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪه اﺳﺖ و

در دور آﺗﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎﺳﺎ

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯽ

اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ

ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ دﻧﯿﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

)و در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه( ﺣﻔﻆ

ﮐﻢ دردﺳﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎی

اﺳﺘﯿﻼی اﻗﺘﺼﺎدی  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﺮﯾﻒ و آزاده ای ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ

ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ اﺳﺖ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺳﻮﯾﺲ

اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه

دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ م  -ب

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ

ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ!

و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ

ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺒﻬﮑﺎری ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ

ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن رﺳﯿﺪ  .ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن

دﻣﮑﺮات ﻫﺎ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺪ

ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه .اﺻﻮﻻ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻘﺎوم

آﻟﻤﺎن
ر-س
ﺑﺎ درودﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ!
ﮐﺘﺎب ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﺴﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮﻓﻖ

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺎرز ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎه
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در رﺑﻊ ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺣﯿﺎت ﻧﻨﮕﯿﻦ اش ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه

اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ
ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی
رﺳﻤﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﺒﺎﺷﺪ

در ﻣﯿﺎﻧﺪوآب

و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺎوری ﺟﺰ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از
ﺳﻠﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﺑﻪ
اﻫﺎﻟﯽ زﺣﻤﺘﮑﺶ روﺳﺘﺎی "اوج ﺗﭙﻪ"
)ﺳﻪ ﺗﭙﻪ( در ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از  45ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ آﻧﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺼﺐ ﺗﻌﺪادی ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ
ﻣﺰدوران رژﯾﻢ آن ﻫﺎ را "ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی
ﺷﺮک آﻣﯿﺰ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺟﻠﻮه
ﺑﺎرزی از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ از "ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﺋﯽ ﺷﺮک آﻣﯿﺰ در
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و
ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ را ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺑﯿﺎورد".
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ،
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ "ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺷﺮک آﻣﯿﺰ"
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ای در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ "ﻋﻠﯽ اﻟﻬﯽ" ﺧﻮاﻧﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﭘﯿﺮوان اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ
"اﻫﻞ ﺣﻖ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد "ﺗﺎﺑﻠﻮ" ﻫﺎﺋﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺎوداری ﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی او ﺑﻪ اﻫﻞ ﺣﻖ
ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ

داده و ﻋﺪه ای را در دم ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع
ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﻧﺪاﺷﺖ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﻮق را ﺑﻪ رﮔﺒﺎر
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در
ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺳﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺄﻣﻮران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ
دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺄﻣﻮران را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷﺪت درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ رژﯾﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب و ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان
ﻫﻤﺮاه اش ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺷﺐ
ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ﺑﺎ
ﺗﺪارک ﮐﺎﻣﻞ روﺳﺘﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده و زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان
و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻫﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻨﺎﯾﺖ روﺳﺘﺎی "اوج ﺗﭙﻪ" در ﻣﯿﺎﻧﺪوآب
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ روز در ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﺒﺎر "اوج ﺗﭙﻪ" ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﮕﺎن ﻫﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺟﻬﺖ زﻫﺮ ﭼﺸﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ و ﻣﻨﮑﻮب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﺎن ،از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
وﺣﺸﯽ ﮔﺮی درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ورزﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آن ﻣﺰدوران در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺎت دﯾﮕﺮی در ﺣﻖ ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه "اوج ﺗﭙﻪ" ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آن
ﻣﺰدوران ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ "رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ را
ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ" از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺮوﺣﺎن
ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ دارو ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار

ﻣﺴﺨﺮه آﻣﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،اﻫﺎﻟﯽ
روﺳﺘﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت "ﺷﺮک
آﻣﯿﺰ" ﮐﻪ از "ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر" "ﺧﻂ دﻫﯽ"
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم "اوج ﺗﭙﻪ" ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻓﺮق ﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن
را ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ای ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی آﺷﮑﺎر آﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ذات
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﺗﺤﻤﻞ آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان و
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﺋﯽ ﺟﺰ
ﺻﺪای ﻣﻨﺤﻮس ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ  25ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ اش
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ،آزادی ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ آزادی
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم )ﺗﺎزه اﺳﻼم
ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی( را ﺑﺮﻧﻤﯽ
ﺗﺎﺑﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ آزادی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺎ،
ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ ،ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰ ﻟﮕﺪ
ﻣﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

•

ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺮاق
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻋﺮاق ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮد را ﺑﻪ  ٨ﺳﺎل
زﻧﺪان ،ﺗﻨﺰل درﺟﻪ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی
ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد" .اﻳﻮان ﻓﺮدرﻳﮏ"،
در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮد را در ﺁزار
ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻨﺎهﮑﺎر داﻧﺴﺖ .او در
دادﮔﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﮐﺎرهﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻩ ﺁﮔﺎﻩ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

•

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﻃﯽ  ٩ﻣﺎﻩ اﺧﻴﺮ  ١٠٨ﻧﻔﺮ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

•

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺸﺎی اﻳﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮش
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ "اﻳﺎد ﻋﻼوی" در
ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﮑﯽ از
ﺳﻨﺎﺗﻮرهﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم "دﻳﺎن
ﻓﻴﻨﺸﺘﻦ" در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﻮش رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ "ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻠﻢ اﻧﺰﺟﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮﻳﺶ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺰارش هﺎﺋﯽ اﺑﺮاز
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ
هﺎﺋﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻼوی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ".

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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ﻋﻼوه ،او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف

اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ

ادﻋﺎﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪان
ﻫﻢ "ﺳﯿﺎﺳﺖ زده" ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد و

) ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "9/11ﺳﺎﺧﺘﻪ "ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر" (

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

) ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺧﺮ (

دوﻟﺖ و وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎی دروﻏﯿﻦ
دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ

ﻏﻼم

ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن

در

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

اش

در

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ،ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ
در ﺑﻄﻦ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺎری در

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ از

آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻀﺎد اﺣﺰاب

را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او در
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اﯾﻦ ﺣﺰب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری آﻧﺮا ﺣﺎﻣﯽ

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﭘﯿﺸﺎرو

ﻣﻨﺎﻓﻊ "ﯾﮏ درﺻﺪ" از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاﻫﺪ اﻓﺸﺎء ﺷﺪه

ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﻨﺰی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺿﻤﻦ

در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ

ﮐﻪ ﺗﻼش ﺷﺎن "اﻓﺸﺎﮔﺮی" ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

داری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی -

ورزد" .ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ" ﺷﻤﺎره  61ﺣﺎوی

آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آن ﯾﮏ
درﺻﺪی ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ

دوﻟﺖ ﺑﻮش و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در اﻓﮑﺎر

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺶ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻫﻔﺖ ﺳﺆاﻟﯽ

ﻫﻢ ﺣﺎﻻ ﺟﺰء آن ﯾﮏ درﺻﺪ ﺷﺪه ام

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

اﻧﺤﺼﺎرات

ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﭼﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ و ﭼﻪ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ "ﺟﺎن ﮐﺮی" ﻣﯽ

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت اﻧﺪ و ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﺧﺎﺻﯽ

دوﻟﺖ ﺑﻮش و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن در

ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ

اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻗﻌﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ 11

وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ،آﺛﺎر آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ

از ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﭼﻪ

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻗﺮار

"ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ

در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در

ﻣﯽ داده و ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺸﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ

ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﭼﻪ در

آﺛﺎر او ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻓﯿﻠﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ،

ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ

ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ

"آﺷﮑﺎر ﺷﺪه" ) (Uncoveredو ﻓﯿﻠﻢ

ﯾﮏ ﭼﮏ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار دﻻری دروﻧﺶ ﺑﻮد،

اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻨﺎم "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ "9/11

ﺟﻨﺒﺶ "ﺿﺪﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن" ﻧﯿﺰ ﺑﺪان

دﯾﮕﺮش " "9/11ﻧﺎم دارﻧﺪ.

و

ﺳﻠﻄﻪ

ﺑﺎز ﮐﺮدم" .آری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ
ﮐﻪ دوﻟﺖ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

دﭼﺎر ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  9/11در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺧﻮد او و ﺣﺰب اش ﯾﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ

ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺳﺖ.

ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻏﺎرﺗﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ

ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع در

اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده

ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دروغ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺣﺎﻣﯽ و

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اش ﺟﻠﻮه دﻫﺪ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و

ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮاﯾﺶ

ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

او دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی  -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ادﻋﺎی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

داری ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎن

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻌﻠﻖ او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ

"اﺻﻼح" اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎﮔﻨﺪﯾﺪه ،ﻓﺎﺳﺪ

ﺣﺰب و ﺟﻨﺎﺣﯽ ،وی در ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﺎه

و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺟﺎﻧﺐ

ﺟﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ

ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ واﻫﯽ ﺑﺮای

ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ،از ژﻧﺮال "وﺳﻠﯽ

دﺳﺘĤوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از

"ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ" ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ او

ﮐﻼرک" ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﯾﻦ ﺣﺰب

ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم از آن دارد .اﯾﻦ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﻀﺎی اﯾﺸﺎن

ﺑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮی ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .وﺳﻠﯽ ﮐﻼرک ،ﻫﻤﺎن

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ )آﻧﻬﻢ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.

او ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ

ژﻧﺮاﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﺳﯿﺎﺳﯽ( در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ

از ﻃﺮﯾﻖ رﺟﻮع و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ

اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ او ﺑﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎر

ﻣﻮر او را "رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻼﺑﯽ"

ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﻪ در دوران ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و

آن ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﮐﻮﺳﻮو در

زﯾﺎدی از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ

) (Factitiousﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎر دوم

ﭼﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﺑﺎره دوﻟﺖ

ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ،دﺳﺖ زد.

ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ

"ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "9/11ﺑﺨﺸﺎ ﺣﺎوی

ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و اﻋﻤﺎل

از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ ﭘﯿﺪا

روزﻣﺮه اﯾﻦ دوﻟﺖ  -ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ درک اﺳﺖ

ﻫﻤﺎن ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺑﺎره

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن  -اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ،ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﭼﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﺶ و ﭼﻪ در ﮐﺘﺎب

اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ دوﻟﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در

اﺧﯿﺮش ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ

ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺸﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری

ﺧﻮد

او

ﺑﺴﯿﺎری

از

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 65
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ﻣﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻟﺖ ﻫﻤﮕﺎن

ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ" ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ

"ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ" ﺑﺮای "ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ و در دوران ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺰار

آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﻢ

ﺳﯿﺎدت ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و

ﺑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ام ﮐﻪ

واﺑﺴﺘﮕﺎن اش در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و

او ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺑﻪ

ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در

ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق دﺳﺖ زد ﻣﺎ را وارد

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺧﻮدش در ﺟﻨﮕﯽ )وﯾﺘﻨﺎم( ﺷﺮﮐﺖ

داری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ دوﻟﺖ در ﻫﻤﻪ

ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ"

از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2003ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎوی ) BSEﻣﺨﻔﻒ (Bovine

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...

)ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﺨﻨﺎن

 Spongiform Encephalopathyدر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﺷﻬﺮ

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑُﺴﺘُﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه

ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻫﺎ ،ﮐﻨﺪی ﻫﺎ ،ﮐﺮی ﻫﺎ،

ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ (.او در

ادواردزﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﺪن از

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﺎب ﺣﺰب دﻣﮑﺮات

ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ای در

ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و

ﮔﻔﺖ" :ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﺰب

اﺳﺘﺎن آﻟﺒﺮﺗﺎ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ال ﮔﻮر ﻫﻢ

ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
و ﺑﯿﻤﺎری  BSEدر ﮐﺎﻧﺎدا

داﻣﺪاری ﮐﻮﭼﮏ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﺪاران ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ

ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ال

ﻧﻄﻖ ﻫﺎ اراﺋﻪ داده و از وﺟﻮد "دو

ﮔﻮر ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻢ" در ﮐﺸﻮر

ﺧﻮدش در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ وﻟﯽ ﺟﺎن

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﮐﺮی و ﺣﺰب اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

ﮐﻨﻨﺪ".

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﺣﺰب دﻣﮑﺮات در ﺷﻬﺮ ﺑُﺴﺘُﻦ ﺷﺮﮐﺖ

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﯾﮑﻞ

داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﻪ

ﻣﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز ﺑﯿﺎن

اﺑﺪأ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 5

ﻧﺎم "آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ" ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ

در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ از

ﻣﻮر ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ از او ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد

آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺰﺋﯽ از

ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه ،داﻣﺪاران ﺑﺎ  34درﺻﺪ

ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﺟﺎن

ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮرژوازی

ﮐﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه و ﮔﻮﺷﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﮐﺮی ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ

ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮازﯾﺮ

از اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ رأی

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺪ.

ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق دادﻧﺪ،

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از آﻧﺠﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ "ﺟﺎن ﮐﺮی ﻫﻢ

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی

اﺳﺘﺎﻧﺪار دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن آﻟﺒﺮﺗﺎ ،راﻟﻒ ﮐﻼﯾﻦ ،ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻣﺜﻞ آن ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﻣﺮدم

آﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺳﺮآﻣﺪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ دروغ ﻫﺎی ﺟﻮرج

ﺟﻬﺎﻧﯽ اش و از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺮاق و ﭼﻪ

دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش را ﺧﻮردﻧﺪ!!" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم و داﻣﺪاران ،از ﺷﺮﮐﺖ

در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  -در آن

ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻧﺪ .او

اداﻣﻪ داد "آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ

ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﻣﯽ

ﮐﻪ آن زﻣﺎن از ﺟﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻮﺷﺪ ﻧﻘﺶ "ﻧﺎﺟﯽ" و "ﻗﻬﺮﻣﺎن"

ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری  BSEﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ

و ﺣﺎل ﻋﻮض ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار آزاد ﺧﻮاﻧﺪ.

و ﻣﻘﺼﺮﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ".

ﻃﻮر اﺧﺺ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎه

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮاً ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری BSE

او ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮد و

ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وزﯾﺮ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﺷﺎن

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش آن "50

ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ در دور اول رﯾﺎﺳﺖ

درﺻﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ" و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻢ "ﺳﯿﺎه

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( ١١

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ

ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ 11/9
ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 65
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ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪای از

روﯾﺪاد  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﻓﻠﻮرﯾﺪا )اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آن اﺳﺖ(

روﯾﺪاد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺪﻫﺎی

و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در راه آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﺸﻮر )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش

ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،

ﭘﺪر و روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻣﻘﺎم

ﻋﺮاق و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪان

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش داده ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را از دﺳﺖ

ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد  8ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻮرج

دادهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮدم.

ﺑﻮش ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﻮرج ﺑﻮش

ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادن "ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ" ﺑﻮدن ﺟﻮرج ﺑﻮش

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪت را در ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .در ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺮوری ﺑﻪ

ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ روﯾﺪاد  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن

اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ )و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﭘﺪر و

آﻧﻬﺎ ،ﮐﺮی( در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﺑﻮش و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او

ﭘﺴﺮ ،دﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﻣﺮوز

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ "ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

 "Michael Morreﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻋﺮﺿﻪ

ﺳﻌﻮدی )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻦﻻدن( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ

ﺳﻼح ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠـﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ

داﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ او و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی

درﺳﺖ از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از روﯾﺪاد 11

ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

او آﺷﻨﺎ ﺷﺪم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﯾﺎﻟـﯽ را ﮐﻪ

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺨﺶ

اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻻزم ﺑﻮده و

او در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده

ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻦﻻدن ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ

ﺷﮑﻠـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .در "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ "9/11

ﺑﻮد و در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ،دﯾﺪم .ﭘﺲ

ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﻔﺎرت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ "ﻣﺘﺤﺪان" اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

از آن ﻓﯿﻠﻢ "راﺟﺮ و ﻣﻦ  "Roger and meرا دﯾﺪم و

افﺑﯽآی از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق را ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ

ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ "ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﮐُﻠﻤﺒﺎﯾﻦ

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز

ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺟﺰ "ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬی" ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای

 "Bowling for Columbineرا ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻓﯿﻠـﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  2003را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد

و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ آﻧﭽﻪ

ﻣﺘﺤﺪان و در واﻗﻊ اﻓﺸﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دو ﮐﺘﺎب از او را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﻟﻘﺎﻋﺪه و اﻓﺮاد

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮهای ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی او را در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺨﺶ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر

ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ آن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮرد در ﺑﺨﺶ دوم ﻓﯿﻠﻢ ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ

دﯾﺪه ﺑﻮدم .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ

ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺟﻤﻌﯽ در ﻋﺮاق( ﻧﺒﻮده و ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻ

ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻی

ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ او را ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎری در

ﺑﺮدن ﺳﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راه ﻣﺎﯾﮑﻞ

ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺌﻮری ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽدﯾﺪم.

ﻣﻮر ﻣﺪارک ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ

دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟــﯽ

ﺳﺨﻦ از ﻓﯿﻠﻢ "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ "Fahrenheit 9:11 11/9

واﻗﻌﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮرج

ﺑﻮده و ﺟﻮﯾﺎی ﺳﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ

اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎن اﻣﺴﺎل از آن

ﺑﻮش ،اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن او و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﯽدارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﺷﺪ و در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش

ﮐﺮد .ﻣﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﺮ اﻣﮑﺎن

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﻪ اﮐﺮان درآﻣﺪﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﻮﺷﻪ ﺧﻮد را

ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﻮب" از

آﯾﺪ .ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ

ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﮐﺮده و از اﯾﻦرو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ

"ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺪ" ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﺘﺎً دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ

روی اﮐﺮان آﻣﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﯾﮏ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

از ﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ اش ﻣﻮرد

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ،"11/9

ﻣﻮر در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﻮد( ﺑﻪ

ﻗﺒﻮل و ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮدهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار

ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ او و

ﺑﮕﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﻣﯽ

ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر

اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺑﺎﺷﺪ.

)ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2003و ﻧﯿﻤﻪ اول

اﻓﺮاد ،ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورده

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ

ﺳﺎل  2004ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﮐﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﺎﺳﺖ

اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎخ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺪی در راه اﻧﺘﺨﺎب

ﯾﺎدﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻮد آن ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﻟﻘﺎﻋﺪه و اﻓﺮاد ﭘﺮﻗﺪرت اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و

ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ در

از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦﻻدن ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .اﯾﻨﺮوزﻫﺎ او در اﯾﻦ راه

ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر داﺷﺘﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﻓﺮدی "ﭼﭙﯽ"

ﭘﺮداﻣﻨﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ! ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ "ﺑﺮوس

و رادﯾﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از آﻧﭽﻪ

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد

اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺴﺘﯿﻦ  "Springsteen Bruceو ﮔﺮوه "رِم

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ اﻧﺘﻈﺎری

ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻗﺎی

 ".R.E.Mﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری

ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﺬار از

ﻣﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!

ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎﯾﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای

روﯾﺪاد  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﻓﯿﻠﻢ

ﻣﻮر در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن،

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﻮرج

ﻣﺠﺪد "ﺟﻮرج ﺑﻮش  "George Bushﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

"ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "451ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻓﯿﻠﻢ و ﮐﺘﺎب ﯾﺎد

اﻟﻘﺎﻋﺪه ،اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦﻻدن و ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮان و

ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  451درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 233

ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آن

اﻣﺎ ﻓﯿﻠﻢ "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "11/9در ﭼﻪ ﻣﻮردی اﺳﺖ؟

درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( دﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻮﺧﺘﻪ و

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦرو ﻣﻮﺿﻮع "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "451در

وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﯾﺎ اداﻣﻪ ﻗﺪرت

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  2000آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد،

ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را

ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮر

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد "ال ﮔﻮر "Al Gore

ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ آﮔﺎه ﻧﺸﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ

"ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ" ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در

ﺑﻮش ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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دوران رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درﻧﯿﺎﻣﺪه و

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﻓﯿﻠﻢ اش را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو

در دوران دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ،از روزوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻫﻢ

ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از

در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻧﺎﺣﯿﻪ "ﻓﻠﯿﻨﺖ" در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در

"ﺑﺪی" ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﻨﻬﺎ در دوران ﺑﻮشﻫﺎ و

ﻋﺮاق ﮐﺸﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ  2973ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در

در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟـﯽ آﻧﺎن و ﻫﻤﮑﺎران آﻧﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ

روﯾﺪاد  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ

ﻧﻤﻮد!

از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻫﺰاران اﻓﺮادی ﮐﻪ در

"ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "11/9ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﺑﻮش و دﺳﺘﮕﺎه

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای از ﺟﻨﮓ اﯾﺎﻻت

ﺟﻬﻨﻤﯽ او ﻣﯽﺗﺎزد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﺮﻗﯽ

ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن از ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ

دادهاﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻠـﯽ ﺟﺎﻟﺐ و در

ﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻈﻬﺮ

اﯾﻦ دوران ﺑﺪﯾﻬﺘﺎً "ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آزادی ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ واﻗﻌﯽ

دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎﯾﺺ آن ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

9

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و رﺷﺪ ﺳﻮﭘﺮ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺮگ زا
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻧﺎدا،
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮﺑﯽ و

ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ آن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش

ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ

آزادی و دﻓﺎع از آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد! و ﺟﺎﻟﺐ

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻮﯾﺎ ،از

ﻗﺎرﭼﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ارﺗﺶ

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﻣﺮوز ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد.

آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی  C.Difficileدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻻزم دارد ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎدی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ دوش ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه ،ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮر در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠـﯽ ﻣﺰاحﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"آﻧﻬﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آزاد ﺑﺎﺷﯿﻢ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪای دﯾﮕﺮ ﮔﺴﯿﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ"! و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﻣﺮوز اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻧﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻮض ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،داده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﻮﻟـﯽ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ و وﺟﺪاﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟـﻢ .ﻣﻮر ﺑﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻷ در روده اﻓﺮاد ﻣﺴﻨﯽ

•

ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ "ﻣﻬﺮان ﻣﻮج" هﻤﺪان
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ، ٨١ﺳﻲ
هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،در ﺳﺎل  ، ٨٢ﭼﻬﻞ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن
و در ﺳﺎل  ، ٨٣ﺷﺴﺖ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﻤﺰد
رﺳﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺗﺎزﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﮐﻤﯽ
دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻴﺪی و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

•

اﺑﻄﺤﯽ از ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ هﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻔﺖ" :ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺗﻴﻤﯽ و ﭼﺮﻳﮑﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ".

ﻣﻮردی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﻮﻟـﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده او داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻘﻮق  5روز آﺧﺮ ﻣﺎه ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد،

رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ روده و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ  C.Difficileﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻏﻠﺐ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ﻣﻮﻧﺘﺮال از  169ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  1992ﺑﻪ  244در
ﺳﺎل  ،2002و ﺑﻪ  390ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2003و  325ﻧﻔﺮ
در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل  2004رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺸﺪارﻫﺎی دﮐﺘﺮﻫﺎ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ

ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر دﻣﮑﺮاﺳﯽ در...
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 18

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و 5

ﺑﯿﻤﺎری و ﺿﺮورت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .دﮐﺘﺮﻫﺎ و

روز آﺧﺮ را ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ!

اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺿﺪﺟﻨﮓ و ﺿﺪﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن

ﺑﯿﻤﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

در ﻟﻨﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﻤﺎران و درﻧﺘﯿﺠﻪ

واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ

ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ وﺳﺎﯾﻞ و

ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و

 Indymediaﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1999ﺑﺮای

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،و اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﮔﺰارﺷﺎت زﻧﺪه ﺗﻈﺎﻫﺮات

دارد .زدودن اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮب از دﺳﺖ و از ﺳﻄﻮح

ﺿﺪﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺳﯿﺎﺗﻞ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻮش از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ،اﺳﺎﺳﺎ از ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮدهﻫﺎی

ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﻮش ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﺪم
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮش و ﯾﺎران او ،ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد در

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از 140

اﺳﺖ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ "11/9

ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺸﻨﺪه "ﺳﺎرز" در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ

ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮه ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺎﻻت

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﺷﺖ .اﻏﻠﺐ

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ،

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرز درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ از

ﻧﻘﺎبدری را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺗﻌﻤﯿﻢ داده و ﭼﻬﺮه ﺳﮕﺎن

اف -ﺑﯽ -آی ،و ﺑﺴﯿﺎری از رژﯾﻢ ﻫﺎ و دوﻟﺖ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ

زرد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮادران ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻐﺎل ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﻓﺸﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﻐﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﭘﺎک و ﭘﻠﯿﺪ ،ﮐﻨﺎر زده و ﭼﻬﺮه ﮐﺜﯿﻒ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻣﺎ او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 10

ﺷﻤﺎره 65
ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧در
وﺻﻒ ﺁرﻣﺎن هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺎدرش ﺑﻮد.

ﮔﺰارﺷﯽ از
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل 67
) در ﻟﻨﺪن  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (
در ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم هﺰاران ﺗﻦ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ٢۵
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠۴ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﻣﺎن ارزﻧﺪﻩ و ﺑﻴﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ
ای در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺁﻏﺎز ﻣﺮاﺳﻢ،
ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راﻩ
ﺁزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺁن
ﮔﺮوﻩ رﻗﺺ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐُﺮد از ﻣﺮﮐﺰ "ﺗﻮﺧﻮم" )ﺑﺬر -
هﺴﺘﻪ( ﺑﻪ هﻨﺮﻧﻤﺎﻳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
رﻗﺺ هﺎی زﻳﺒﺎی ﮐُﺮدی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاردﻧﺪ .در
اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺘﺎرﮔﺎن
هﺮﮔﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ!" ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ و زﻳﺒﺎی

ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺳﺎل 67
) در ﺗﻮرﻧﺘﻮ  -ﮐﺎﻧﺎدا (

در ﺗﺎرﻳﺦ دوم اﮐﺘﺒﺮ ،ﺑﺎ هﻤﮑﺎری
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﻔﺨﺎ ،ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ و هﻨﺮ و
ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ،
ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻳﺎد زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ٦٧ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
"ﻧﻮرت ﻳﻮرک" ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺖ ،ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎم ﭼﻔﺨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل ، ٦٧
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ای در ﺑﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮاد ﺷﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﻮق ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی هﻨﺮی اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻓﻘﺎ ﺳﺘﺎرﻩ و ﻣﺤﻤﺪ
از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
ﺳﺘﺎرﻩ و ﻣﺤﻤﺪ هﺮ ﻳﮏ ﮔﻮﺷﻪ هﺎﻳﯽ از ﺧﺎﻃﺮات و
ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺎهﭽﺎل هﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ ای از اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﻳﺎت
ﻣﺰدوران اﻳﻦ رژﻳﻢ را در ﺁن ﺳﺎل هﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺣﻀﺎر ﮔﺬاردﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎن اﻳﻦ دو رﻓﻴﻖ ﭘﮋواک ﻓﺮﻳﺎد
رﺳﺎی هﺰاران اﻧﺴﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻠﻄﻪ دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻴﺎهﭽﺎل هﺎی
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﯽ اش ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎم هﺎﻳﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
ﻳﺎدﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﻌﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم "اون ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺑﻮدی" ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺣﻀﺎر رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ
ﺷﻌﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻳﮏ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺳﺮودﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻳﺎد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺷﻌﺎر زﻳﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺣﺴﻦ
ﺟﺪاری اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎرز

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا و ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻧﺪان ﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و از آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﯽ اﻃﻼع ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﻮاع

ﺗﺮک "ﺳﺮهﺎت ﺁرﻳﺠﺎن ﺗﻮﻧﺞ" ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺪای ﮔﺮم و ﻧﻮای ﮔﻴﺘﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮود
اﻧﻘﻼﺑﯽ را در وﺻﻒ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﮐﻮب اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﮐﻒ زدن ﺑﻪ ﻳﺎد ﺟﺎوﻳﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و ﻣﺒﺎرزﻳﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
هﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم هﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ هﺎی ﻣﺤﺮوم اﻳﺮان اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
ﮐﺎراﭘﺎﺗﺎن  -ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎرﺗﻴﺰان و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن در ﺗﺮﮐﻴﻪ ،
ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺧﺎک ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در
اﻳﺮﻟﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻳﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل
 ۶٧ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﻤﻴﺘﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻧﻮن اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻟﻨﺪن ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﻳﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

) Wangﺑﻮد .اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﮕﺎﻫﯽ دوراﻓﺘﺎده در ﺟﻨﻮب
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ )زﻧﺪان  ،(Dungavelﺗﺎﻧﮓ واﻧﮓ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن دﯾﭙﻮرت ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺗﺎﻧﮓ در ﺑﺎزداﺷﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ زﻧﺪان
در ﺳﺎل  2002ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﻨﺎه ﺟﻮی ﺟﻮان دﯾﮕﺮی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﻣﯿﻠﻪ ای آﻫﻨﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮﯾﺶ در"داﻧﮕﺎول" را داﺷﺖ.
"ﺟﺎن اوﮔﺎﭼﺎﮐﻮ" ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺎه ﺟﻮی  27ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ

ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان "داﻧﮕﺎول" ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺎﻧﮓ واﻧﮓ ﺷﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ او را

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را در
ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻧﺪان ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎﯾﯽ

ﺑﻪ زﻧﺪان دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Greenockﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ" .ﺟﺎن
اوﮔﺎﭼﻮ" ﮐﻪ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر و

ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎر دوراﻓﺘﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ ،از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎرﻫﺎ

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ رو ﺑﻪ

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﭘﻨﺎه ﺟﻮی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺎرا رﯾﭽﺎردز" ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ

در  19ﺟﻮﻻی  2004ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن در ﺑﺎزداﺷﮕﺎه

در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زﻧﺪان "داﻧﮕﺎول"

 Harmondsworthﺑﺎ دار زدن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.

ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ زﻧﺪان Cornton Vale

ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﺟﻮی  31ﺳﺎﻟﻪ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اوج

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزداﺷﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر و

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﻣﺜﻞ "آﻧﺪره

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ از ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن زﻧﺪاﻧﯽ

آﻟﯿﻮ" در زﻧﺪان "ﮔﺮﯾﻨﻮک" ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﮔﻮار

ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪان ﻫﺎ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﻣﺮد

زﻧﺪان ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ دﻫﺎن ﺧﻮد را دوﺧﺘﻪ و در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ

ﺟﻮان  23ﺳﺎﻟﻪ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻧﮓ واﻧﮓ (Tung

ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 11

ﺷﻤﺎره 65
وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی در

ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺟﻨﮓ

ﺟﻨﮓ و اداﻣﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم از

و اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﮔﻨﺪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﻼً ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

اوﺿﺎع و دوﻟﺖ ﺑﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در

"ﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن" ﻧﻮع اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

در

"ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺸﺎﮔﺮ

رﺳﻮاﺋﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ ،وﺿﻊ

ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ "ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

ﺧﺮاب اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ،

ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ" ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ" :رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻃﻮر

دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎب از

ﺗﻮرم ،رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ

ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ

ﭼﻬﺮه دﻏﻠﮑﺎر ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و ﺧﻄﺮ

درآﻣﺪﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ

ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ

ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ

آن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم و

ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺿﺪﺟﻨﮓ ﺑﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ

روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺟﺎری

ﺟﻨﮓ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻮده

ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن

در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.

دﺳﺖ زدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻧﺪ و ﮐﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ

در ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﮐﺎری

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از

ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و دﯾﮕﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ"" .راﺑﺮت راﯾﺶ" در اداﻣﻪ،

و زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﺷﻤﺎر آن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی

ﺗﻮﺟﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ،

ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﭘﺲ از

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻨﮑﻪ او ﻗﺼﺪش ﺑﻪ راه

اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ

اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
) ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( ٧
او در زﻣﯿﻨﻪ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی

اﻧﺪاﺧﺘﻦ"ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﺖ
ﺑﺤﺮان را "ﻃﺮز ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد و

ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم و ﺑﻪ دروغ ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 16

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺴﺮ ﺗﺎﭼﺮ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮش" داﻧﺴﺖ.

ﮐﻪ "ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را

آﻗﺎی راﺑﺮت راﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ" .ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه اﯾﻦ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ دﺧﺎﻟﺖ

ﺑﺮ "وﺟﻮد دو آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،

دروغ ﺑﺰرگ را ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ دﻫﺎن

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن

ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  Mauritaniaو ، Sao Tome

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ )داراﻫﺎ( و

آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ "دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﮐﺎﻣﯽ

و  Principeو ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در  7ﻣﺎرس  ، 2004ﮔﺮوﻫﯽ 64

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ )ﮐﺎرﮔﺮان و

ﻫﺴﺘﻨﺪ" )"ﮐﺎﻣﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ(.

ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ "ﺟﺎن ادواردز" ﻣﺒﻨﯽ

ﻧﻔﺮه ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﻤﻮن ﻣﻦ ) (Simon Mannﺑﻪ ﺟﺮم ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎی ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ،در
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺖ ﻫﺎی

ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن(" ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ

"ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزده" ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺻﺪ

ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان

ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1990ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ

و ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ.

آﻧﮕﻮﻻ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

"9/11

داران ﻧﯿﺴﺖ و دﻋﺎ ﮐﺮد "ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻪ

"ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.

اﺧﯿﺮأ "ﻣﺎرک ﺗﺎﭼﺮ" ،ﭘﺴﺮ "ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ" ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺧﺎﻧﻪ
اش در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ" .ﺳﯿﻤﻮن ﻣﻦ" ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺗﺎﭼﺮ اﺳﺖ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ روی ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ" .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،

داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻘﺶ اش اﺳﺎﺳﺎ

ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎب

اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از

ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از  10ﻧﻔﺮ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺮدم ﭘﺮﺷﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮی  100ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ در ﮐﻮدﺗﺎی ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﺴﺐ رأی

ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎن ﮐﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:

دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻓﻮق ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﺪون

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻔﺮی  1ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﮔﯿﻨﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎرک ﺗﺎﭼﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺄ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ

"ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ

ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺛﺮوت  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی ﻓﻌﻠﯽ اش ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﺪ و

ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮش و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓ

اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  1981ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ﻗﺮاردادی  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی ﺑﯿﻦ

ﺧﻮد را و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﺧﻮد را

و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻼم

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Cementationو دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﺗﺎﭼﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﻣﻘﺼﺮ وﺿﻊ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ

ﺷﻤﺎر

ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﻣﺮوز
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ(!!)".

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه

ﭘﺴﺮش  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎداش ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎرک ﺗﺎﭼﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ

در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪن ﺳﻼح

دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ او ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی

او ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اش در

ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﻋﺮاق،

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ،ﺑﺎ وﻋﺪه ای ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ

دروﻏﯿﻦ ﺑﻮدن وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن

ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺎﺑﻮن و ﮐﺎﻣﺮون در ﻏﺮب

ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ "اﮔﺮ ﺟﺎن ﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی

اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺻﺪام ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده اﺳﺖ .در ﺳﺎل 1985
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد،

آﻓﺮﯾﻘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و آﻧﮕﻮﻻ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ
اﺳﺖ .از ﺳﺎﻟﻬﺎی  1995ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،رﺷﺪ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﺳﺪ" دردﻫﺎی ﺷﻤﺎ

رو ﺑﻪ رﺷﺪ دراﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ

ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد!!

اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و زﺧﻤﯽ ﻫﺎی

در ﺳﺎل  1968اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺧﺎﻧﻮاده  Nguemaﻗﺮار دارد.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

"آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ" ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ .در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی
دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان در
ﺣﺎل ازﺳﺮﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد.
در ورای ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن ﺟﻬﻨﻤﯽ رژﯾﻢ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎه ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر در اﻧﻈﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ

ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺷﻤﺎره 65

ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه
رﻓﻘﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﺮوه
"آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ"

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎ و ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،آﻧﭽﻨﺎن
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺰدوران ﺟﯿﺮه ﺧﻮار
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ اﻋﺠﺎب واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
رﻓﻘﺎی آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﭼﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎ و ﭼﻪ در
ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ﺟﻠﻮه

ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در

ای از روﺣﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﺋﯽ

ورای اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﻤﻮدﮔﯽ و ﯾﺄس در ﺑﻄﻦ

را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮف ارﺑﺎب

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و

ﺑﺰرگ ﺷﺎه )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺟﺰﯾﺮه ﺛﺒﺎت

ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻓﯿﻖ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی در

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ دژﺧﯿﻤﺎن ﺳﺎواک،

ﺣﺎل ﻧﻀﺞ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﻣﺒﺎرزه

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺧﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزه و

ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﺎ رﻗﻢ زد

ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺣﺮﮐﺖ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻫﻨﮕﺎم

ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﮔﺮوﻫﺎی واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ از
ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه

رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ

رﻓﯿﻖ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ

رﻓﯿﻖ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺰدوران را ﺣﺘﯽ در
ﺣﺴﺮت ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.

درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه

ﺑﻪ زودی آوازه ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و

در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮات

ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﺋﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ در زﻧﺪان

ﺷﮕﺮف و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ

ﭘﯿﭽﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ رﻓﯿﻖ

ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ

ﻫﻤﺎﯾﻮن در زﻧﺪان ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪام او در

ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻌﯽ

ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮﻟﺪ

ای ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ

ای ﮐﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن "ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ" ﺑﻪ زودی

رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺷﺒﺢ ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ "ﺟﺰﯾﺮه

ﻣﺒﺎرز ﻫﻤﻮاره از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺛﺒﺎت" اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را دﭼﺎر ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎن
ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻔﻮف ﻣﺤﺎﻓﻞ ،ﮔﺮوه
ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺟﺪ آن ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺣﺴﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﺎدق و اﻧﻘﻼﺑﯽ
روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺼﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ
درک ﻋﻤﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﻋﻨﺼﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺪارک و
اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آزادی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی
زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ
ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن
در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ،زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت دﺷﻤﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺿﺎﻣﻦ و وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺪاوم
اﯾﻦ روﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮام ﻃﺎﻫﺮزاده

رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺪﻧﯽ

رﻓﯿﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺗﺮﮔﻞ

ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه
ﮔﺮوه "آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ" از ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از زﻣﺮه ﻓﺮزﻧﺪان آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﺧﻮد
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن روز درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای راﻫﮕﺸﺎﺋﯽ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،و
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رژﯾﻢ ﻣﺰدور ﺷﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮد و ﭼﻬﺮه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ اﻓﺸﺎء ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﻓﻘﺎ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ،
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺗﺮه ﮔﻞ ،ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺑﻬﺮام ﻃﺎﻫﺮزاده ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ
ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﭼﻨﺪ رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و درﺳﺖ ﺑﺎ درک وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ
ﻣﻘﻄﻊ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن و دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎء ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح و اﺟﺮای ﭼﻨﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﻮرد ﻣﺼﺎدره اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی رژﯾﻢ
زد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ در دوم
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  50در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﺋﯽ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ درﮔﯿﺮی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .و اﯾﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ رﻓﻘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس رﻓﯿﻖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ آن رﻓﻘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻤﺎﯾﻮن در زﻧﺪان ﻫﺎی
ﺷﺎه در ورزش ﻫﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم "ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ" ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آن زﻣﺎن ﻫﺮ
روز در ﺟﺮﯾﺎن ورزش دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﯾﺎد
او را ﭘﺎس ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم رژﯾﻢ ﺟﯿﺮه ﺧﻮار ﺷﺎه ﮐﻪ از
ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﯿﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن رﻓﻘﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد در
ﺑﺎﻣﺪاد روز  17ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  50رﻓﻘﺎ ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ،
ﻃﺎﻫﺮزاده ،ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺗﺮه ﮔﻞ و ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻠﻖ
ﻫﺎی اﯾﺮان را در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪان
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮﮔﻮار ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﻬﺎ ﺷﻬﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮه
ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻫﺎ و دﻻوری ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و راه ﺷﺎن ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
در راﺳﺘﺎی ﻧﺸﺮ و اﺷﺎﻋﻪ ادﺑﻴﺎت و
ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺘﺮﻗﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ،در اﻳﻦ ﺷﻤﺎرﻩ
از ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮا را ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ای اﺳﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎری ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮐﻮراوﻏﻠﻲ ،در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دهﻴﻢ.

ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺷﻤﺎره 65

) ﻗﺴﻤﺖ اول (

درﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺘﻦ :ﺗﺎری ﯾﻞ ﻣﺤﻤﺪ اف ،ﻧﺎﻣﺰد دﮐﺘﺮای ﻫﻨﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﯾﻮﺧﺎری ﯾﺎﻣﭽﯿﻠﯽ ﻋﻠﯽ

داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ »ﮐﻮراوﻏﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎری و ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ

ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی  1608ﺗﺎ  1610در ارﻣﻨﺴﺘﺎن،

ﭘﺮآوازه ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﻫﺮ

ﺻﺤﺒﺖ »اوزﯾﯿﺮﺣﺎﺟﯽ ﺑﺌﯿﻒ« ،آﻫﻨﮕﺴﺎز ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ،و

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﺛﺮوت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در

ﻧﺨﺠﻮان ﺣﺮﮐﺎت و ﻋﺼﯿﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ،در ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﮐﺎﻣﻼَ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻀﻤﻮن دﻫﻘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و

ﻣﯿﮕﺮدد» :درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ داﺳﺘﺎن

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﺼﯿﺎن ﮔﺮ ،از آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ارﻣﻨﯽ ﻫﺎ،

داﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ،ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت

ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮراوﻏﻠﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺻﺪﻫﺎ

ﮐﺮدﻫﺎ و ﯾﮑﺴﺮی از ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ ،ﮔﺮوه ﮔﺮوه از داﺧﻞ

واﻗﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ای را در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ در

ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﻮه ﻫﺎی ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺑﺎره

اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻓﺮارﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ

اواﺧﺮﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ در اراﺿﯽ

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی او ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ

ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﻐﯿﺎن ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎﻣﻼَ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن روی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم رﻫﺒﺮ و

»ﻋﺎﺷﯿﻖ« در ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﺎ و ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ

ﺿﺪﻓﺌﻮداﻟﯽ داﺷﺘﻪ و از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ آب

ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺠﺎع ﺧﻠﻖ ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده ای ،ﺑﻪ ﻧﺎم

و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺄن او ﻣﯿﺴﺮاﯾﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﺎم ﮐﻮراوﻏﻠﯽ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮردﻧﺪ.

»ﮐﻮراوﻏﻠﯽ« ﻋﺠﯿﻦ و ﻋﻤﯿﻘﺎَ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.

در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻣﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
»آراﮐﻞ داورﯾﭽﺘﺴﯽ« ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮو و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ،در ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎرز ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را در ﻧﺒﺮد ﻗﻄﻌﯽ

ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎَ در ﺣﻮادث ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ در

ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان داﺧﻠﯽ ﯾﺎری ﻧﻤﻮده

اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادث دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول در

ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ« ،اﺳﺎﻣﯽ  23ﻧﻔﺮ از

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ

ﺳﺎﻟﻬﺎی ) 1587ﺗﺎ  (1629ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم

رﻫﺒﺮان و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﻫﺎی »ﺟﻼﻟﯿﻠﺮ« را ﺧﺎﻃﺮ

ﺑﺎ ﺳﺎزﻋﺎﺷﯿﻘﯽ اش در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﺎﺿﺮﺷﺪه و

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﻧﺴﺒﺖ

ﻧﺸﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  23ﻧﻔﺮ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮراوﻏﻠﯽ

ﺑﺮدﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮودﻫﺎی او در

ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را

ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم و

دل ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺑﺬر ﮐﯿﻨﻪ ،ﻧﻔﺮت و ﺣﺲ

در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻊ

ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺷﺄن او داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ

آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﮐﺎﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم

ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺎک و ﺛﺮوت ﻫﺎی

ﺳﺮوده اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﯿﺰﯾﺮاوﻏﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺌﯽ«

ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻇﻠﻢ ،اﺗﺤﺎد و

ﺑﮑﺮ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﮑﻨﺪ.

ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ  1000ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺜﺎر و از

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﮔﺮه

اﯾﻦ ﻫﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﻧﺎم او

ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ

ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن،

را در ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮودﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ ،ﮐﻪ

آورد .او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺴﻮر ،رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﻻﯾﻖ،

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻫﺎ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراﺋﻪ

او ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﮐﺎردان ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،او

ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻗﯿﺎم

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  23ﻧﻔﺮ ﺳﺮﮐﺮده ای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

از ﺟﺮﮔﻪ »ﻋﺎﺷﯿﻖ« ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻧﻮﯾﺲ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی» ،ﮐﻮﺳﺎ
ﺻﻔﺮ«» ،ﺗﺎﻧﺮی ﺗﺎﻧﯿﻤﺎز« ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ

وﻇﺎﯾﻒ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ .ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان »ﻋﺎﺷﯿﻖ«
ﻣﺮدﻣﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻠﻘﯽ وﺣﺪﺗﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ و زﯾﺒﺎ ﺑﯿﻦ

ﺣﺮﮐﺎت و ﻋﺼﯿﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﻼﻟﯿﻠﺮ« ﺷﮑﻞ

ﺧﻮد در داﺳﺘﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران و ﻫﻤﺮزﻣﺎن

ﺳﺎز و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﻫﻨﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﻧﺒﺮد ﺑﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪ ای در آن دوره ﺗﺎرﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ

دﺷﻤﻦ را درﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ .ﮐﻮراوﻏﻠﯽ

ﮐﺸﯿﺪه و اراﺿﯽ ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و

ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻘﻄﻪ اوج وﺣﺪت داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت و ﻋﺼﯿﺎن ﻫﺎ،

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎس و ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ

آوازه و ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺠﺎع ،ﻣﺮزﻫﺎی

ﺷﺎﻟﻮده و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﮐﻮراوﻏﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﻓﻦ ،ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را داد ﮐﻪ در اواﺧﺮ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را درﻧﻮردﯾﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوردﺳﺖ

ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ» .ﺟﻼﻟﯿﻠﺮ« ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ

ﻗﺮن  16و در اواﯾﻞ ﻗﺮن  17ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »روﺷﻦ«

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ ،رواﯾﺖ ﻫﺎ وداﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،در

ﺑﺎر در ﺳﺎل  1519در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻃﻮﻗﺎت ﺑﻪ رﻫﺒﺮی

و ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺷﺄن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﺑﺎﻧﺰد ﺗﻮده

ﺷﯿﺦ ﺟﻼل ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده و ﻃﻐﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﻋﺚ

ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ واژه »ﺟﻼﻟﯽ« ﺑﺎ واژه ﻫﺎی »ﻗﯿﺎﻣﭽﯽ«،

ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1579ﺗﺎ

ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

»اﻏﺘﺸﺎﺷﭽﯽ« و »ﻗﻮﻟﺪور« ﻫﻤﺮدﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

 1581آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻮﻟﯽ« ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻋﺼﯿﺎن ﻫﺎی ﺟﻼﻟﯿﻠﺮ را ﻋﺼﯿﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ

رﺷﻮه ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ را آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن

داﺳﺘﺎن ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﻗﺮن ﻫﺎ درآﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن،

ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ :در ﺳﺎل ﻫﺎی  1599ﺗﺎ  1603ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ

در ﺳﺎل  1585در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﻤﺎل

ﻗﻔﻘﺎز ،ﺷﺮق ﻧﺰدﯾﮏ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ،درﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ

ﻗﺎراﯾﺎزﯾﭽﯽ دﻟﯽ ﺣﺴﻦ ،درﺳﺎل  1606ﻗﻠﻨﺪراوﻏﻠﯽ و در

ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﻫﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن و ﯾﮑﺴﺮی از دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﻦ

ﺳﺎل  1607ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﺎن ﻗﻮﻻدا اوﻏﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ را

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 14

ﺷﻤﺎره 65

دﺳﺘﮕﯿﺮﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده

ﻧﺒﺮد در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و

ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،داﺳﺘﺎن ﻫﺎی »دده

ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ داری ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎَ

اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در دل اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻗﻮرﻗﻮد«» ،ﮐﻮراوﻏﻠﯽ«» ،ﻗﺎ راﻣﻠﯿﮏ«» ،ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺒﯽ«،

ﺑﻪ ﺳﺎل  1581ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ،از ﺳﺮﮐﺮده دﺳﺘﻪ ﻫﺎی

ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی

»ﻗﺎﻃﯿﺮﻣﻤﺪ« و ﻏﯿﺮه را ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺜﺎل آورد.

ﻏﺎرﺗﮕﺮان ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »روﺷﻦ« و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ

رزﻣﯽ ﯾﺎران و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،درﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺻﺪای

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺳﻨﺎد

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪه ،ﻧﺎم ﺑﺮده و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ

از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺴﻦ ﺑﺌﯽ« ﮐﻪ از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ

داﺧﻞ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻬﺮت و

اروﭘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ »ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ« درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ و در داﺳﺘﺎن ،ﭘﺴﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ» .ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ« ﺑﺎ

ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ" :دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎی

»ﮔﯿﺰﯾﺮاوﻏﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺌﯽ«» ،دﻣﯿﺮﭼﯽ اوﻏﻠﯽ«،

ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ روﻧﺪ

روزاﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ

»ﺑﺰﯾﺮﮔﺎن« و »اﯾﻮاز« ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪن ﺳﻠﺴﻠﻪ داﺳﺘﺎن

ﺗﺴﮑﯿﻦ داده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻪ وران را

در داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺮات

ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻣﻨﻈﻮم ﮐﻮراوﻏﻠﯽ را ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن و

درﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎخ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ .ﯾﮑﺴﺮی از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮن

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﮐﺮده ،و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺳﺎده را ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد

ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﮐﻮراوﻏﻠﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺑﺪﻫﻨﺪ «.ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن

آﮔﺎه ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه اﻧﺪ.

ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ درآذرﺑﺎﺟﺎن ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم

ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ

»ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ آﻗﺎ ﺑﺎﮐﯿﺨﺎﻧﻒ« داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ،و اﯾﻨﻬﻢ

آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ" .و اﺻﻮﻻَ اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره داﺳﺘﺎن و ﺳﺮوده ﻫﺎی

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی

ﻃﯽ ﮐﻠﯿﻪ روﻧﺪ ﺣﻮادث ،ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻼق

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ دارد ،در ﺳﺎل  1837ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ،

ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

را در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد،

ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﯿﻤﺎی او ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ،

واﻗﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ،و اﯾﻨﮑﻪ

وﺣﺪﺗﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ و

ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی او در رواﯾﺖ ﻫﺎ،

ﺧﻮد ﮐﻮراوﻏﻠﯽ در اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .در داﺳﺘﺎن ﻫﺎی

ﺳﺮوده ﻫﺎ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺪح ﻣﯿﺸﻮد.

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،اﯾﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ

اﺳﺖ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﻮرزد.

اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺧﻮد را ﺑﻄﺮز روﺷﻦ و آﺷﮑﺎری
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ" :ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺪام

ﻣﺆﻟﻒ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﯿﺪﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ

اﻋﻤﺎل و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ".

ﻗﻔﻘﺎز« از ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﺮام واﻻﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و

داﺳﺘﺎن ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﯾﮏ

ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ،او ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوره

ﭼﻬﺮه و ﺳﯿﻤﺎی وﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻠﻖ،

از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ

ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ

ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،دﯾﺪ و ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎی واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را

ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان

در داﺳﺘﺎن آﻣﺪه ،ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان داﺧﻠﯽ و

اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺳﺎز و ﺳﺨﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ» .آ.

آن دوران را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .آﻓﺮﯾﻨﺶ

در ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ

ﺧﻮدﮐﻮاﯾﺴﻪ« ﺳﻔﯿﺮ روﺳﯿﻪ در ﮔﯿﻼن ،ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره

اُﭘﺮای ﮐﻮراوﻏﻠﯽ از ﻃﺮف »او زﯾﯿﺮﺣﺎﺟﯽ ﺑﺌﯿﻒ«

ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد اﯾﻤﺎن دارد ،ﺑﻪ

ﻧﻐﻤﻪ ﮔﺮان ﻣﺮدﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن »ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ« و اﯾﻔﺎی

آﻫﻨﮕﺴﺎز و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،

ﭘﯿﺮوزی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه

ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ

ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮژه و ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ

ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی آن ،در ﻣﺒﺎرزه ،ﺷﮑﺴﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ" :ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﮔﻮاه و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ

و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود .ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ »ﮐﻮراوﻏﻠﯽ« ﻫﻤﻪ آن ﺷﺮوط ﻻزم و ﺿﺮوری

ﮐﻪ ،ﮐﻮراوﻏﻠﯽ و داﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی او ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان

ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ

ای را در ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢ وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

در داﺧﻞ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺸﻬﻮر و

ﺣﻮادث ﮐﻪ ﺑﺎ درﻧﻮردﯾﺪن ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ او را در ﯾﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی

ﺧﻮد ﺑﻄﻮر اﺑﺪی زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد.

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮه زده و در ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ آﻧﺎن
داﺳﺘﺎن در ﻓﺮم ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -

ﻣﺆﺛﺮاﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،در ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی

دﯾﺒﺎﭼﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  1856ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ »ح .ق.

ﻫﻨﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را در ﯾﮏ

وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺸﺘﻪ و در داﺧﻞ

ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ« ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ

ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﯾﮏ اﺛﺮ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ از

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اراده ،آرﻣﺎن و

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،را وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ در اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و

داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ

ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن داﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮودﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

را در ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم

ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ای ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ و

ﺑﺎره ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﯾﺞ

ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮارﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻠﻘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮادث

ﺷﺪه ،ﮐﻪ ازﻃﺮف ﻧﻐﻤﻪ ﮔﺮان ﺧﻠﻘﯽ و ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی

ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗُﺮک زﺑﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد

و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺨﺼﻮص از ﺳﺮودﻫﺎی

ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن راﺑﻄﻪ

ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺒﯿﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺧﻮد

»دوﯾﻮش ﻗﺎﺑﺎﻗﯽ« ﮐﻪ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ آﻧﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﻞ از

ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ازﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺎﻟﻌﯽ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺷﻤﺎره 65

ﺻﻔﺤﻪ 15

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮراوﻏﻠﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﺛﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺮ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮش آن را ﻗﻮﯾﺘﺮ ﮐﺮده،

ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و در

»ﻋﺎﺷﯿﻖ« ،اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ» :درﺧﻼﻗﯿﺖ

ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮ ﻃﺮف

ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ وﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ در

ﻫﺎی »ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ« ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮی ،راﻣﺸﮕﺮی ،ﻧﻮازﻧﺪ

ﮐﺮده و ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻﮐﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻘﯿﻘﯽ و

ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺮق ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﮏ

ﮔﯽ ،ﺑﯿﺎن ﺑﺪﯾﻊ و رﻗﺎﺻﯽ در ﯾﮏ ﻃﺮز ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وﺣﺪت

دﻗﯿﻖ آﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﺿﺮوری ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در

ﺳﺮی از دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن

ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻨﺮی ﻣﺮدﻣﯽ

زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻌﻬﺪه ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ و

آزادﯾﺒﺨﺶ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ

را اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» ،ﻋﺎﺷﯿﻖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد «.ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﻘﺎﻻن ﻣﺠﺮّﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺗﺮ و

اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ از ارج و ﻗﺮب ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪه

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد و ﺑﻌﻨﻮان

دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﺣﻮادث و روﻧﺪ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن

اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه

ﻫﻨﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای ازﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﯾﻦ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻢ داﺳﺘﺎن در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ

ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺒﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و وﺣﺪت

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮﺑﺎری

ﺟﺮﮔﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ از

ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ

از اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادث دوران ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻻزم ﺑﯿﺎد

ﻃﺮﻓﯽ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﺮﻗﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﮋادﺷﻨﺎﺳﺎن و

ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﺮش ،ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ

آورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﯿﻖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ

دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی

ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﯽ و ﯾﺎﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺖ .ﺧﺼﻠﺖ

ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ،ﻣﺘﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺳﺘﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ

وﺣﺪﺗﺒﺨﺶ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﺮ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎز

داﺳﺘﺎن را در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ،و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻮزه داﺳﺘﺎن را وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ .و از

و آواز اراﺋﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ »ﻋﺎﺷﯿﻖ« ﻫﺎ» ،

آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻫﻨﺮ و

آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ را در

ﺑﺨﺸﯽ« ﻫﺎ و »ﮔﻮﺳﺎن« ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻮل ﮐﺴﺐ ﻧﻌﻢ ﻣﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺖ

راﺳﺘﺎی ﻣﻀﻤﻮن واﻗﻌﯽ داﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﻃﯿﻒ و ﮔﺮوه ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺎن و ﺗﺮک ﺗﺒﺎران ﻗﺮار دارﻧﺪ،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻬﻢ ﮔﺮه زده و در ﯾﮏ

ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ،واﮐﻨﺶ

در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎ

وﺣﺪت ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،آﻧﻬﺎ در

دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از داﻧﺸﻤﻨﺪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺰرگ روس ﮐﻪ

ﻫﺎی ﻫﻨﺮی رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﻣﺮاﺳﻢ،

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮔﺎن ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ و زواﯾﺎی داﺳﺘﺎن

ادﺑﯿﺎت ﺷﻨﺎس ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ و اﺳﺘﺎد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎن و

ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪاﯾﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﮑﺠﻮر داﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در

ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ» ،آ .ح .ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ« ﻧﻘﻞ

ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎُ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ای ﮐﻪ داﺷﺖ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮ .در

ﻗﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺻﯿﻞ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را آﻓﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ

واﻗﻊ او ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ از ﺑﺮ ﮐﻨﺪ،

اﺳﺖ» :داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

آﻧﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ژﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺎت آﻟﺖ ﻫﺎ

روی ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﺑﺪﯾﻬﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﻨﺎر

ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اش از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻠﻘﯽ

و ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ و ﺻﻮرت ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،آداب و رﺳﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ

ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯿﮕﺮدد «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ،

ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻠﻮدی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاد .ﺗﺎرﯾﺦ

)ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ( ﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼَ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی

دراﯾﺮﻟﻨﺪ »ﺑﺎرد« ﻫﺎ و در اﺳﻼو ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎﮔﺮان

ﭼﻬﺮه ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ» ،دده ﻗﻮرﻗﻮد« را ﺣﻔﻆ

ﻧﺒﺮد ،ﻣﺒﺎرزه ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺐ و ﻏﯿﺮه .ﺑﺪون ﺷﮏ

ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،درآذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی

و ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﯿﻤﺎی

ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ از وﺳﺎﺋﻂ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺪﯾﻬﻪ

ﺗﺮک زﺑﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز

اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی رﻫﺒﺮﻗﺒﯿﻠﻪ »اوﻏﻮز« ،ﮐﺎﻫﻦ،

ﺳﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ،ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در

داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺮدﻣﯽ را در

ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ،ﺷﻤﻦ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ،

اﺳﻠﻮب ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺑﻠﻨﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ

ﺗﺠﺴّﻢ و وﺣﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در وﺟﻮد »دده ﻗﻮرﻗﻮد«

ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﺳﺘﺎن »ﮐﻮراوﻏﻠﯽ« ،ﯾﮏ

ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﯿﻖ ﺑﻮده ،و در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺮد

ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﯿﭙﯿﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻬﺪ

ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ

و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ

ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﺣﺪﺗﺒﺨﺶ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﺮ آن

اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎن آن »ﮐﻮراوﻏﻠﯽ« ،ﺗﻤﺎﻣﺎَ در داﺧﻞ

ﺳﺎز و ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮودﻫﺎﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ را آﺳﺎﻧﺘﺮﻣﯽ

ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺎز و آواز ﺧﻮد ،داﺳﺘﺎن

اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﺣﻮاﻻت و ﺣﻮادث ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه

ﮐﺮده اﺳﺖ.

را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آواز

در اﻃﺮاف ﮐﻮراوﻏﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ داﺳﺘﺎن

و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ ﺳﻮژه ﻫﺎ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮم و

ﻫﻤﻨﻮا و ﻫﻤﺴﺎز ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ .اﺣﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن ﻧﻘﻞ

اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺗﺼﻮر

ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻮم ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ و

ﻣﯿﺸﻮد ،از زﺑﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ

واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .زﻣﺎن در داﺳﺘﺎن

دﻫﻦ ﺑﻪ دﻫﻦ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و از

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻧﺒﺮدآﯾﯿﻦ

ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن

ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺮاث

ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻀﻤﻮن

ﭘﯿﺪاﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ،ﺗﺤﻮل ،ﮔﺴﺘﺮش و ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد

ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن

دﻗﯿﻖ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه و

ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای درک درﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از

ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺮده و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ و در ﺳﺎﯾﻪ

اﺳﻠﻮب ﻫﺎی وﯾﮋه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد.

ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ در دوران آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪن داﺳﺘﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﮔﺮان ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺼﻮرت ﺑﺪﯾﻊ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻤﻮاره روی

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد ،ﻻﮐﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر،

ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ واژه

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن

»ﻋﺎﺷﯿﻖ« در زﺑﺎن آذری ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدی

داﺳﺘﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ،آﻧﺮا ﺑﺎ زﻣﺎن و اوﺿﺎع و

آﻓﺮﯾﻨﺶ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼَ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دارد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻧﻐﻤﻪ ﮔﺮ و ﺳﺤﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻏﯿﺮه . ...در ﯾﮏ

اﺣﻮال ﺣﺎﺿﺮ وﻓﻖ داده و ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻋﺎﺷﯿﻖ در ﺣﺎل رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ،در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن و

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 16

ﺷﻤﺎره 65

در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ،

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آداب و

ﺣﻮادث داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ،او ﻫﻢ

اﯾﻦ ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎﻋﺮی،

رﺳﻮم و ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و در

ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ادﺑﯿﺎت ﻣﮑﺘﻮب،

آﻫﻨﮕﺴﺎزی ،رﻗﺺ ،آواز ،ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﮔﯽ ،ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ و

ﮔﺴﺘﺮش و اﺷﺎﻋﻪ آن ،رُل ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

در ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮏ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻦ اﺳﺘﺎدی در آﻣﻮزش ﻫﻨﺮی ﻣﺴﻠﻂ

ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮ )ﺷﺎﻋﺮﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ( :اﯾﻨﺎن اﺳﺎﺳﺎَ

در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﯿﻖ ﺗﺨﻠﺺ ﺧﻮد را

ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی اﯾﻔﺎءﮔﺮ و رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه :اﯾﻨﺎن

اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮﻋﺎﺷﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽ

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.

اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﮔﯿﺴﺘﻮن ﻫﺎ دررم ﻗﺪﯾﻢ،

آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎم ﺟﺎرﭼﯽ و ﺗﺮﯾﺒﻮن

ژاﻧﻘﻠﯿﻮرﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺷﭙﯿﻼن ﻫﺎ در آﻟﻤﺎن و

ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻃﺎﻟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻠﻖ را ﺑﺎ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﮔﺮان ،درﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

اﺳﮑﻮﻣﻮرخ ﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﯿﻖ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ادراﮐﺎت ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ،در داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺳﺎﺳﯽ از ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻫﺎی اﯾﻔﺎءﮔﺮ ﻃﯽ ﻗﺮن ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی

ﺑﺼﻮرت ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎد ،ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی

ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ

رواﯾﺘﮕﺮ و اﯾﻔﺎءﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮ،

ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﯾﮑﻄﺮف ﻣﯿﺮاث

ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

»ﺷﺎﻋﺮﺧﻠﻘﯽ« .ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎد :در ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ

ﺣﻤﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف

ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و وﺣﺪت

دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ

اداﻣﻪ دارد

ﻓﺮدی را ﻫﺪف ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف

ﺑﻮش ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﺎ

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﭼﻬﺮه و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ :ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و

در واﻗﻊ اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﺟﺎن ﮐﺮی ﺟﻮرج ﺑﻮش را

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اش ﺟﺎن ﮐﺮی ﻗﺼﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺗﺮ

اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی

آﻧﻬﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ

ﺑﺮای ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ دروغ ﻧﮕﻔﺖ و ﯾﺎ

ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺰء  54درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺟﻨﮓ

ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب

ﭼﺮا دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺗﺪارک ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ و

دﻣﮑﺮات و ﺟﺎن ﮐﺮی اﺧﺘﻼف ﺷﺎن ﺑﺎ رﻗﯿﺐ در زﻣﯿﻨﻪ

در ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق ﺑﺎ آن

ﻓﻘﺪان رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ در رأس اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﯿﻨﺶ

ﺟﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻮش ،آﻣﺮﯾﮑﺎ در

روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪ .اﺧﯿﺮاً ﺟﺎن ﮐﺮی در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ

رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ آن ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺟﻨﮓ "ﺗﻨﻬﺎ" و "ﻣﻨﺰوی"ﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ در

ﺳﺆال ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﮐﻪ "اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او

ﮐﻪ ﻓﺎراﻧﻬﺎﯾﺖ  9/11ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رﺋﯿﺲ

ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ

)ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎن ﮐﺮی( اﻣﺮوز درﺑﺎره ﻋﺮاق ﻣﯽ داﻧﺪ

ﺟﻤﻬﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ "ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﻓﺮاﻫﻢ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ" و "ﺟﻨﮓ داﺋﻤﯽ" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،

)ﻧﺒﻮد ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن

آورد.

ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ و ﺑﻪ

ﺻﺪام و اﻟﻘﺎﻋﺪه( ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ

اﻓﻖ ﻣﺤﺪود و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻃﻮر اﺧﺺ "ﻣﺘﺤﺪان" اروﭘﺎﺋﯽ را  -ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺖ

آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و واژﮔﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺻﺪام رأی

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻻی

رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ  -و ﺑﺎ ﻣُﻬﺮ و ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ داد؟" ﺟﺎن ﮐﺮی ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﻮده ﻫﺎ ،اﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ

ﺑﺮای "اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰه" ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﻪ ﺳﺆال ﺟﻮرج ﺑﻮش را در ﺑﺮاﺑﺮش

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در

"ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی" ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی آن از دوش

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ" :ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در رأی اش داده ﻧﻤﯽ

ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ!

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺪف

ﺷﺪ".

ﻫﺪف ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و

ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺮدن

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ

ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ واﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ

آﻧﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺴﻠﻤﺎ

ﯾﺎر دﻣﮑﺮات ﺟﺎن ﮐﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ وزﯾﺮ ﮐﺎر دوﻟﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ دردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،راﺑﺮت راﯾﺶ درﺑﺎره ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و

ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ

ﺑﯿﮑﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ

ﺑﺮآورده ﺷﻮد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری ،رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ "ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ"

و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  9/11راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎن

و

و وزارت "دﻓﺎع از وﻃﻦ" اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن

اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ :در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﺎن

ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﮐﺮی و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﭘﻠﯿﺴﯽ و

ﯾﻌﻨﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﮐﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ "ﺗﺤﻮل" ،ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ و

ﺑﺴﻂ ﺳﻠﻄﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم

اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ از ﺳﻮی ﮐﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﻣﺪاﻓﻌﺎن "ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  "9/11را ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ از ﺑﯿﻦ

ﺷﻌﺎرﻫﺎی او ﯾﻌﻨﯽ" :ﭘﻮل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎر و ﻧﻪ ﺑﻤﺐ"

ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،ﻣﻨﺤﻞ

ﺑﺮدن "آزادی ﻫﺎ"ی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در

و ﯾﺎ "ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای

ﮐﺮدن "ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ" و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﮐﻼم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺰب

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ" و "ﭘﻮل ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و

دردﻫﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻬﯽ

دﻣﮑﺮات و ﺟﺎن ﮐﺮی را از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن و دوﻟﺖ

ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و دﺳﺖ ﻣﺰد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﻪ

) ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( ١١

ﺟﻤﻬﻮری

از

دارودﺳﺘﻪ

ﺟﻮرج

ﺑﻮش

دﺳﺘﺎن و دﻓﺎع از آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ" ،ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺷﻤﺎره 65

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 17

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  9/11و ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ

ذﻫﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی  -ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ

ﺿﺪﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﺑﺰرﮔﯽ و ﭼﻨﺎن دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﻗﻌﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮش و ﺑﻦ ﻻدن وا ﻣﯽ دارد.

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻓﺮد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﮔﺮوه ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮدی ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  9/11ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد

ﻓﺮدی اش و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاﻫﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎری

را از ﺳﻔﺮ اﻋﻀﺎﺋﯽ از دوﻟﺖ ﻣﺰدور ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ

ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه

ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ

ﺗﮕﺰاس در دوران ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش در

ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک در

اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از

و ﻧﻈﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﻮﻓﯽ ﭼﻮن

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻣﺴﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻘﺶ اﻧﺤﺼﺎر ﻧﻔﺘﯽ

ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺟﻨﮓ زاﺋﯿﺪه آن

ﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎاﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن

ﯾﻮﻧﯿﮑﺎل و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آن آﮔﺎه ﻣﯽ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻪ رﻫﺒﺮی

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اش

ﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻪ

ﺟﺎن ﮐﺮی و ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاران

ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ

در ﮐﺘﺎب اش و ﭼﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او و دوﻟﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و

اش ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﺧﺎﺻﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺳﺆال ﻣﻬﻢ در

ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻃﺮز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻫﺴﺖ؟

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽ

ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮد و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه را از

دارد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﯿﻠﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل

ﻧﮕﺮش اﺻﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ

رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮش و ﺧﻮد ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺑﺎ ﺑﻦ ﻻدن

ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،دروغ ﻫﺎی دوﻟﺖ

ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺰب در داﺧﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و در

ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی

ﺑﻮش و در رأس اش ﺷﺨﺺ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش و

ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎری ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺟﺎی

ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن دردﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯽ و

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻫﺒﺮی ،وﺳﺎﯾﻞ و اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد او اﯾﻦ رواﺑﻂ،

ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ

دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮرژوازی )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دروغ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ و

ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان،

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری( ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی

ﮔﺬاری ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی و دوﻟﺖ اش )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ﺑﻪ

ﻣﺼﺎﺋﺐ و دردﻫﺎی زﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ و

ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﺷﻐﺎل و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﻌﻠﻮل را ،ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر

او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ

ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎذب ﺑﻮدن

اﻣﯿﺪ اش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از راه دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ

ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی "ﺿﺪ" ﺑﻦ ﻻدن در آن روزﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻗﻒ

"ﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن" ودﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻫﺪاﺋﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ،واﻫﯽ اﺳﺖ!

ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﭘﺮوازﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦ

ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻮرج ﺑﻮش و

اﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﭘﺮواز ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﮐﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر در ﺑﺨﺸﯽ از

ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮی و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات در

در آن روزﻫﺎ ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،آن ﺷﺮاﯾﻂ دﻟﺨﺮاﺷﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر )ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  (9/11و آن

در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﺮﺳﭙﺮده ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎرج

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در زادﮔﺎه و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﯾﮑﯽ از

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﮐﺮدن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻦ ﻻدن از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺳﺎزی

را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ 9/11

ﭘﺮدازد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده

ﯾﻌﻨﯽ "ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز" در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﺮای

ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ را درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی

و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ در

ﻣﺮدم ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .او ﺷﻬﺮ زادﮔﺎه

واﻗﻌﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اش در

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎرﻻﯾﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮐﺎرﻻﯾﻞ

ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻓﻠﯿﻨﺖ" را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎً

اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن اش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

زﻧﺪﮔﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از زاوﯾﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺜﻼً در ارﺗﺒﺎط

اﻧﺤﺼﺎرات ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دارد،

دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﮔﻨﺪﯾﺪه و

ﺑﺎ واﻗﻌﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ، 9/11ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ واﻗﻌﯽ و

ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش )ﭘﺪر( ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت

ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪ

ﺑﺎارزﺷﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ و اﺳﻨﺎد

درﺟﻪ ﯾﮏ اش ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ  9/11ﺑﻪ ﻃﺮح

دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﻔﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن

و رواﺑﻂ اﻓﺸﺎء ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﺳﺆاﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻮر

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻼش دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و اﺣﺰاب اش

ﺟﻨﺎﺋﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ او در راﺑﻄﻪ

اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪاش ﺑﻮده اﯾﻢ داﺋﻤﺎً ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﺎوزﮔﺮی و

در ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن درﺑﺎره ﻋﻠﺖ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﺜﻼً ﺑﺎ

ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﻮده

ﯾﺎ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ

ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘُﺮس و ﺟﻮی ﭘﻠﯿﺲ از ﺑﺴﺘﮕﺎن

اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ،ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ

ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ )ﺑﻦ ﻻدن و

ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره او و اﻫﻤﺎل

ﺳﺮﺑﺎز و ﻫﻢ آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪان

ﺳﺎزﻣﺎن اش( ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،دوﻟﺖ

ﻫﺎی اف .ﺑﯽ .آی در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻦ ﻻدن ،ﺑﯿﻨﻨﺪه

ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﻮش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از آﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد رخ دﻫﺪ در

را ﺑﻪ ﭘﻮچ ﺑﻮدن ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی "ﺿﺪ" ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺖ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه را ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .او در

دﺳﺖ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ،ﻫﯿﭻ

ﺑﻮش و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ ﺑﻮش و

ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ارﺗﺶ ﺑﺮای داﻣﻦ زدن ﺑﻪ

اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را در

ﻫﻤﺎن اﻣﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎذب و ﺷﮑﺎر ﺟﻮاﻧﺎن )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﯿﺎه

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 18

ﺷﻤﺎره 65

ﭘﻮﺳﺖ( و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ

اﻣﯿﺪ واﻫﯽ رﻓﺮم ،ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺎن

ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮرژوازی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﮑﯽ از

رﺷﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ وﺳﯿﻊ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻫﻤﻪ

ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ دردﻫﺎ و ﺗﻨﻔﺮ

اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ )دﻣﮑﺮات( ﻗﺮار دارد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺎت آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﺎدری ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ )ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮدی ﺳﯿﺎه

اش در ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ

ﭘﻮﺳﺖ( ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺟﺎری در ﻋﺮاق

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی

ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺪﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻠﻖ

از دﺳﺖ داده اﻧﺪ را ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ

ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ

ﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺪون زدن ﺑﺮﭼﺴﺐ "ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﺑﻪ آن

ﮐﺸﺪ.

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻧﺪارد.

و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اﻓﺸﺎی ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺟﻬﺖ

ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش و ﺑﺠﺎﺋﯽ اﺳﺖ

 -3ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر در ﻓﯿﻠﻢ اش ،راﺑﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،و در ﯾﮏ ﮐﻼم دﻓﺎع از

ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺰدور ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﮐﻪ

ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻧﺮا دﯾﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ آﻏﺎز دوﻟﺖ ﺟﻮرج

ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ

دﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای

ﺑﻮش ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ راﺑﻄﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺎری در ﮐﻤﭗ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی

دو ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻮش و دﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ

و ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد و اﯾﻦ

ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﺸﺎً ﺗﻮﺳﻂ

)ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن( از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻦ ﻻدن

ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه و

ﻓﯿﻠﻢ و ﻫﺎﻟﯿﻮد ﭼﻨﺎن ذﻫﻨﯿﺘﯽ را در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

واﻋﻀﺎﺋﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺰدور ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ آن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ "ﺑﻬﺸﺖ" روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ

ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ارﺑﺎﺑﯽ  -ﻣﺰدوری ﻣﯿﺎن

و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﺎً در دوره ای ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻦ ﻻدن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی

ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﺟﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد را "ﻧﺎﺟﯽ" ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻃﺎﻟﺒﺎن  -ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد

ﻓﺎرغ از اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﮓ اﺳﺖ!

ﺟﺎزده و ﺑﺎ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﺧﻮد را "ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪ اش ﺧﻠﻖ

اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ" در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻄﻔﻪ اﺳﻼف آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ از

ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ .و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

دوران ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ  -را

اﻫﺪاف او از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﻧﺎم

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻟﯽ  -ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد

"دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

)ﺑﻮش ﻫﺎ و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎﺋﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻦ ﻻدن ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن و

ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻔﺖ در آن وﺟﻮد دارد .ﻣﺎده ای ﮐﻪ در

آﻧﻬﺎ( ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ و راه "دﯾﮕﺮ"!

ﺗﺪاوم ﻧﻈﻢ ﺳﺮاﭘﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ
را اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ،ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮدات

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان

زﻧﺪه اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل

و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺟﺎری

ﻣﻄﻠﻖ آن در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ

اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ راه ﺣﻞ

ﺑﯿﻦ ﮔﺮگ ﻫﺎ و ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺳﻬﻢ

واﻗﻌﯽ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ،از ﻣﺠﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،دردﻫﺎ و

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ

رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺎت ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .

ﺑﻮﺟﻮدآورﻧﺪه اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺑﻪ ﻃﻮر

ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  2004دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﯿﺶ
از  20ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺿﺪﺟﻨﮓ و
ﺿﺪﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن،

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ

ﺗﻮﻫﻤﺎت

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزاد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،و وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن را از اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎک ﮐﺮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  Rackspaceﮐﻪ ﯾﮏ

اﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﮐﺎر ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﭼﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ،

در ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮاش و اﺻﻮﻻً ﺿﻌﻒ ﺑﺨﺸﯽ از

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﻀﺎدﻫﺎ و

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اف -ﺑﯽ -آی" ،ﻫﺎرد

ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ -1 :اﯾﻦ اﻓﺮاد و

ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﻀﺎد

دراﯾﻮﻫﺎی" دو ﺗﺎ از  serverﻫﺎﯾﺶ را در

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﺘﻢ ،ﻏﺎرت،

اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ای ﮐﻪ

و

اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً زاﺋﯿﺪه اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﮑﯿﻪ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی،

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ،

ﺗﺠﺎوزﮔﺮی،

ﺟﻨﮓ

ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮاﭘﺎ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

در ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
اروﮔﻮﺋﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ

ﮔﻨﺪ و ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﻪ در

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی روﺑﻪ رﺷﺪ در

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن راﺑﻄﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ

ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی در اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﺟﺎی دارد ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺑﯽ ﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ -2 .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺜﻼً در

ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر و ﻓﯿﻠﻢ اش و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮی ﻫﺎ و

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.

رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺟﻨﮓ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻣﺮدم

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اف -ﺑﯽ -آی ﺗﺤﻮﯾﻞ داد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 9

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺳﺘﻮن آزاد

ﺻﻔﺤﻪ 19

ﺷﻤﺎره 65

دوران ﻟﺮزش و ﺳﻘﻮط اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی اداﻣﻪ

روﺳﯿﻪ در ﭼﭽﻦ
ﻧﺒﺮد ﺑﺮای آزادی ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ؟

داﺷﺖ.
در ﺧﻼل دﻫﻪ  1980ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺗﺎ
در آﻧﺠﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺗﺤﺎد

ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ

ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دارودﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ

ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه

اﯾﻨﮕﻮﺷﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ روس ﺑﻪ زاﻧﻮ

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2004در "ﺑﺴﻼن  "Beslanﺑﻪ وﻗﻮع

درآﻣﺪه و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﭽﻦﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی روس ﺗﺎ ﺳﺎل  1860ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن ﺗﺮور ﮐﻮر

اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪه و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ

ﭼﭽﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی دﺳﺖﯾﺎزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و

اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯿﻪ درآﻣﺪ.

ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ و دراﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت روس ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﭼﭽﻦﻫﺎ ﻫﻢ در ﺧﻼل اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  1905و ﻫﻢ

ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠـﯽ

در دوران دو اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ و اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  1917ﺗﻼش

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در

ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮور را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ

ﺗﻼش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روس ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و

ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  1922ﭼﭽﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ

در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در "ﭼﭽﻦ  "Chechenyaو ﺑﻘﯿﻪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی

ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽﮔﺬرد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل

درک ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻮرد روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری در اﯾﻦ

 1934در ﻣﺴﮑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﭽﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﺮاﯾﯽ رخ دادن اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﯾﻨﮕﻮﺷﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﭼﭽﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ

ﺳﺎل  1936ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر

درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﺎﻻت

در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺧﻼل

داﻏﺴﺘﺎن ،اﯾﻨﮕﻮﺷﯽ و اوﺳِﺘﯽ ﺷﻤﺎﻟـﯽ در روﺳﯿﻪ و

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﭼﭽﻦ

ﺟﻤﻬﻮری ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ

)ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  300000ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﻨﻬﺎ  19300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده )ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﺮان

و ﺳﯿﺒﺮی ﮐﻮچ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ

 1648000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﻌﻨﯽ  85ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﭽﻦ اﺳﺖ(

اﻓﺮاد در ﺧﻼل ﮐﻮچ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻘﯿﻪ

و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن در "ﮔﺮوﺳﻨﯽ" ﻣﺮﮐﺰ

ﺳﺎل  1957ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ

اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﭽﻦ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از  89اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺛﺮوت

در ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﭽﻦﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳُﻨﯽ

ﻣﻠـﯽ ﭼﭽﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﭽﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در

ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎل  1893ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ

ﺧﻼل ﺳﺎل ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی،

وزﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻼﻗﻪ روﺳﯿﻪ و ﺳﭙﺲ اﺗﺤﺎد

ﭼﭽﻦﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﭘﺲ از آن روﺳﯿﻪ در ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ

ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ورزﯾﺪه و در ﻋﻮض ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﭽﻦﻫﺎ از

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه رودرروی ﭼﭽﻦﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ

روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ،1810زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ

ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺎ آﻏﺎز

ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ از ﭼﭽﻦ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از
آن ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی در ﺳﺎل  1989اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﭽﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻄﻔﻪ اﺻﻠـﯽ
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل " 1990ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ
 "Boris Yeltsinرﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ
در ﺗﻀﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ "ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ
 "Michail Gorbatjovرﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﻣﻮاج
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮروی ﯾﮑﯽ
از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ درﻫﻢرﯾﺰی آﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد .ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﮑﻮی
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮده و در ﻋﻮض ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺪرت
ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد.
اﻣﺎ درﻫﻢﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در اواﯾﻞ
دﻫﻪ  1990اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر داﻣﻨﻪدارﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻗﻔﻘﺎز و
ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻬﻮری "ﭼﭽﻦ-اﯾﻨﮕﻮﺷﯽ" ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1991ﻣﺒﺎرزان ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺐ
ﭼﭽﻦ ،ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﭼﭽﻦ را ﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری "ﭼﭽﻦ-اﯾﻨﮕﻮﺷﯽ" در ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ .رﻫﺒﺮ ﺟﺪاﺋﯽﻃﻠﺒﺎن ﭼﭽﻦ" ،ﺟﻮﺷﺎر دوداﯾﻒ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 20

ﺷﻤﺎره 65

 "Dzjochar Dudajevﮐﻪ اﻓﺴﺮی در ﻧﯿﺮوی

ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮده و ﻋﻬﺪهدار ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪدﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻮروی ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﭽﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ

ﺷﻮﻧﺪ".

روس ﺑﺎﯾﺪ ﭼﭽﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری

ﺟﻤﻬﻮری زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ روﺳﯿﻪ ﻧﺒﻮده و ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﭼﭽﻦ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ

ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  1992ﻗﺮارداد دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ روﺳﯿﻪ

آن( و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی )و ﻣﺠﺎورت آن ﺑﺎ درﯾﺎی

ﺗﻼش ﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل

ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﭽﻦ ﮐﻪ

ﺳﯿﺎه( ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﺑﻮد و

 2001اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ دو

از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدداری ورزﯾﺪ رﺳﯿﺪ .روﺳﯿﻪ ﮐﻪ

روس ﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  100ﻫﺰار ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﭽﻨﯽ و 20

ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪاش از

دﯾﮕﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮐﺮدن ﭼﭽﻦﻫﺎ ﻫﺮ

ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز روس در درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮی

ﯾﮏ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد

دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﭼﭽﻦ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،ﺑﺤﺮان

ﺷﻮد ﺷﻮد ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر در ﺧﻼل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ

ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﭽﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ و

ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ

اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﭽﻦﻫﺎ را وادارد ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی

ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﺷﺮار و

ﻣﺴﮑﻮ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت روﺳﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از

زودﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪرﺗﯽ روزاﻓﺰون ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﺎن اﯾﻨﮕﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎری در

ﺣﻤﻠﻪ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی روس ﺑﻪ "اﺷﺮار" ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ

در ژاﻧﻮﯾﻪ  1997ﭼﭽﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رأی

ﭼﺸﻤﺎن ﭼﭽﻦﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد

واﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و

رﻓﺘﻪ و "اﺳﻼن ﻣﺎﭼﺎدوف  "Islan Machadovرا

ﮐﻪ ﭼﭽﻦﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ روﺳﯿﻪ از

ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن دوداﯾﻒ ﺑﻮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ او

ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و

ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

در ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روی ﯾﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،راه

اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﭽﻦ ،ﺑﺨﺼﻮص در

اول ﭼﭽﻦ ﻋﻬﺪهدار رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻗﺎﻧﻮن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ

"ﮔﺮوﺳﻨﯽ" ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﭽﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮاﺗﺮ از

ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ" .ﺷﺎﻣﯿﻞ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ از ﺷﺎهﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ روﺳﯿﻪ،

ﺗﺼﻮر روس ﻫﺎ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه

ﺑﺎﺳﺎﯾﻒ  " Sjamil Basajevﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم

ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﻠﻪ

ﮔﻮﺳﻨﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل

ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﮐﺸﻮر و رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ

ﺑﻪ دﻫﮑﺪهﻫﺎی روس و ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﮐﺸﯿﺪ .روس ﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ

ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎﭼﺎدوف ﺗﻼش ﮐﺮد

دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﭽﻦﻫﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

رﻫﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﻮده و از

ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﺳﻼم ﺟﻠﻮی

ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .در اﮐﺘﺒﺮ 1994

اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ درس ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮوﺳﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت

رﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺮ

ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻤﺎﻧﺪوﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺗﻤﺎم ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎی

ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن وﻫﺎﺑﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﺑﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ

ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﭼﭽﻦ را از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ ﮐﺮده و

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد

ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در

زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺎل

وﯾﺮان ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﺘﻪ و ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ.

روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ

در ﻣﺎه ﻣﺎرس  1995ﮔﺮوﺳﻨﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1999ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 40

ﺷﺪ و ﭼﭽﻦﻫﺎ  60ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭼﭽﻦﻫﺎ در ﮔﺮوﺳﻨﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن

ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺐ ﭼﭽﻦ ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺎﺳﺎﯾﻒ ،ﺑﻪ داﻏﺴﺘﺎن

اﺳﺎرت آﻧﻬﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ روی

اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در آورﯾﻞ  ،1996روس

رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻞ

ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن

ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﮐﻪ دوداﯾﻒ از آن

ﻗﻔﻘﺎز را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ

اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اواﯾﻞ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏ

ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ

وزﯾﺮ دﻓﺎع روﺳﯿﻪ "ﭘﺎول ﮔﺮاﭼﻒ "Pavel Gratjev

ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺸﻮر" ،ﺳﺮﮔِﯽ اﺳﺘﭙﺎﺷﯿﻦ

Sergey

در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ دﺳﺘﻮر

ﭼﭽﻦﻫﺎ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده

 "Stepachinرا از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮده و "وﻻدﯾﻤﯿﺮ

داده ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﺰام ﯾﮏ ﮔﺮدان در ﺧﻼل دو

و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﭘﻮﺗﯿﻦ  "Vladimir Putinرا ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻪ رﻫﺒﺮی

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد .ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ

ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎ و ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺮوﺳﻨﯽ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺗﺎ روز  28آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ،1996زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺮارداد

در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دو ﺑﻤﺐ در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،در  11دﺳﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

ﺻﻠﺤﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭽﻦ و دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ

وﻟﮕﻮداﻧﺴﮏ و ﻣﺴﮑﻮ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﭼﭽﻦ و اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .او دو روز

رﺳﯿﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﺮو ﮐﻪ اﻓﮑﺎر

ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  300ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺴﮑﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد" :ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی روس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺗﺌﻮری در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ

در راﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﺢ در ﭼﭽﻦ را

ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد داد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

را در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

دوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 21

ﺷﻤﺎره 65

ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺎرﻧﺠﮏ

ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ

ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭼﭽﻦ اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ را ﮐﺎر

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺎزی ﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از

وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دروغ ﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺌﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن  170ﺗﻦ )از ﺟﻤﻠﻪ

و ﺷﺎﺧﺪار ،ﭼﻬﺮه ﻣﻨﻔﻮری از ﭼﭽﻦﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺳﯿﻪ" ،اف اس ﺑﯽ" ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﻤﺐ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن( ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺎ را ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﭽﻦﻫﺎ را در

در ﻣﺎه ﻣﺎرس  2003ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزهای ،ﮐﻪ

و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی روس در ﺗﺮﺳﯽ

اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﻮر ﺑﮑﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  5ﺳﺎل

ﻣﻄﻠﻮب روس ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ

داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻮدهﻫﺎی ﭼﭽﻦ در ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻣﻞ و

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﺗﺌﻮری درﺳﺖ

ﭼﭽﻦ ﻫﺎ درآﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.

ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﺷﺎﻣﯿﻞ ﺑﺎﺳﺎﯾﻒ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ

ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در

ﺑﻮد .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪم

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺠﺎﯾﻊ

اﮐﺘﺒﺮ  1999دﺳﺘﻮر آﻏﺎز ﺟﻨﮓ دوم روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ "اﺣﻤﺪ ﮐﺎدﯾﺮوف Achmad

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺴﮑﻮ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮﺳﻼن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از

ﭼﭽﻦ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎر دو ﺑﻤﺐ

 ،"Kadyrovﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑﻪ

اﻧﻔﺠﺎرات ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ

ﯾﺎد ﺷﺪه و دو ﺑﻤﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ دوم

ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﭽﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎدﯾﺮوف

ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﻼش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ

اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺛﺮ

واﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻪ اﺟﺮا

ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی

اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺒﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ

درآﯾﺪ.

زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﭽﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر

ﻧﺎم "آﻟﻮ آﻟﺨﺎﻧﻮف  "Alu Alchanovﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او

ﮔﺮوﺳﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و رژﯾﻢ ﻣﺎﭼﺎدوف

ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦﻻدن و اﻟﻘﺎﻋﺪه را ﭘﺮورد ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠـﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻪ

در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﭽﻦﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭼﭽﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ

ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﭽﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﺎزه آﻧﻬﺎ ﺑﻮد :آﻧﻬﺎ

ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در

ﺷﻬﺮﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده و رو ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ

ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ آوردﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﻮش از

ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت روس ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد

ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺒﻖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ

ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد ﺟﻨﮓ را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﺪون

ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺷﻮروی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﻨﻮز روﺳﯿﻪ را ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎی

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻨﯽ

ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در  10ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ

ﺟﺪی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و از ﻫﺮ ﺻﺪﻣﻪای

ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!

ﻫﺎی ﭼﭽﻦ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﺎن

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زده ﺷﻮد ﺷﺎد و راﺿﯽ اﺳﺖ و

ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  200ﺗﺎ  400ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!

آﺷﮑﺎر از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭼﭽﻨﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎر ﺑﺎ روﺳﯿﻪ

ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺗﯿﻦ دﺳﺘﻮر اداره ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﭼﭽﻦ از
ﻃﺮف ﻣﺴﮑﻮ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن از ﻣﯿﺎن

ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺗﺎم ﭼﭽﻦﻫﺎ را

ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮور ﺑﺎ

ﺳﺮ داده و ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ را از آﻧﺎن و ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﺎن

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .او در ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

روز  23اﮐﺘﺒﺮ  2002ﭼﭽﻦﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺧﻮنآﻟﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﻼن اﯾﺮاد ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ

آن ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺴﮑﻮ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺴﮑﻮ زدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ

ﮐﻪ اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻮده و او

و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﻼن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﯿﺴﺖ،

از ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ دوﺑﺮوﮐﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻗﻔﻘﺎز را ﺳﺮﮐﻮب

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﻮرﺷﯿﺎن

ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎدآور ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮرج

ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ

ﭼﭽﻨﯽ درآﻣﺪ .اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎﯾﺎن دادن

ﺑﻮش ﭘﺲ از روﯾﺪاد  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاد ﮐﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﮕﻨﺎه روس در آن ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﺑﻼواﺳﻄﻪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻨﮓ ﭼﭽﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ،

ﺳﺨﻨﺎن را در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ.

ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل روس در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮﺳﻼن ﺟﺎن

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان )در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 700

در ﺧﻼل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ

ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﯿﮕﻨﺎه و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر

ﻧﻔﺮ( را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﻮی

ﭼﭽﻨﯽ در زﯾﺮ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ روﺳﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ

ﭘﻠﯿﺴﯽ )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻗﻔﻘﺎز و

اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن روس و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ،اروﭘﺎﺋﯿﻬﺎ و

ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ اﻋﻼم

ﯾﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی دارﻧﺪ( ﺑﻪ ﺟﻮّ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ داﻣﻦ

اﺳﺮاﺋﯿﻠـﯿﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ!

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از

زدهاﻧﺪ .آﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﺧﻼل ﻫﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﺑﻮﺳﻼن،

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻴﺮا در هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ "ﻧﺴﻴﻢ ﺟﻨﻮب" ،هﻔﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .در
ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻴﺮوهﺎی رﺳﻮا و
ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻳﮑﺴﺮی دروﻏﭙﺮدازی هﺎ
در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک ﺻﻤﺪ را ﺑﻪ
دﺳﺘﺎوﻳﺰی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎراﻧﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﻄﻮرﻩ ای ﭼﻮن ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ،از ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﻣﺮدم ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرز اﻳﺮان هﺮﮔﺰ زدودﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ!

ﺻﻔﺤﻪ 22

ﺷﻤﺎره 65

ﻫﯿﻮﻻی ﻫﺰارﺳﺮ ﺗﻌﻬﺪ...؛
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎلروز درﮔﺬﺷﺖ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ
ﻣﯿﻼد ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺑﺪون ﺷﮏ ﻳﮑﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و
ﺟﻬﺖدهﻲ اﻧﻘﻼب در هﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ادﺑﻴﺎت ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺁن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ادﺑﻴﺎت ﺗﻮان ﺁن دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ دورن ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦﻻﻳﻪهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﺳﻮخ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮدﻩی ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲﺷﺎن ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزد و هﻤﮕﺎن را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار دهﺪ.
از ﺁنﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و
ﺷﺎﻟﻮدﻩی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮدا را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲدهﻨﺪ ،ادﺑﻴﺎت
اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺨﺶهﺎی ادﺑﻴﺎت اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان،
ﻧﺎم ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ادﺑﻴﺎت ﮐﻮدک ،هﻢﭼﻮن
ﻓﺮﻳﺎدی ،دل ﺗﺎرﻳﮑﻲ را در هﻢ ﻣﻲﺷﮑﻨﺪ; ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ،ﻋﻠﻲاﺷﺮف دروﻳﺸﻴﺎن و ﻧﺴﻴﻢ ﺧﺎﮐﺴﺎر.
اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺲ ﺳﺘﺮگ
را داراﺳﺖ .ﺑﻲﺷﮏ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ،ﭘﻴﺸﺎهﻨﮓ و
ﭘﺮﭼﻢدار داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ و اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪی ادﺑﻴﺎت ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺻﻤﺪ ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻳﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و
ﺳﺘﻤﻲ ﮐﻪ ﺧﻮد هﻤﻮارﻩ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺁن را ﭼﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد،
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﺸﻪ را ﺑﺮ رﻳﺸﻪ زد .از هﻤﻴﻦرو از
داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮای ﺁدمﺑﺰرگهﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن روی ﺁورد .او ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﻠﻲ را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ زور
زورﮔﻮﻳﺎن ﻧﺸﻮد و هﻤﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﺷﺘﻦ
داﺳﺘﺎنهﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،اوﻟﺪوز و...
ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭼﻨﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ
رﻩﺁورد ﺁن ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی دهﻪی  ٥٠و
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﻲ  ١٣٥٧ﺑﻮد.
ﺻﻤﺪ ﻣﻲﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و
ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ دهﺪ .او ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻳﺎ در واﻗﻊ
ﺟﻤﻊﺁوری و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺴﻤﺖهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﺳﻪی
ﮐﻮراوﻏﻠﻮ ﮐﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنداﺳﺘﺎنهﺎی
ﺣﻤﺎﺳﻲ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن
ﭼﻨﻠﻲﺑﻞ دژ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻮراوﻏﻠﻮ و ﻳﺎراﻧﺶ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲ ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ و
ﻓﺮهﻨﮓ ﻗﻮﻣﻲﺷﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻞﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﻳﺪﻩﺁل ﺧﻮد و هﻤﻪی اﻧﺴﺎنهﺎی ﺁزادﻩ را اراﻳﻪ ﮐﺮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﺁن هﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ،هﻤﻪ
ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ،هﻤﻪ ﺷﺎدی ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ و هﻤﻪ ﻣﻲﺟﻨﮕﻨﺪ;
زن و ﻣﺮد در ﮐﻨﺎر هﻢ ،ﮐﻮراوﻏﻠﻮ و ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ
ﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺁزادﻩاﻧﺪ.
ﺻﻤﺪ در اﻳﻦ راﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد; ﻳﺎری دهﻨﺪﻩی او رﻓﻴﻖ
و هﻤﺮاﻩ دﻳﺮﻳﻨﻪ و اﺑﺪیاش ﺑﻬﺮوز دهﻘﺎﻧﻲ ﺑﻮد.
ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ،زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪی ﺳﺎواک ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای
هﻤﻴﺸﻪاﺳﻮﻩی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎیﻣﺮدی ﺑﺎﺷﺪ.
او درﺑﺎرﻩی ﺻﻤﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻣﺪ
روز ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد; از روﺷﻦﻓﮑﺮﺑﺎزی،
ﺣﺮفهﺎی ﻗﻠﻨﺒﻪ ،هﻨﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺪرن ،از ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ
ادای زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﻣﻲﺁورﻧﺪ ،از
ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ دور و ﺑﺮﺷﺎن را
ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻨﺪ اﻣﺎ از ﻣﺎﺷﻴﻨﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩی
روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﮕﻲﻣﺎب .ﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﮐﻪذهﻦﺷﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲﮐﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼن
ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهﺎﻳﻲ ﮐﻪ اﻟﻴﻮت ،ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ و
ﺑﮑﺖ دادﻩاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ .در ﭘﻮﭼﻲ و
ﺑﻲهﺪﻓﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﮐﺎرﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ا.پ .ﭘﻮﻳﺎن درﺑﺎرﻩی ﺻﻤﺪ
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :ﺑﻮدن را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩاﻳﻢ ،اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن را
ﮐﻢﺗﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن را داﻧﺴﺘﻦ ،از
ﺁﮔﺎهﻲ ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﻲﺧﻴﺰد و ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﺁﮔﺎهﻲ
ﺑﻪﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎورداران راﺳﺘﻴﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ،
ﺑﻲﮔﻤﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن راﺳﺘﻴﻦ ﭼﺮا ﺑﻮدناﻧﺪ .از ﺁن ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ ﺟﺰ در روﻧﺪ
اﻳﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ; ﻧﻘﺸﻲ ﺧﻼق و ﺑﻲﺷﺎﺋﺒﻪ داﺷﺘﻦ .ﺻﻤﺪ
رهﺮو ﺧﺴﺘﮕﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و درد ﺁن را درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او
درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ را ﻣﺴﻴﺢوار ﺑﺎر ﺁورد .او
در داﺳﺘﺎنهﺎﻳﺶ ﻣﻲﺁﻣﻮزد ﮐﻪ ﺳﻴﻠﻲ را ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻲ و
دوﺳﺘﻲ را ﺑﺎ رﻓﺎﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دهﻨﺪ .او در داﺳﺘﺎن ٢٤

ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ،
ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهﺪ.
ﺻﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁنهﺎ،
ﺑﭽﻪهﺎﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ و ﻏﺬاهﺎی ﺗﺎزﻩ را
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺻﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻲﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ هﻤﻪ ﻓﻘﺮ وﺑﺪﺑﺨﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪﻩای دلﺷﺎن ﻣﻲﺧﻮاهﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﻏﺎز ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ
ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﺖ ادﺑﻴﺎت ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ادﺑﻴﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ دﻧﻴﺎی
رﻧﮕﻴﻦ ﺑﻲﺧﺒﺮی و در رؤﻳﺎ و ﺧﻴﺎلهﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﮐﻮدﮐﻲ و دﻧﻴﺎی ﺗﺎرﻳﮏ و ﺁﮔﺎﻩ ﻏﺮﻗﻪ درواﻗﻌﻴﺖهﺎی
ﺗﻠﺦ و دردﺁور و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺰرگﺗﺮهﺎ و . ...ادﺑﻴﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺁنﭼﻪ و هﺮﺁنﮐﺲ ﮐﻪ ﺿﺪ
ﺑﺸﺮی و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،و ﺳﺪ راﻩ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻴﻨﻪ ورزد و اﻳﻦ ﮐﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ادﺑﻴﺎت
ﮐﻮدﮐﺎن راﻩ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺻﻤﺪ اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﻮد; اﺳﻄﻮرﻩای ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی
روﺷﻦﻓﮑﺮزدﻩی ﺁن روز ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩاش در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲدرﺧﺸﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی
روﺷﻦﻓﮑﺮ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﮐﻪ ﻏﺮق در اﻳﺴﻢهﺎ ﺷﺪﻩ و
ﺑﺎز هﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ذهﻨﻲاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد را هﻤﺎهﻨﮓ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﺪرن و ﺷﺎﻳﺪ هﻢ
ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮاتﺷﺎن را ﻧﻴﺰ وام
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺁن.
ﺻﻤﺪ اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﻮد; ﭼﺮا ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را
ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و او ﺟﺰ در ﺁبهﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ارس
ﺁرام ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻬﺮﻧﮓ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،هﻴﻮﻻی ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻮد .او ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪ،
هﺮﮔﺰ از ﻣﺮغ ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او اﻳﻤﺎن
داﺷﺖ; او ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و ﭘﻴﺮوزی اﻳﻤﺎن داﺷﺖ .ﺁری;
ﺻﻤﺪ اﻳﻤﺎن داﺷﺖ .او در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﮐﻪ ﻳﮏ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮد ،اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ،زﻳﺮا ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد:
ﺑﻲاﻳﻤﺎﻧﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﻮﭼﻲ اﺳﺖ.
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ﺷﻌﺮ زﻧﺪان

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﺮﺑﺎز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد

ﺳﺮوده ای از ﻫﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ

در روز ﺳﻮم آﮔﻮﺳﺖ  2004ﺳﺮﺑﺎز  45ﺳﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﭘﯿﺘﺮ ﻣﺎﻫﻮﻧﯽ"
ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد را در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اش ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر آن روﺷﻦ ﺑﻮد ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ

ﻓﻠﻮت ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ

ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎن داد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻋﺮاق ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ،

ﻧﺎﻟﻪ ی ﻓﻠﻮت ﮐﻪ ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ دارد

اﻣﺎ او ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺷﻐﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﭘﯿﺘﺮ ﻣﺪت  6ﻣﺎه در
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ او ﺷﺪ .او
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻂ اول ﺟﺒﻬﻪ و

در ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ
ﻏﻢ ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪ و آﻫﻨﮓ ﺷﺎد را
ﻏﻤﺰده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺮز ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺘﺮ در  16ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺘﺮ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ارﺗﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎء داد و ﻫﻤﺴﺮش در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ

ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ دورﺗﺮ
آن ﺳﻮی ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻏﺮق در ﻣﺎﺗﻢ
از ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺧﯿﺮه ﺷﻮد.

ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺎرﺑﺶ در ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮ روز رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﯿﺰان

ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از آزادی ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﺪود  18ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
و ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮی

ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﺮدی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮش را در ﻋﺮاق از دﺳﺖ داد
در روز  24آﮔﻮﺳﺖ در ﻓﻠﻮرﯾﺪا 3 ،ﺳﺮﺑﺎز ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

و ﭼﻮن اﺳﺐ و ﮔﺎو ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻼﻓﻪ ی ﮐﺎﻏﺬی ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ
ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪ

"ﮐﺎرﻟﻮس آراﻧﺪو" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺴﺮش "اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر" در
ﻋﺮاق ،را ﺑﻪ او دادﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ  44ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺎﻟﻦ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ی ﮐﺎﻏﺬی

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮال دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی

ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﯿﭻ اﺳﺖ

درﯾﺎﯾﯽ ،رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ آن ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی زرﺑﻔﺖ و

اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ،در آﮔﻮﺳﺖ  2001وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ،

ﭘﺸﻢ ﺳﺒﺰ آرﻣﯿﺪه اﯾﺪ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﺳﺮﺑﺎر ﭘﺪر ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ آن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ

ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ

ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ،ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ ﺑﻪ

ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﺑﺪ

ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﺪرش ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
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ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

وﯾﮋه ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ

ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 1383

وﯾﮋه ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ!

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ

اﯾﻦ "ﺷﻤﺎره وﯾﮋه" از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺘﺮگ و ﯾﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر آﻣﻮزﮔﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ؛ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﻧﺴﺎن
واﻻ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل
 1347ﺑﻪ ﻃﺮزی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﮑﻮک در ارس "ﻏﺮق" ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ "ﺷﻤﺎره وﯾﮋه" ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ،ﭼﻪ در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،و ﭼﻪ در ﻧﻘﺪ و اﻓﺸﺎء ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک
ﺻﻤﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ او و ﯾﺎران اش ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه ﯾﺎ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ "ﺷﻤﺎره وﯾﮋه" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آدرس ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ آدرس:

از اروﭘﺎ ﺑﺎ آدرس:

P. O. BOX 39134
LONDON, ON
N5Y 5L1
CANADA

BM BOX 5051
LONODN
WC1N 3XX
ENGLAND

----------------------------------------------------------------------------

آدرس اﯾﻤﯿﻞ:

ipfg@hotmail.com

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

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

ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎراش ،زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻮد!

ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:

0044 – 208 – 8805621

http://www.ashrafdehghani.com
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

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

ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
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!

