ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺎﻧﺰده آذر ،داﻧﺸﮕﺎه
در زﻧﺠﯿﺮ
اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دو ﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺪان ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ وﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ زﻣﺎن ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺪان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در ﻗﻀﺎوت
ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﭼﯿﺴﺖ؟ آن دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﯾﮕﺮی
ﻋﺪاﻟﺖ (۱).اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻤﻮاره و ﻣﺪام ﺑﺸﺮ ،ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻋﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮑﺪه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻋﻠﻤﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺪﯾﮏ اداﻣﻪ دارد .ﭘﺲ
اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وﻧﮕﻬﺪاری و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﺎن و
اﻓﺰودن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺪرت،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﻣﺮام ،دﯾﻦ وﻣﺬﻫﺐ ودوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ واﺳﺘﺎدان وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ورﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آزادی
ﭘﮋوﻫﺶ وﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﻤﮏ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی ﻫﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو اﺻﻞ ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﺘﻘﻼل
آﻧﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮرد ﺳﻮﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد
از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻫﺎی راﯾﮕﺎن و اﺟﺒﺎری )ﺗﺎ ﻣﺪارﺟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .زﯾﺮا در دﻧﯿﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
“اﻧﺘﻠﯿﺠﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎدی” ) (۲ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻮار اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﻮدﺟﻪ
ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﺎدل و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺪﯾﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﻠﻤﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻻﺋﯿﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آور ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛
ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
از زﻣﯿﻦ ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺲ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد و راﯾﮕﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻗﺸﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻزﻣﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺪ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻻﺋﯿﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه از دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ – ﺑﻠﮑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎور و دﯾﻦ،
ﺑﺮﺧﻮرداری ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری ،از ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﻋﻠﻤﯽ وداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
وﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭼﯿﺰی را اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ
از آن ﺣﻘﻮق ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ – ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد از ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت و ﮐﺎﻧﻮن رﺷﺪ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻨﯿﺎد
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ وﻻﺋﯿﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺪرﺳﻪ و
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺨﻢ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد – از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺪر و
ﻣﺎدر -و ﻧﻬﺎل آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﺛﻤﺮه ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از آن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻨﯿﺖ وﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮدش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺛﺮ
ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن و اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮری را از ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎآﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ اداره اﻣﻮر آﻧﺮا
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ آن
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎم ﮔﺮا وﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ آﻧﺮا ﻣﻬﺎر
واز اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا
از اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه و آزادی ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﺮاس دارﻧﺪ و

ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺪ راه اﻫﺪاف اﺳﺘﺒﺪاد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ اﻏﻠﺐ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در داﻧﺸﮕﺎه و در ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻫﻤﮕﻮن وﯾﮑﺮﻧﮓ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﺎ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎی ﻫﻤﮕﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﻣﻮﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﻏﯿﺮ از ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺒﺎ از
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯿﮕﺬارﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وﭘﺮورﺷﯽ وداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﺎه ﻣﻠﯽ و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ و روﺣﯿﻪ آزادﮔﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
اﺳﺘﺎدان را ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ رژﯾﻢ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻨﺮ،
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﺮاﻓﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﻨﯽ و اﺟﺒﺎرات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺗﮑﺮﻧﮓ و ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ را ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎم ﮔﺮا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

از وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ اوﻟﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ و از ﺧﺎک و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮﺧﺘﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ وﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ و وﻃﻦ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺮوز در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﺷﻬﺮوﻧﺪ “ﭘﺎﺗﺮﯾﻮت” ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
دﻣﻮﮐﺮات داده اﺳﺖ .ﺧﺎک ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ رواﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ارزﺷﯽ “از ﺧﺎک ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺴﺎن” ﯾﮑﯽ از ارزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺑﺎرز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮون اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ را در
ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای اداره
ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﺰاﯾﯽ
در رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ دارد .ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ و در ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺻـﯿﻞ و ﻣﺘﺮﻗـﯽ را در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن داﻧﺸﮕـﺎه ﻫـﺎ و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮی آزادی را
در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺻﺪای روﺷﻨﻔﮑﺮان را در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت را ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮ و روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ۲۸ﻣﺮداد ﻫﯿﭻ روزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و در ﻫﻨﺮﺳﺮای ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻬﺮان اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﺎزارﯾﺎن و اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﺑﮑﺸﺪ و اﺣﺰاب را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪد اﻣﺎ در اﻣﺮ ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وداﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺒﺎرز ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری روﺷﻨﻔﮑﺮ،
داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از  ۱۳۳۲اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در
ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۴۰ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻇﻬﻮر ﮐﺮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از  ۱۳۴۰ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی
از ﺣﻀﻮر در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻮل ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزات
ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ را رژﯾﻢ ﺷﺎه
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ۱۳۵۷ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﯾﺮان
در  ٣٩ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را از اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﮐﺎردان و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ راه ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.
ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزش و ﮐﺎردان از ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاری و در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻏﯿﺮ از در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺷﺮاﺋﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮان زده و ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺳﻒ آﻣﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
را
آﺑﺎدان ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از آن ﺧﺒﺮ دار ﺷﺪم
ﯾﺎد آور ﺷﺪ .در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺳﺘﺨﺪام
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺰب اﻟﻬﯽ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﮐﻼسﻫﺎی درس اﻋﻼم ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺟﺎی
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ) (٣).
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎده ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﮐﻪ در
اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ ،را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه
دوران ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ آزادی
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز در
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .در اﯾﻦ رژﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻻ
ﮐﺎﻧﻮن آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
در
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم دور از ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺣﺘﯽ ﻫﺸﺘﺎد ،ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﻣﺮوز ﺣﻖ آزادی و اﺧﺘﯿﺎرِ ﻧﻘﺪ
و اﻋﺘﺮاض در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ آزادی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ،در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ
در دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و آزادﯾﺠﻮاﻫﺎن
ﯾﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﯿﻬﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ در ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﺸﻮرداری ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻌﺎدﻻت در اداره ﻣﻤﺎﻟﮏ و
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ روﯾﻢ اﻓﻖ ﻫﺎی
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و دﯾﻨﯽ
ﻣﺮﺳﻮم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را از دﯾﺪن
اﻓﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ وﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و داﻧﺶ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ذاﺗﯽ ﺧﻮد زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﻬﺮﮐﺸﯽ را از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺴﺴﺖ .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﻤﻖ ﻫﺮﻣﯽ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪﻫﺎی روﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﯾﺸﻪ
ای اﻓﻘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ را در ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ دﻫﺪ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺰرﮔﺮاه
ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺸﻘﺎت و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
 ۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱ ٧ﭘﺎرﯾﺲ
* اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ١۶آذر روز داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
» -١ژان دورﻣﻪ ﺳﻮن« ) Jean D’Ormessonﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ(
ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮔﺬﺷﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،
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ﺟـﺎﯾﺰهی ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻓﯿﻠـﻢ ﻣﺴـﺘﻨﺪ در
ﺟﺸﻨﻮارهی آزادیﻫﺎ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻮد را در ﺟﺸﻨﻮارهی
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ رﺧﺴﺎره ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ اﻫﺪا
ﮐﺮد
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ رﺧﺴﺎره ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ۱۶
ﺳﺎﻟﻪی اﻓﻐﺎن ،ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﻋﻠﯿﺰاده در ﺗﻬﺮان دﯾﺪار ﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﻗﺼﻪی ﺷﮕﻔﺖآور ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ را در دورهای ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ
ﮐﻮدﮐﯽ را در ﻓﻘﺮ در ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و روﯾﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺸﻬﻮر رپ ﺑﺸﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪهای زﻧﺎن را در اﯾﺮان از اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ـ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ رپ ـ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،او ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎ و روﯾﺎﭘﺮدازی
ﻣﯽآﻏﺎزد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،رﺧﺴﺎره ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ۲۰۰۰
دﻻر ﺑﻪ ﻣﺎدر او ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻓﯿﻠﻢ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای از آﻫﻨﮓ رپ ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﺧﺘﺮ
ﻓﺮوﺷﯽ« ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه

ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺘﺮاﻧﮓﻫﺎرت را .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼـﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﻫـﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺳﻮﻧﯿﺘـﺎ روﯾﺎﻫـﺎﯾﺶ را در ﻫﻤـﻪی
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
» ۲۸دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪی آﺗﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ازدواج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در راه اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮی ﺟﻮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﯾﺎدی
را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ :ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﯿﺪ .او ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ .و ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ
ﻋﺮوس ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎنِ ﻋﺮوس را ﻟﻤﺲ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺪی اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ راه ﮔﺮﯾﺰی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .اﮐﻨﻮن آزاد ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﻖ دارم ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم و آﯾﻨﺪه ام
را ﺑﺴﺎزم .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
ﺑﺎ اﻫﺪای اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺎﯾﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرِ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزی ﺳﺮﺳﺨﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و دﺳﺘﺎورد ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﯾﺮاﻧﯽ رﺧﺴﺎره ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﺛﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارد.

داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎه از ﻋﻠـﯽ دروازه
ﻏﺎری
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ – ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻏﺒﺮاﯾﯽ
ﮐﻠﻮن در ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺮﺧﯿﺪ و در ﺑﻪ ﺻﺪا در اوﻣﺪ .ﺳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف در
ﭼﺮﺧﯿﺪ .آﺧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﺴﯽ رو ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ده ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﯿﺪ و ﺑﻬﺮام
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ .ﺗﺎزه ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻮاﺧﻮری اﺗﺎق ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺑﻮد.

در ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﻧﻮ ﺳﺎز ،ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﺗﻮ راﻫﺮو دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺎ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻠﻮی
ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧﺪان ،ﺟﻮوﻧﮑﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش رو آﻣﺎده ی ورود ﺑﻪ
اﺗﺎق ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺎ ﺻﺪای اورت دادن ﭘﺎﺳﺪاره ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪش رو ﺑﺎز ﮐﺮد و
ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪش رو ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﭙﯿﻪ ای ﺑﻪ ﮔﺮدن داﺷﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﺎزه وارد ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﻟﻨﮕﯿﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻮﻧﺪﻧﺶ .ژاﮐﺖ
ﻗﻬﻮه ای رﻧﮕﺶ ﺑﺎ راﻫﻬﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺷﻠﻮار ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪش ﺑﻪ او
ﭼﻬﺮه ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺪاد .ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺶ را در آورد .در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻮر و ﺳﺒﯿﻞ ﻫﻤﻮارش ﮐﻪ دﻫﻨﺶ رو ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺑﺎ اﺑﺮوان
ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اش )در ﻋﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ( ﻟﺒﺨﻨﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻟﺒﺶ داﺷﺖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻃﺎق ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮐﻨﯽ.
در ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻄﺮﻓﺶ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﻮده ای ﻫﺎ و اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ از
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه،اﺗﺎق ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ .اﺗﺎق ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ داﺷﺖ )ﭼﻬﺎر در ﭘﻨﺞ( ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﯽ و دو
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻋﺪه راﺳﺖ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﺼﻮرت »دال« ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ ﮐﻪ اوﻧﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ رو
ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ رو ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﻪ ای ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻔﺎر و
ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع .اﺗﺎق ﻣﺎ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﭽﻮﯾﯽ رو ﺑﺮای »آﻣﻮزش ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن« درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﮐﺘﮏ زدن و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎ( وﻟﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﭽﻪ آﺧﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم ﮐﻨﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ اش از ﺳﻮاﻟﻬﺎی
زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺎﻟﺶ زده ﺑﻮد و زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮدﺷﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﮔﯿﺮﭘﺎچ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﭙﯽ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻪ .ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪ آﺧﻮﻧﺪه ﺑﺠﺎش ﻓﻘﻂ زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﻮن )ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﻧﺸﻮن( رو
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻪ .ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺎدﺷﻮن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
»ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻔﺎرﻧﺪ«.
اﻣﺎ اوﻧﺸﺐ ﻋﺠﺐ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﻘﻂ اوﻧﺸﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم »دال«
ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ی آﻣﻮزﺷﮕﺎه ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دو ﺗﺎ ﭘﺘﻮ ﻫﻢ
رو ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و از ﻟﺠﻢ دو ﺗﺎ ﭘﺘﻮ ﻫﻢ زﯾﺮ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮذم،
ﭘﺎﻫﺎﻣﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ »دال« رو ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ داره .اوﻧﺸﺐ
ﺟﺪا راﺣﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ اوﻧﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ

ﻣﻬﺪی رو زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻟﺖ و ﭘﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﻔﻠﮏ ﺻﺪاش در ﻧﻤﯽ
اوﻣﺪ .ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس داﺷﺖ اﻣﺸﺐ ﮐﺎری ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
ﻋﺒﺎس ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﻫﻮا ﺧﻮری وﺳﻂ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﭘﺎش ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ و ﮔﭻ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪش .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم )ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺪون( ﻫﻢ ﺑﺮاش داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ از اوﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس زﻣﺎن ﺷﺎه زﻧﺪون ﺑﻮد و وارد ،ﻗﺮﺻﻬﺎ
رو ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدی ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪ زﯾﺮ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ و ﺧﺐ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﺎز ﺟﻮﯾﯽ دادن راﺣﺖ ﺗﺮ
ﺑﻮد .اوﻧﺸﺐ ﻫﻢ داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﻬﺪی ﺑﮑﺎر اوﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﺒﺎس و ﻣﻬﺪی اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو اﺗﻬﺎﻣﺸﻮن
»اﻗﻠﯿﺘﯽ « ﺑﻮد.
اﺳﻢ ﺗﺎزه وارد ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮد و ﻓﺮزاﻧﻪ .ﺗﻮ ﻧﮕﺎه اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ .ﺗﻮ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﻪ ﻋﺼﺮی ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺑﻮدم .ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪ ﺧﻮ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻋﺬاﺑﻢ
ﻣﯿﺪاد .ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد و آﺗﺶ ﺧﺸﻤﺶ ﭼﺸﻤﻬﺎ رو ﻣﯽ ﺳﻮزوﻧﺪ .ﻗﺎﻣﺘﺶ
ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﻏﻢ.
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻟﺒﻬﺎش ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﺒﯿﻞ درازش ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺶ
ﻣﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ روی ﺧﻮدش ﻧﯿﺎورد .آرام ﺑﻪ ﻫﻢ
دﺳﺖ دادﯾﻢ .دﺳﺘﻢ رو ﺳﺨﺖ ﻓﺸﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ درد اوﻣﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﺮد» :ﺑﯿﺮون ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟«» ،اﺗﻬﺎﻣﺖ ﭼﯿﻪ؟«
ﮐﻤﺮش رو راﺳﺖ ﮐﺮد » :ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ«.
ﭘﯿﮑﺶ ﻟﻮش داده ﺑﻮد .اون ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﺎت
ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اوﻣﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ
از ﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ راه ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺤﺴﻦ رو ﻟﻮ داده
ﺑﻮد .ﻣﺤﺴﻦ رو ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﻮر ﭘﻮﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﯿﻨﺪازﻧﺪ.
در ﺑﺼﺪا در اوﻣﺪ .وﻗﺖ ﻧﻬﺎر ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎی اﺗﺎق ﺧﻮدﺷﻮن رو آﻣﺎده
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺳﻔﺮه ﻫﺎ رو ﻣﯿﭽﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .دو
ﺗﺎ از ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا از زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﻫﺎر
ﺳﺎﭼﻤﻪ ﭘﻠﻮ ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻢ از ﺑﻐﻠﺶ رد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺳﻤﺶ رو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »ﭼﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ« اون ﻫﻢ ﺑﺎ »ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ«.
در ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﺪای اﺻﻐﺮ ﮐﻪ ﻏﺬا رو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در اوﻣﺪ:
»ﭘﺪر ﺳﮓ اﻧﮕﺎر ﻣﯿﺨﻮاد ارث ﺑﺎﺑﺎش رو ﺑﺪه .ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺧﻮدش زﻧﺪوﻧﯿﻪوﻟﯽ از زﻧﺪوﻧﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک ﺗﺮه« و رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزه اوﻣﺪه
ﺑﻮد و اداﻣﻪ داد»:ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﯾﻪ ﮐﻔﮕﯿﺮ ﺑﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺎز از ﺳﺮ و ﺗﻬﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ« .اﺻﻐﺮ
ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻮد.
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ زد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮدﺗﻮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮑﻦ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ.

ﻏﺼﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮردﯾﻢ« .اﺻﻐﺮ
اﻧﮕﺎر ﺧﻮن ﺗﺎزه ای در رﮔﻬﺎش دوﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮدی ی آﺑﯽ زﻻل آرام ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﮐﻮﭼﯿﮏ وﺳﻂ اﺗﺎق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا .ﺗﻮ
ﻫﺮ ﺳﻔﺮه ﯾﮏ دﯾﺲ و ﺳﺮ ﻫﺮ دﯾﺲ ﻫﻢ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ .دو ﻧﻔﺮ رو ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺎ ﺑﻮد و از ﻗﻀﺎ روﺑﺮوی ﻣﻦ .ﺳﺮ
ﻫﺮ ﺳﻔﺮه ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺮﻫﺎﯾﯽ رو ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻮی ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻫﺎ ،دﮐﻮن ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮ زﻧﺪون ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺠﺎی ﺳﯿﺮ ﺗﺮﺷﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ رو ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
اﮐﺜﺮا ﮐﺮﻣﻮ از آب در اوﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﻮﻧﻪ ﺗﻮ آب
ﻣﯿﺨﯿﺴﯿﻨﺪﯾﻤﺸﻮن وﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﮐﺮﻣﻬﺎی ﺷﻨﺎور ﻣﺮده ﺗﻮش ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﻘﻬﻪ
زد زﯾﺮ ﺧﻨﺪه»:اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ« .ﻣﺤﺴﻦ اﻧﮕﺎر ﺗﻮ زﻧﺪان ﻧﺒﻮد.
از ﺗﻪ دل ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺧﻮردن،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ ای ﺑﻪ دﻫﻨﺶ
ﻣﯿﺒﺮد ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯿﭙﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮔﻢ ﺷﺪه
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ی ﻣﺮوارﯾﺪ.

ﺑﻮد.

در

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ

ﺗﻨﻬﺎ

ﻗﻄﺮه

اﺷﮑﯽ

ﺑﻮد

ﺑﻪ

ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﻏﺒﺮاﯾﯽ :از راﺳﺖ :ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﺒﺮاﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻏﺒﺮاﯾﯽ ،رﺿﺎ ﻏﺒﺮاﯾﯽ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﻏﺒﺮاﯾﯽ
ﻏﺒﺮاﯾﯽ ﺗﻬﺮان  ۱۳۴۷اﯾﺴﺘﺎده از راﺳﺖ:ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺎﯾﯿﭽﯽ ،اﺣﻤﺪ
ﻏﺒﺮاﯾﯽ ،رﺿﺎ
ﻏﺒﺮاﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﻮدی ،زﺿﺎ ﭼﺎﯾﯿﭽﯽ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ از راﺳﺖ :ﮔﯿﻮ ﻣﺤﻤﻮدی
– ؟ – اردﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﻨﻮﯾﯽ
_________________________________________________
از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺸﺘﯿﻢ .ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺳﺮﻓﺮاز )ﺑﺪون دادن
زﺧﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﺎت( .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻣﯿﺪﯾﺪم .از ﺣﺎﻻش ﺟﻮوﻧﺘﺮ
ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﮔﺬرﻣﺎن از ﻃﺮف ﻣﻘﺮﺷﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﭙﺶ ور
ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎ ﺑﻄﺮﻓﻤﻮن اوﻣﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺮد .ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺧﺴﺘﮕﯽ،ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﭼﺎی دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرف اوﻧﻮ رد ﻧﮑﺮدﯾﻢ .و اﯾﻦ
ﺷﺪ ﺑﺴﺎط رﻓﺎﻗﺖ ﻣﺎ .ﮔﻪ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻮن ﺳﺮ ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﻢ

ﮔﭙﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی دﻋﻮت در ﻣﯿﮑﺮد .اوﻧﻮﻗﺖ ﻫﺎ
آﻧﻘﺪر ﻓﺸﻨﮓ و ﻣﻬﻤﺎت زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ آدم اﺻﻼ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﺒﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد رو از دﺳﺖ داد .رﻓﯿﻖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس .ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از دﺳﺖ دادن
رﻓﯿﻖ ﻫﻤﺮزم ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ اوﻧﻬﻢ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺖ .ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎون ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی اﺣﺘﺮاﻣﺎت و ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ رو ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردم.
ﻓﺮدای اوﻧﺮوز دو ﻧﻔﺮ اوﻣﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﮐﻤﭗ ﻣﺎ .ﯾﮑﯿﺸﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪی
ﺑﻮد از ﻗﻤﺎش ﺑﺎﻻﺷﻬﺮی ﻫﺎ و اون ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ.
»ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ « ،ﺑﺎ ﭘﺰ و اﻃﻮار روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪوﻧﻪ ﺳﻼح
رو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺎج
و واج ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺖ.
وﻟﯽ ﺧﺐ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﭼﺎره ای ﻫﻢ ﻧﺒﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ و ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﻗﺖ ﭼﺎی ﯾﺎ ﺷﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
ﯾﮑﺮوز ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺻﺪای ﮐﻼش ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺻﺪا در اوﻣﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻗﻄﺎر ﺑﯽ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد
ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل داﺷﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﮐﻼش رو ﺷﻨﯿﺪم ﺳﺮﺗﯿﺮ رﻓﺘﻢ ﺳﺮاﻏﺶ .ﮔﭗ
زدن ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﻪ ای داﺷﺖ .اﮐﺜﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﺗﻮ ﻣﻘﺮﺷﻮن
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺘﺎب ﺧﻮﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .دم ﻣﻘﺮ واﺳﺘﺎده ﺑﻮد و داد زد»:ﻫﯽ … .ﺑﯿﺎ
اﯾﻨﺠﺎ«.
ازش ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﯿﻪ .از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺪه ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻋﻠﻤﯽ.
ﻣﺤﺴﻦ اﻧﮕﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ ﻏﺮ زد» :ﺟﻮک ﻧﮕﻮ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ«.
ﻣﻦ ﭘﮑﯽ زدم زﯾﺮ ﺧﻨﺪه و ﮔﻔﺘﻢ»:دوﺑﺎره ﮐﻢ آوردﯾﺪ؟« و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺚ
ﺑﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺪ.
ﺷﺎم ﻣﻬﻤﻮن ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮدم .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻤﺞ روی اﻋﺘﻘﺎدش وا ﻣﯿﺎﺳﺘﺪ .ﮔﻬﮕﺎه ﮐﻪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻨﻮ »ﺗﻮده ای« ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻣﻦ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﺼﺎﺑﺶ رو ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎده ﮐﻪ »ﺗﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﭼﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﭗ
ﯾﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﺶ؟« داﻏﻮن ﻣﯿﮑﺮدم .آﺧﺮش ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ
ﻋﯿﻦ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﭼﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ »راﺳﺖ« ﺑﺨﻮﻧﻨﺪش .ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﻣﻨﮑﺮ راﺳﺖ
روی ی ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﺸﻨﺪ و ﮐﺴﯽ رو ﻫﻢ راﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪ و اوﻧﻮ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﺮو ﺑﯿﺮ اﺻﻐﺮ )ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣﻘﺮ ﺧﻮدﻣﻮن( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻦ
و ﻫﻦ ﻣﯿﮑﺮد وارد ﻣﻘﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺪ.ﺗﺮس ورم داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس

ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .وﻟﯽ آﺧﻪ ﺻﺪای
ﺗﻮپ و ﺷﻠﯿﮏ و … .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪ .اﺻﻐﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺨﯿﻼت واﻫﯽ ی ﺧﻮدم اداﻣﻪ ﺑﺪم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺰد ﮔﻔﺖ:
»دارﻧﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ رو ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ «.ﻣﻦ ﻓﻮری از ﺟﺎم ﭘﺮﯾﺪم .ﺷﺴﺘﻢ
ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﯿﺮﺑﺎر ﻣﺤﺴﻦ رو ﮐﻪ دم دﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺮ دوﯾﺪﯾﻢ .ﺳﺮ ﺟﺎده ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﺸﻮن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.
دو ﺗﺎ ﺟﯿﭗ رو ﭘﺮ از اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رو ﺗﺮک
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﺼﺎرش .دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدم .آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺴﺖ دادم ﮐﻪ درﺟﺎ ﺧﺸﮑﺸﻮن زد .اﺻﻐﺮ ﮔﻠﻨﮕﺪن رو
ﮐﺸﯿﺪ .ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ رو دادم و از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﻮن
ﮐـﺮدم .ﻫﻤـﻪ ﺷـﻮن رو دﻣـﺮ رو زﻣﯿـﻦ ﺧﻮاﺑﻮﻧـﺪم» .ﭘﺴـﺮک درﯾـﻮزه ی
روﺷﻨﻔﮑﺮ« .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم.
ﺗﺎزه ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪم ﺟﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه .ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد،ﺗﻔﮑﺮ و اﻣﯿﺎل ﻣﺎ رو
ﺑﻐﺎرت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﻮن رو ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﯿﺮﺑﺎرن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻧﺬاﺷﺖ.
ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ رو ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪﯾﻢ و اوﻧﺎرو در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ درازﮐﺶ رو
زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
اوﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎب رخ داد .اوﻧﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن رو ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻘﺮﻣﻮن رو ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ .از اون ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻦ رو
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ اﻻن ﮐﻪ روﺑﺮوم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻐﻠﯽ ی ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ و ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﯾﻢ
ﮔﻔﺖ»:ﭼﯿﻪ؟ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟« ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدش رو ﻧﺒﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﻣﻮن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ« .ﻣﻦ ﭘﮑﯽ زدم ﺑﻪ ﺧﻨﺪه.
ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺖ ﻫﻮاﺧﻮری ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ ده دﻗﯿﻘﻪ اش رو ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ.
زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮن ﺗﻮ اﺗﺎق ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز اﻣﺎ دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻃﺮات ﺑﮕﺮدم .ﭘﺎﺳﺪار ﮔﺸﺖ ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﺣﻮاﺳﺶ ﺟﻤﻊ
ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ رو ﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻦ و ﻣﺤﺴﻦ در ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ
در درون ﻣﻠﺘﻬﺐ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
آزادی ی ﻣﻦ وﺟﻮد داره وﻟﯽ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش رو ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺎوون ﻣﯿﻄﻠﺒﻪ:
»اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس رو ﯾﺎدت ﻧﺮه .ﺑﺮده دارﻫﺎ ﺑﻪ دارت ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪار
ﻧﻤﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮده داری ﻧﺒﺎﺷﻪ« .ﺑﻌﺪش ﻫﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﻣﻦ اﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ» :ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻤﺶ؟«
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ

ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪش ﮔﺮﯾﻪ ی ﻣﻨﻮ ﮐﻪ آرام ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻮازش ﻣﯿﮑﺮد .دﺳﺘﺎﻧﺶ رو ﮔﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺸﺮده ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺳﮑﻮت اﺗﺎق رو ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﭙﯿﻪ اش ﺑﺮ
ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﻤﻮد دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺮداﻧﮕﯽ و اﺳﺘﻮاری ،ﻧﻪ از آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ،ﺳﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺮ ﻣﺼﻠﻮب .ﻧﮕﺎﻫﺶ از ﭼﺸﻤﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺗﻮاب ﻗﺮﻣﺴﺎق دﺳﺘﺶ رو ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﻤﻮن در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس در ﺧﯿﺎﻟﻬﺎﻣﻮن ﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ در
آن واﺣﺪ ﮔﻢ ﺷﺪﯾﻢ.
آﻧﺸﺐ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﻮدم رو ﻟﻮ ﻧﺪاده ﺑﻮدم،
اﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻢ .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮ اﺗﺎق آﻧﺘﻦ وﺟﻮد داره .ﺑﻪ
ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ» :ﮔﻮر ﭘﺪرﺷﻮن .ﮐﻮن ﻟﻖ آﻧﺘﻦ «.ﯾﮏ آن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﻢ
و ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ و رژﯾﻢ رو ﺑﺪم اﻣﺎ اﺷﮏ ﻣﺠﺎﻟﻢ ﻧﺪاد و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﯿﺒﺎرﯾﺪ.
ﺗﻮده ای ﻫﺎ و ﻧﻮﭼﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﺧﻔﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﯿﮏ ﻧﻤﯿﺰدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
________________________________________________________
ﻓﺮدای اوﻧﺮوز ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻏﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﻮاﺧﻮری
ﻗﺪم ﻣﯿﺰدﻧﺪ .ﺻﻮرﺗﺸﻮن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﻏﺼﻪ
دار ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮات دور .ﺗﻮده ای ﻫﺎ و ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎﺷﻮن،اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﺎل
ﺗﻮده ای ﻫﻢ در ﮐﻨﺞ دﯾﻮاری ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﺣﻤﺎم آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻮای اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮد ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺴﻦ در آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن رو
ﮔﺮم ﻣﯿﮑﺮد .ﺻﺪای زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺶ ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺧﻮد
آورد»:وﻗﺖ ﺗﻤﻮﻣﺲ .ﯾﺎﻟﻠﻪ زود ﺑﺎﺷﯿﻦ .ﺑﺮﯾﺪ اﺗﺎﻗﺘﻮن «.ﻣﺮدک اﻧﮕﺎر
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮوﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﻪ وارد ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺎزه وارد رو آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪش
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ،رﯾﺰ اﻧﺪام و ﺳﯿﻪ ﭼﺮده .ﻣﻮﻫﺎش ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﯿﺎه ﺑﻮد .ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﻬﻨﯽ ی ﻟﺒﺎن ﺑﺎﻻﯾﯿﺶ اوﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪاد .آﺑﺨﻮر ﺳﺒﯿﻠﻬﺎﺷﻮ زده ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺗﺎزه
وارد ﻣﯿﺎد ﺗﻮ اﺗﺎق ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ دورو ﺑﺮش رو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺮون ﭼﻪ
ﺧﺒﺮ؟«»،ﺗﺎزه اوﻣﺪی؟«»،ﮐﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪت؟«» ،اﺗﻬﺎﻣﺖ ﭼﯿﻪ؟«.
وﻗﺘﯽ دﻫﻨﺶ رو ﺑﺎز ﮐﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ .ﺑﭽﻪ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻮد»:ای
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ .ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرد زده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮن ﻣﻦ .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ

اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ ﺑﺎﺷﻪ و ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﻪ؟ ﻓﻮری ﺣﺪس زدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮده ای ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯿﻬﺎﺷﻮن.
اﺳﻤﺶ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻮد و ﻏﺒﺮاﯾﯽ .اﻫﻞ ﺷﻤﺎل و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش از اﻋﻀﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﺼﻮر .ﮐﻢ ﺣﺮف ﺑﻮد .ﮔﻬﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺰه ﺑﻮد و ﮐﻤﯽ ﺳﻦ وﺳﺎل دارﺗﺮ از ﻣﺎ ،اﻣﺎ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻪ.
ﺳﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮش
و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮداش ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ اﺳﻤﺶ رو ﺑﺮای
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﺧﻮرده وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻨﺠﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻗﺎ رﺿﺎ اﯾﻨﻬﺎ زﻧﮓ زده ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻮل ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻮن رو ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اوﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮال .ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎ رﺿﺎ
زﯾﺎد راﺿﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎد اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻬﺶ دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮه .اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎی
ﺧﻮدﺷﻮن اوﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪن ﻻﺟﻮردی .ﻻﺟﻮردی ﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻪ
ورداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻗﺎ رﺿﺎی ﻣﺎ رو ﺑﺪون ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺪون ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد
ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﺗﺶ اﺗﺎق ﻣﺎ .از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دو ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .
اوﻧﺮوز ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز دو ﻣﺎﻫﻪ ﻧﮕﻬﺶ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻋﺘﺮاض داره .ﺑﺎزﺟﻮش اﻣﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮداﻧﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮده»:ﻣﺎ
ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن
ﻋﺮض ادب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎ رﺿﺎ ﺷﺴﺘﺶ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﺠﺐ ﮐﻼه ﮔﺸﺎدی ﺳﺮش رﻓﺘﻪ .از اون ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻮ دارﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﯾﮑﺮوز ﺑﺎﻫﺎش ﺑﻪ ﮔﭗ زدن ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم»:آﻗﺎ رﺿﺎ ،راﺳﺘﺶ اﮔﻪ آزاد
ﺑﺸﯽ و دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدی؟«
در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ»:اﮔﻪ آزاد ﺑﺸﻢ ﺑﺎﺑﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ

اﮔﻪ«.

آﻗﺎ

رﺿﺎ

اﻣﺎ

ﺳﺮش

رو

ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺑﺮﺳﻪ «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ»:اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ .اﺳﻢ ﻣﻨﻮ ﺧﻮﻧﺪﻧﺪ »:ﻋﻠﯽ …«.
ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻠﻢ رو ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮدم .ﻧﮕﺎﻫﻢ رو ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺳﺮش رو
ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺳﺒﺎب ﻫﺎﻣﻮن ﺣﻖ ﺣﺮف زدن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺪوﻧﺒﻮن ﻗﺮﻣﺴﺎق دم در واﺳﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﻨﻮ ﻣﯿﭙﺎﯾﯿﺪ.
زﻧﺪوﻧﺒﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ زد و دﺳﺖ ﻣﻨﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﺸﻮن ﮐﺸﻮن
ﺑﺮد .زﯾﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﺴﻮل ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﮔﻮﺷﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد» :از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﯽ
ﺑﯿﺮون ﺳﺮت رو ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدوﻧﯽ ﻫﺎ……ﭘﺸﺖ ﺳﺮت رو ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯽ ﻫﺎ…..
دور و ور اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺮدی ﻫﺎ…… دﯾﮕﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪات
ﻧﺸﻪ ﻫﺎ« .ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻼت ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ و ﺻﺪای آﻗﺎ رﺿﺎ ﮐﻪ »ﺣﺘﯽ
ﺑﺎﺑﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ…« ﺗﻮی ﮐﻠﻪ ام اﮐﻮ ﻣﯿﮑﺮد.

ﺗــﻮ دﻟــﻢ ﮔﻔﺘﻢ»:دﻓﻌــﻪ اول ﮐﺸﮑــﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿــﺪ وﻟــﯽ اﯾﻨــﺪﻓﻌﻪ ﺑﺎﺑــﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﻮن،ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮم ﺑﯿﺎره« و زدم ﺑﻪ ﭼﺎک.
********************
ﻋﮑﺲ رﺿﺎ رو دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﻮل ﮐﺎر
اﮐﺜﺮﯾﺖ« .ﻏﺼﻪ دار از اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ رو.
اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺮام ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪ:
ﺷﻮﮐﺮان ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮐﻪ در ﺟﺎم ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﯿﺪه ام
ﺧﻮاﻫﺪم ﮐﺸﺖ،
و آﺗﺶ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮف در ﮔﻠﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﺰار ﻋﺸﻖ اﻓﺰون
در ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮔﻮش ﺗﻮ
ﺧﻔﻪ ام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
– بخشی از این خاطره جمع آوری ی خاطرات دیگران است .خودم اما با
محمد رضا غبرایی هم سلول بودم.

ﭘﺎﻛﻨﻮﯾﺲ اﯾﺪهﻫﺎ در ﻛﺸﺎﻛﺶ ﻣﯿﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن
اﺳﮑﻨﺪر آﺑﺎدی
 ۱۲اوت  ۶۱ :۱۹۵۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار
در زورﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ .او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ  ۲۱دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری و ﯾﮏ درﺟﻪ
ﭘﺮوﻓﺴﻮری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن  Thomas Mannدر ﺷﻬﺮ ﻟﻮﺑﮏ در ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن زاده ﺷﺪ .ﻛﻮدﻛﯽ
او ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن از ﺳﻮﯾﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد.

او ﺑﺎ ﻫﺮدوی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻛﻪ
آﺛﺎرش ﻣﺘﻦ درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻤﺮ  ۲۱دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری و ﯾﮏ درﺟﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،از
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد و دﯾﭙﻠﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزش دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را رﻫﺎ ﻛﺮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪاش ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻜﯽ و ﻓﺸﺎر و زوری را ﺗﺎب
ﻧﻤﯽآورد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮد ،از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ.
در  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داد .ﭘﺪر ﻛﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯿﻞ
و ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﻼﺗﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﺻﯿﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺘﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت آﺷﻨﺎ و در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ﺟﺰ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزی ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶﺳﻮزی و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪ ﻃﻨﺰ “ﺳﯿﻤﭙﻠﯿﺴﯿﺴﯿﻤﻮس” ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای آزاد ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ  ۸۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ﺑﻪ دو دوران ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ او ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺳﯿﺎﺳﺖ را
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﯿﺸﮕﺎن و ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان واﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ
ﺑﯽﻣﺮز و اﻧﺪازه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﻛﺮد .در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻋﻤﺮ او اﻣﺎ روﯾﺪادﻫﺎ و
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
داﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﯽ

روز،

ﺑﺮ

دﯾﺪﮔﺎه

و

آﺛﺎر

ﻫﻨﺮیاش

ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

در ﺳﺎل  ۱۹۲۹ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﺎن “ﺑﻮدﻧﺒﺮوکﻫﺎ” Buddenbrooksﻛﻪ زوال ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻛﺮد ،ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪﻧﺪ ،از آﻟﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دو ﻛﺸﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺎزیﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎر او را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺘﺎبﺳﻮزان ﺑﺰرﮔﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ.
دروﻧﻤﺎﯾﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،ﻛﺸﺎﻛﺶ ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ،
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻧﻤﻮد ﻫﻨﺮی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽاش از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﺎن ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪی “ﯾﻮﺳﻒ و
ﺑﺮادران” و ﺳﭙﺲ “دﻛﺘﺮ ﻓﺎوﺳﺘﻮس” را ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ و ﺷﯿﻮه
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ۱۵
ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ را در زورﯾﺦ ﮔﺬراﻧﺪ و
در اوج اﻓﺘﺨﺎر در  ۸۰ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ درﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی دویچه وله فارسی

ﭘﺎﻛﻨﻮﯾﺲ اﯾﺪهﻫﺎ در ﻛﺸﺎﻛﺶ ﻣﯿﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن
اﺳﮑﻨﺪر آﺑﺎدی
 ۱۲اوت  ۶۱ :۱۹۵۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار
در زورﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ .او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ  ۲۱دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری و ﯾﮏ درﺟﻪ
ﭘﺮوﻓﺴﻮری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن  Thomas Mannدر ﺷﻬﺮ ﻟﻮﺑﮏ در ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن زاده ﺷﺪ .ﻛﻮدﻛﯽ
او ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن از ﺳﻮﯾﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد.
او ﺑﺎ ﻫﺮدوی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻛﻪ
آﺛﺎرش ﻣﺘﻦ درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻤﺮ  ۲۱دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری و ﯾﮏ درﺟﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،از
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد و دﯾﭙﻠﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزش دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را رﻫﺎ ﻛﺮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪاش ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻜﯽ و ﻓﺸﺎر و زوری را ﺗﺎب
ﻧﻤﯽآورد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮد ،از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ.
در  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داد .ﭘﺪر ﻛﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯿﻞ
و ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﻼﺗﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﺻﯿﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺘﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت آﺷﻨﺎ و در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ﺟﺰ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزی ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶﺳﻮزی و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪ ﻃﻨﺰ “ﺳﯿﻤﭙﻠﯿﺴﯿﺴﯿﻤﻮس” ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای آزاد ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ  ۸۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ﺑﻪ دو دوران ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ او ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺳﯿﺎﺳﺖ را
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﯿﺸﮕﺎن و ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان واﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ
ﺑﯽﻣﺮز و اﻧﺪازه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﻛﺮد .در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻋﻤﺮ او اﻣﺎ روﯾﺪادﻫﺎ و
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ،ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه و آﺛﺎر ﻫﻨﺮیاش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۲۹ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﺎن “ﺑﻮدﻧﺒﺮوکﻫﺎ” Buddenbrooksﻛﻪ زوال ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻛﺮد ،ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪﻧﺪ ،از آﻟﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دو ﻛﺸﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺎزیﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎر او را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺘﺎبﺳﻮزان ﺑﺰرﮔﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ.
دروﻧﻤﺎﯾﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،ﻛﺸﺎﻛﺶ ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ،
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻧﻤﻮد ﻫﻨﺮی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽاش از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﺎن ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪی “ﯾﻮﺳﻒ و
ﺑﺮادران” و ﺳﭙﺲ “دﻛﺘﺮ ﻓﺎوﺳﺘﻮس” را ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ و ﺷﯿﻮه
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ۱۵
ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ را در زورﯾﺦ ﮔﺬراﻧﺪ و
در اوج اﻓﺘﺨﺎر در  ۸۰ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی دویچه وله فارسی

ﺷﯿﺮ ِ ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﻣﺠﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ
در ﭘﻠﻪ ﻧﻮردﯾﻬﺎی ﺑﺎﻣﺪادﯾﻢ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﻢ
ﻧﻔﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
و ﭼﻮن ﻫﮋﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدم
ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﯽ آورم.

ﻫﮋﺑﺮ ,ﺷﯿﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻮد
رزﻣﻨﺪه ی ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی واﻟﯿﺒﺎل.
ﺧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺟﻬﯿﺪ
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺗﻮپ
ﭼﻮن ﺷﯿﺮی ﺷﺮزه ﻣﯽ ﻏﺮﯾﺪ
و در دل ِ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻫﺮاس ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﭘﺎﺷﻨﻪ ی ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺶ
ﻓﻨﺮی ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از “ﺧ ُﺮﻧﺶ” اش ﺑﮑﺎﻫﺪ.
اﻣﺎ او ﺧﻮد را ﺷﯿﺮ ِ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ آﺑﺸﺎر
ﺧﺮوﺷﯽ از ﺗﻪ دل در ﻣﯽ داد.
در ﭘﺲ ِ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﺎدم
ﭘﻠﻪ ﻧﻮردان ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻫﮋﺑﺮ را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ
و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﻨﮕﻬﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی او ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪم
و ﺑﺎ ﮐﻮﺑﺶ و ﻏﺮﺷﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺣﺮﯾﻔﺎن را درﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪم.
ﻫﮋﺑﺮ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻮار اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگِ ﻧﺎﻓﺬ
ﭼﻮن ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ِ ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﻧﮕﻬﺒﺎنِ ﮔﻮرِ رزﻣﻨﺪﮔﺎنِ ﮔﻤﻨﺎم
از دﺷﺖِ ﻻﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﺎزُﻓﺖ
و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻨﯿﻦ ﻏﺮﺷﻬﺎﯾﺶ
از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ۲۳ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۶

ﻋﻼﻣــﺔ ﻗﺰوﯾﻨــﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕــﺎر،
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ادوارد ﺑﺮاون و
ﻗﺮارداد ۱۹۰۷
روزﻧﺎﻣﻪﮔﺮدی ۲
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
در زﻣﺎن در رﺳﯿﺪن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و در
ـﺶ
ـﻪ ﺟﻨﺒـ
ـﺘﮕﯿﻬﺎی او ﺑـ
ـﻖ و دﻟﺒﺴـ
ـﻮن از ﻋﻼﺋـ
ـﺎ ﮐﻨـ
ـﺖ .ﺗـ
ـﻪ اﺳـ
ﻓﺮاﻧﺴـ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ و در
دوران اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ ،او ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن در اروﭘﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺒﻊ آن ﯾﮑﯽ دو ﺷﻤﺎرة ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ,,اﯾﻮردن ،،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﻫﺨﺪا ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺶ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﭘﺎرﯾﺲ ،در ﻓﺎﺻﻠﺔ ۱۵
ﻣﺤﺮم ۶ / ۱۳۲۷ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۰۹ﺗﺎ  ۱۱رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۱ / ۱۳۲۷ﻣﻪ ،۱۹۰۹
ـﺎ و
ـﺎﻧﻪ و دﯾﺮﮐﺮدﻫـ
ـﻪ ﭼﺎﭘﺨـ
ـﺎﺗﺶ ﺑـ
ـﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﺟﻌـ
ـﺎپ روزﻧـ
ـﺎرة ﭼـ
درﺑـ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ و دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ دﻫﺨﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮ
اﻋﺘﻘــﺎدات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧــﺔ اوﺳــﺖ )ﻧــﮓ :اﺳــﻨﺎدی از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان در اروﭘﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۲۶-۱۳۲۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،اﺳﻨﺎد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن
ﻣﻌﺎﺿﺪاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر،
ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮس ،۱۳۵۹ ،ص.(۱۴۳-۱۵۵ .
اﻣﺎ ﻫﻤﺪﻟﯿﻬﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ را در
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۲۶ﻗﻤﺮی  ۱۹۰۷ /ﻣﯿﻼدی ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از دو ﺳﻮ و در
دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮهای ﻋﻈﯿﻢ روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻣﯿﺎﻧﺪوآب را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی درﯾﺎﭼﺔ رﺿﺎﺋﯿﻪ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﺳﻮی

دﯾﮕﺮ دو دوﻟﺖ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﮐﻨﮑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات در  ۳۱اوت  ۱۹۰۷ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،دو دوﻟﺖ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺮﮐﺐ از اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘۀ ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺮﮐﺐ از اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘۀ ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺮﮐﺐ از اﯾﺎﻻت ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﯾﺮان! ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ از
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ و ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ او و ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮشﻃﻠﺒﯿﻬﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل
وﻃﻦ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺮارداد
 ۱۹۰۷ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دو دوﻟﺖ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات دو دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﻬﺮان در ﻫﻤﺎن روزی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،دو دوﻟﺖ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎی ﻗﺮارداد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
) ﺷﻤﺎرۀ  ۱۶۸ﺳﺎل اول ،ﻣﻮرخ  ۲۱رﺟﺐ  ۳۱/ ۱۳۲۵اوت  (۱۹۰۷ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ“ :ﻧﮕﺎرش ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﭘﺎرﯾﺲ” و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﻣﻼذاﻻﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺮﯾﺪۀ ﻓﺮﯾﺪۀ ﻣﺠﻠﺲ دام
ﻇﻠّﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺠﺞ اﺳﻼم و اﻣﻨﺎء و وﮐﻼء ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد اﻣﺮوز ﮐﻪ وﻗﺖ
ﺗﻨﮓ و ﻓﺮﺻﺖِ درﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ذﯾﺤﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی
ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﯾﻤﺎن ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻠﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﯿﻨﺪ
و اﻇﻬﺎر آن ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺮای ﻣﺄل وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ داﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض
وﮐﻼی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﺣﯽ
را ﮐﻪ در ﺑﺎب آﺗﯿﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ ﭘﺎرﯾﺲ… ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮده و ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای درج در ﺟﺮﯾﺪة ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮح داده ارﺳﺎل
ﻧﻤﻮد ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﺠﺎت اروﭘﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﯿﭽﺎرة ﻣﺎ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻻزم داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻠﯽ از آن ﻓﺼﻮل را ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ وﮐﻼی
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻋﯿﻦ آن ﺟﺮاﯾﺪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻨﺎی ﻣﻠﺖ از ﺧﯿﺎﻻت اروﭘﺎﺋﯿﺎن درﺑﺎب وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪه در ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻓﺘﻨﺪ و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺧﺎک ﻣﻘﺪس
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻋﻼج

واﻗﻌﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
ای وﮐﻼی ﻣﻠﺖ ﺑﯿﭽﺎرۀ اﯾﺮان! آﺧﺮ ﻗﺪری از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﺰﺋﯽ دور ﺷﺪه ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﺎر ٌک ]ﻣﺮاﮐﺶ[ اﻓﮑﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠۀ دو ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺒﺎبﭼﯿﻨﯿﻬﺎ ﻧﻤﻮد .اﻣﺮوز ۵
ﺟﻬﺎز ﺟﻨﮕﯽ و  ۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺸﻮن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻬﺮ اودﺟﻪ
)ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﻪ( را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺮق ﺳﻪ رﻧﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮ
ﻣﻨﺎرۀ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮل ﻗﺮار ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻧﺠﺎ را
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺮاب
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎر ٌک )ﻣﺮاﮐﺶ( را ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
داده و ﺧﺎک ﺧﻮد را آﺑﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻟﻮازم ﺗﺮﺑﯿﺖ )ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن( را
ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﻢ.
ای رﺋﯿﺴﺎن ﻣﻠﺖ ،ای وﮐﻼی ﻣﺤﺘﺮم ،آﯾﺎ از اﺗﺤﺎد روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮ
دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ
ﮐﻠﻤﻪای از ﻓﺼﻮل ﻗﺮارﻧﺎﻣۀ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠۀ
ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ در روی ﺟﻬﺎز »ﻫﻮﻫﻨﺰﻟﺮن« ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر
آﻟﻤﺎن و اﻣﭙﺮاﻃﻮر روس وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﻋﻮاﻗﺐ
اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﻮز در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻤﻞ اﺣﺘﮑﺎر و
ﻣﺮاﻓﻌۀ ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﺎﻃﻞ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯿﺪ؟ آﯾﺎ…؟
آﯾﺎ…؟
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤۀ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﻣﻄﻠﺐ اول از روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﻦ )؟( در  ۵اوت اﺳﺖ و »ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﺟﺮﯾﺪه از ﻃﻬﺮان  ۵اوت  ۱۹۰۷ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ« درﺑﺎرۀ
»ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن .ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺸﻮن اﯾﺮان در ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« .ﻣﻄﻠﺐ
دوم در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘۀ روزﻧﺎﻣۀ ژورﻧﺎل ] [Le Journalدر ۶
اوت ﮐﻪ ﭼﺎپ آن درﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و دﻧﺒﺎﻟۀ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم در ﺷﻤﺎرۀ  ۲۳) ۱۷۰رﺟﺐ  ۲ / ۱۳۲۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (۱۹۰۷ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎرۀ  ۶اوت ﻫﻤﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرۀ “ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس”:
ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﺑﻪ اﺧﺘﺘﺎم رﺳﯿﺪه ،در ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﺑﺰرگ در ﺑﺎب ﺗﺒﺖ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻮد
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻟﻨﺪن و
ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرغ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
رﻓﻊ اﯾﺮادات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻗﺮاری ﮐﻪ

در دواﺋﺮ رﺳﻤﯽ ﻟﻨﺪن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،اﻣﻀﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺳﯿﺮ
ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن ،ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎٌ در ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرغ
ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﺮارداد  ۱۹۰۷در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ؟ )ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد ده روزی ﺑﻌﺪ ،در ﺷﻤﺎرۀ
ـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۰۷
ـﻨﺒﻠۀ  ۱۰ / ۱۲۸۵ﺳـ
ـﺎن ۱۰ / ۱۳۲۵ﺳـ
ـﻮرخ اول ﺷﻌﺒـ
 ،۱۷۳ﻣـ
ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ( .آن ﻫﺸﺪار و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﭼﻪ
واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ؟ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ و در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن از ﻫﺸﯿﺎری و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ “ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﭘﺎرﯾﺲ” دارد.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ “ﻫﻔﺘۀ ﻗﺒﻞ” ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤۀ دﯾﮕﺮی از
ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻟۀ دﯾﮕﺮ از ﻗﺰوﯾﻨﯽ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟۀ دﯾﮕﺮی را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ـﺎرﯾﺲ از
ـﯽ از ﭘـ
ـﺪان اﯾﺮاﻧـ
ـﯽ از داﻧﺸﻤﻨـ
ـﺮﺟﻤۀ ﯾﮑـ
ـﺎرش و ﺗـ
ـﻪ “ﻧﮕـ
ﺑـ
روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻓﺮﻧـﮓ در ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣـﯽ ]Revue du monde
 musulman].” (۲۱۰، ۱۰ﺷﻮال  ۱۷ /۱۳۲۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  .(۱۹۰۷اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ دوم آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻧﮕﺎرش ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان از ﭘﺎرﯾﺲ” در
ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۱۱ﻣﻮرخ  ۱۱ﺷﻮال  ۱۸ /ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ
“ﻇﻔﺮﻫﺎی ژاﭘﻮن” اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ» :ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻮن داد
ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺨﻠﻮق را ﭼﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﭼﻪ در آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآورد
و از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻔﻠﺖ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺑﯿﺮون آورد« .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺠﺮﺑۀ ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺗﻌﺪد روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ »ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﻓﺎﺗﺢ اﻗﺼﯽ ﺷﺮق ]ﺷﺮق اﻗﺼﯽ /ﺧﺎور دور[ را “ژاﭘﻦ” در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .و آن ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﻮد را داﻧﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻮﯾﻢ«.
اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘۀ “ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﺎرﯾﺲ” اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺣﺪت ﻟﺤﻦ و ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﮐﻼم و اﺷﺘﺮاک ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ
دو ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﭘﺲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﻣﻀﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻣﮑﺘﻮب از ﭘﺎرﯾﺲ” ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد:
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺮﯾﺪۀ ﻓﺮﯾﺪۀ ﻣﺠﻠﺲ زﺣﻤﺖاﻓﺰا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟۀ ذﯾﻞ را
از ﯾﮏ روزﻧﺎﻣۀ ﯾﻮﻣﯿۀ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﮔﻮاردﯾﻦ]Manchester
 ،[Guardianﻣﻮرﺧۀ  ۲اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻨۀ  ۱۹۰۷ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ارﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻢ
اﮔﺮ ﺻﻼح داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺣﮏ و اﺻﻼح ،اﻣﺮ ﺑﻪ درج در ﺟﺮﯾﺪۀ ﺷﺮﯾﻔﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟۀ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﮔﺎردﯾﻦ درﺑﺎرۀ اوﺿﺎع اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮارداد
 :۱۹۰۷ﺑﺨــﺶ ﻧﺨﺴــﺖ ﻣﻘــﺎﻟﻪ در ﺷﻤــﺎرۀ  ۲۰) ۲۱۶ﺷــﻮال ۲۸ / ۱۳۲۵
ﻧﻮاﻣــﺒﺮ (۱۹۰۷و ﺑﺨــﺶ دوم آن در ﺷﻤــﺎرۀ  ۲۱) ۲۱۷ﺷــﻮال ۲۹ / ۱۳۲۵
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (۱۹۰۷ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻣﻀﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ را ﺑﺮ
ﭘﺎی ﺧﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟۀ ﮔﺎردﯾﻦ ﯾﮑﺴﺮه اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﺮارداد ۱۹۰۷
اﺳﺖ .آن روزﻫﺎ ،در ﺗﻬﺮان ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه و درﺑﺎر را ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﮐﻨﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ” ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻠﺢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺤﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮان را ﮐﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﭘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﻋﺎم ﺑﺮ
آﻣﺪهاﻧﺪ” .روزﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ” ﻣﻌﺎﻫﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن دو
ﻣﻠﺖ در زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ روی ﺧﻮد
ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ درﺟﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﻔﺮ و ﮐﺮاﻫﺖ ﻋﻤﻮم ﺷﺪهاﺳﺖ
)ﯾﻌﻨﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(” .از آن ﭘﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴۀ اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻗﺮارداد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺮاﮐﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
“در اﯾﺮان… ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﺪارد .راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ آﻟﻤﺎن… اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻨﻮی و وﺟﺪاﻧﯽ در
ﺧﺼﻮص اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮت
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪت ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞاﻟﻮﻗﺖ ،ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﻮت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌۀ دﯾﺮوز
اﯾﺮان )ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻠﺢ ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن( ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ” .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﻗﺮﺿۀ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ “اول ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ارﺟﺎع اﺳﺘﻘﻼل ﺛﺮوت در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ،و اﮔﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺄﻣﻮل از آن ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و از درﺟۀ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ… اﮔﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن

اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﻮی و ﻣﻨﻈﻢ داﯾﺮ ﺳﺎزد ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ از ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻋﺎﺟﺰ
ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎﻫﺪهﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺼﺐاﻟﻌﯿﻦ روس و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
او در ﻣﺪاﺧﻠﻪ! اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ آزادﯾﻄﻠﺒﺎن در اﯾﺮان ﻓﻮراً ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺼﻮل ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻈﻢ در اﯾﺮان ﻓﺼﻮل ﻣﻌﺎﻫﺪه را
ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آن را ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در
ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﻧﻈﺎر اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ از
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ”.
در ﺷﻤﺎرۀ  ۲۱) ۲۱۷ﺷﻮال  ۲۹ / ۱۳۲۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(۱۹۰۷ﺑﺎزﻫﻢ روزﻧﺎﻣﻪ
“ﻣﮑﺘﻮب ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان از ﭘﺎرﯾﺲ” را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﻪ ﺷﺮف ﻋﺮض ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ
ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺧﺒﺎر ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ،ﺧﺒﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮگ اﯾﺮان را دادهاﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ،ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄۀ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر،
ﺧﺎﺻﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ زود ﺧﯿﻠﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده
ارﺳﺎل دارم و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺧﺎﻟﯽ از
ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣۀ ﺗﺎم
] [Tempsرﺳﻢ ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣۀ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻮراً
ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺣﺸﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺮان،
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دوﺳﺖ ﺧﻮدش از ﻣﺮدﻣﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮد ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻞ
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘۀ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ﺑﺎ روس در اﻧﻌﺪام اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻮده و ﻓﺎرﺳﯽ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرات او را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و
اﯾﻨﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﺧﺒﺎر ﺑﯿﻨﻈﻤﯽ و اﻏﺘﺸﺎش در ﺗﻤﺎم اﯾﺮان و ﺳﺮﺣﺪات و ﻏﯿﺮه ﻫﺮ روز در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺪه ﺧﯿﺎل داﺷﺘﻢ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه،
ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺒﺴﻮط ﻋﺮض ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ رﻗﻌﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻌﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎر ،دارای ﻫﻤۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ اﯾﺮان
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روح از ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻧﮑﻨﺪ و اﻻّ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ اﻧّﺎ ﻟﻠﻠﻪ و اﻧّﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن .ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاب و ﺧﻮر را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﺠﻠﻪ

اﺗﻤﺎﻣﺎت ﻻزﻣﻪ در اﻣﻨﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
وای ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯿﺖ!
ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪ ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎران ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
اول در ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺪارک ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻫﺮ روز ﺑﻪ
اﻗﺘﻀﺎی وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ و زﺣﻤﺘﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎرﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻌﺪی ﻣﺮداﻧﻪ
ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣۀ زﻧﺎن ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ.
“ﻣﮑﺘﻮب ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﺎرﯾﺲ” ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ادوار ﺑﺮاون
ﺑﻪ ﻧﺎﻣۀ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻣﯽآﯾﺪ
از روزﻧﺎﻣۀ د ِﺑﺎ ] [Débatsﻣﻮرخ  ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮑﯽ دو ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد :اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻧﺸﯿﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ادوار ﺑﺮاون ،ﺷﺮﻗﺸﻨﺎس ﻧﺎﻣﺪار و اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،دوﺳﺘﯽ و آﺷﻨﺎﺋﯽ دارد و ﻫﻢ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺜﺮ و ﮐﻼﻣﯽ دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺜﺮ و ﮐﻼم ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را “ﯾﮑﯽ از
اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ” ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘۀ روزﻧﺎﻣﻪ “ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﺎرﯾﺲ” ﻫﺴﺘﻢ؟
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ” ﻧﺎم ﺑﺒﺮد؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،آن
ﺳﻄﻮر از ﻗﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ و ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ از روزﮔﺎر
ﺧﻮد ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درد زﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد .ازﯾﻦ رو ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺸۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان ﻣﯿﺎن روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ “ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣۀ ﺗﺎم ][Temps
رﺳﻢ ﺷﺪه” ﺑﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ “ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ” ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ در ﻣﺨﺎﻃﺮهای ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاون ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺟﻮاب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻢ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرات او را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ارﺳﺎل
ﻣﯽدارم« و ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻗﻼّ ب آﻣﺪه اﺳﺖ از
ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺲ از ,,اﺗﻔﺎق ،،در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻧﺸﺎﻧۀ ﺣﺬف ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎﺷﺪ(:
درﺑﺎرۀ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣۀ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﺪ
و رأی ﻣﺨﻠﺺ را اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﻏﺬی

ﺑﮕﻨﺠﺪ وﻟﯽ اﺟﻤﺎﻻ ً ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟۀ ﻫﻤۀ
دول ﻋﻈﻤﺎی ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ،ﭼﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﭼﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭼﻪ روس و ﭼﻪ آﻟﻤﺎن،
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺎوزات اﺳﺖ و واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق … ..ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﮐﺎردان اﺳﺖ .ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺿﻤﺤﻼل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دول اﺳﻼﻣﯿﻪ و
ﻏﺼﺐ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ از
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان و ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎزهای ﺑﻪ دزدان ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﻗﻼ ً ﻏﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ،
ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪارﮐﺎت ﺣﺮﺑﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
روزﮔﺎر ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ و ﺗﻮپ و
ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻞ ﺣﺮﺑﯿۀ ﺟﺪﯾﺪه واﻻّ رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮپ ﮐﺮوپ ﭼﻪ
ﭼﺎره ﮐﻨﺪ و ﺳﺎم ﻧﺮﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﭽﻨﺮ ]ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺗﯿﭙﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻮدان را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد[ ﺟﺮ ّار ]ﻣﺮد ﺳﺨﺘﺪل[ ﭼﻪ ﭼﺎره ﺳﺎزد؟ وﻟﯽ ﺷﺎﻫﯽ
ﻋﺎﻗﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪارِ دورﺑﯿﻦ و دوراﻧﺪﯾﺶ ﮐﻮ؟ وزﯾﺮ و ﻣﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ
ﺧﻮد ﻧﮑﻨﻨﺪ در راه ﺑﻬﺒﻮدی وﻃﻦ ﺧﻮد ﻫﺮ رﻧﺠﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﺷﻤﺎرد
ﮐﻮ؟ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻣﺎﻫﺮ داﻫﯿۀ ]ﻣﺮدی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﯿﻞ[ وﻃﻨﺪوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ
ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺪاﺧﻞ ﮐﻮ؟ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻮ؟ ﭘﻮل ﮐﻮ؟  .ﻫﻤﺖ و ﺧﻮد
ﻓﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮ؟
و اﮔﺮ ﺧﺪا رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﻘﺎ و ﮐﺒﺮﯾﺖ اﺣﻤﺮ اﺳﺖ
در ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ،وای ﺑﺮ ﺣﺮ ّﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل دول اﺳﻼﻣﯿﻪ! ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻃﻤﻊ ﮐﻪ در دول ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،روز ﺑﻪ روز در
ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮ را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﻧﺲ
و ﺟﺰاﯾﺮ را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮاﮐﺶ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺮان را ،ﻧﻌﻮذ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿۀ دول اﺳﻼﻣﯿۀ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و ﯾﻮم ﻏﺪﯾﺮ و ﻓﺪک و اﻣﺜﺎل آن در
ﮔﺬرﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن را از ﻫﻼک ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ! اﯾﻦ رأی ﻣﺨﻠﺺ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دروغ و ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ و ﻇﻠﻢِ رﯾﺎ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
واﻟﺴﻼم.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﭽﻪای ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﺑﺮاون .در روی
آوردﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﯿﺮی او از ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ
“ﺑﯿﺸﺘﺮ دروغ و ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ و ﻇﻠﻢِ رﯾﺎ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ”؟ و آن رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی
ﻣﺆﮐﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﺸﻮن
دوﻟﺘﯽ ازﯾﻦ ﻧﺎﻣۀ ﺑﺮاون ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟۀ
دﻗﯿﻘﯽ ﻃﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﯾﮑﯽ زﻋﻔﺮاﻧﯽ دﮔﺮ ﭘﺮﻧﯿﺎﻧﯽ
ﯾﮑﯽ زر ﻧﺎم ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﻧﺒﺸﺘﻪ دﮔﺮ آﻫﻦ آﺑﺪﯾﺪه ﯾﻤﺎﻧﯽ…
اﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﮐﻪ آن ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮاون ﺑﺎﺷﺪ؟ از ﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
از دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟
… در ﻫﺮ ﺣﺎل“ ،ﻣﮑﺘﻮب ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان از ﭘﺎرﯾﺲ” ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤۀ
ﻣﻘﺎﻟۀ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣۀ دﺑﺎ ] [Débatsدر  ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۰۷ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان در
ﻗﺮارداد  ۱۹۰۷روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺤﺚ در ﻗﺮارداد ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﻘﺸۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﻧﺎﻣۀ ﺧﻮد ﺑﻪ
ارﺳﺎل آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ در روزﻧﺎﻣۀ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻬﺮان در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن /
 ۲۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﻟﺖ اﯾﺮان رﺳﺎﻧﺪهاﺳﺖ و رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ در  ۲۶ﺷﻌﺒﺎن  ۵ /اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ازﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد
ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از آن ﭘﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﭘﺎﺳﺦ و
واﮐﻨﺶ دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﺑﯿۀ ﻣﻮرخ  ۲۵رﻣﻀﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺨﯿﻤﻪ ،در ﺟﻠﺴۀ  ۲۶رﻣﻀﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
»اﯾﻨﮏ در ﺟﻮاب زﺣﻤﺖ اﻓﺰا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺼﻔﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ آن
ﺟﻨﺎب ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮر ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ ﻗﻮﯾﺸﻮﮐﺘﯿﻦ
روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎد آن ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ دوﻟﺘﯿﻦ
ﻣﺮﻗﻮﻣﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮره را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ
ﻋﻠﯿۀ اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد
داراﺳﺖ ،ﮐﻠﯿۀ ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ از اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ از اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻪ در ﺑﺎب اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد اﺻﻮﻻ ً و ﺣﻘﺎً ﻣﺼﻮن و
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽداﻧﺪ…«.
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﮕﻔﺖ :ای دوﻟﺘﯿﻦ ﻗﻮﯾﺸﻮﮐﺘﯿﻦ! اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﺪ! ﻗﺮاردادی اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻣﯿﺎن دو دوﻟﺖ
ﺷﻤﺎ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ دارد و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻢ و ﭘﺲ ،ﺧﻮدﻣﺎن درﺑﺎرۀ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ!
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ازﯾﻨﻬﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ،
ﭼﻪ ﻗﺒﻮل ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ
آورده ﺑﻮد .ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺷﻤﺎرۀ روزاﻓﺰوﻧﯽ از

اﻫﻞ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮ اﯾﺮان آن زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺴﺮوی از راه اﻋﺘﺪال و اﻧﺼﺎف ﺑﯿﺮون ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ در
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣۀ ﭘﯿﻤﺎن آن ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دﻫۀ دوﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺮن ﺷﻤﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،روﯾﺪادی ﺑﯿﻬﻤﺘﺎﺳﺖ در ﻃﯽ ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ رأی و ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺒﺐ رﺳﺪ.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ دل و ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد..

ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ آرزوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻋﺒﺎس ﻣﺆدب
ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺑﺎره ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺨﻞ ﻃﻼی ﻓﺴﺘﯿﻮال ﮐﺎن ﻧﺒﻮد ،او ﺷﺎﻋﺮ
آرزوﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮدنِ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از آن رو ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ راه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ .ﻫﻨﺮ او ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻋﯿﻨﮏ او ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه
وﺟﻮه ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
او در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺎووﺳﯽ اﺻﻄﻼح ﻓﯿﻠﻤﻔﺎرﺳﯽ را وارد داﯾﺮه
واژﮔﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﯿﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻗﯿﺼﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﮐﻮدﮐﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و آرزوﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روی ﭘﺮده
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ آرزوﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺘﺮاژ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﯿﺼﺮ ﮐﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ او
ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮوری ﺗﻦ در ﻧﺪاد و ﻋﺪﺳﯽ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺪﮔﯽ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺎری ﺑﻮد ،زوم ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد،
ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﯾﻪ دﻫﺪ .او ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎرهﮔﺮ و ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
وﻟﯽ در روﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ِ ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺮدم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯽ را از ﻫﻤﺎن زاوﯾﻪای ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و رﯾﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽداد.
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻓﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺰﻧﺪ .او ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای را در
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﻨﻨﺪه ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوی زﯾﺒﺎی
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺧﻮد را از در ﮔﯿﺮ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی آﺷﮑﺎر
دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺟﺎﻧﺐدار ﺑﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ و دﯾﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺗﻨﺰل دﻫﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
او ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آرزوﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ آرزوﻫﺎ و ﺑﺮ آوردن آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕـﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ .ﮐﻮدﮐـﺎن و زﻧـﺪﮔﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﯽ از دل
ﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی او ﺑﻮد و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﺮای ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش
ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎﻧﻮن
اﺳﺖ.
ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺳﺒﮏ او در ﯾﮑﯽ از ژاﻧﺮﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را آﻓﺮﯾﺪ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
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ﻋﮑﺲ از ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی زمانه

