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ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

ﻣدرﺳﮫ را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺑرﯾم!*
ﺳﺎﯾﮫ
اواﺧر ﻣﮭر ﻣﺎه اﻣﺳﺎل ﺑﺎزھم
ﺳروﺻدای اﺟرای طرح ھﺎی ﺟدﯾدی
ﺑﮫ ﮔوش رﺳﯾد؛ اﯾﻧﺑﺎر اﻣﺎ "طرح
اﻧﺿﺑﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" در ﻣدارس .طرﺣﯽ
ﮐﮫ ظﺎھراَ ھدﻓش ﺣﺿور ﭘﻠﯾس در
ﻓﺿﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣدارس و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی
اطراف آن ،ﺧﺻوﺻﺎ َ ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﺗﺎد
اﺳت .اﯾن طرح ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد رﺳﻣﯽ
طرح ﻧﺻب دورﺑﯾن ﻣدارﺑﺳﺗﮫ در
ﻣدارس اﻋﻼم ﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺳؤﻟﯾن
اﯾن طرح ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧود داﻧش
آﻣوزان و اوﻟﯾﺎء آﻧﮭﺎﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ھﻣﮑﺎری ﭘﻠﯾس ﯾﺎرھﺎی ﺟوان از ﺑﯾن
داﻧش آﻣوزان دارد!!!
ﻋﺟب! ﺑراﯾﻣﺎن طرح ﭘﺷت طرح ،طراﺣﯽ و ﺗﺄﯾﯾد و ﺗﺻوﯾب
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟! ﺑرای ﭼﮫ؟! ﻣﮕر ﻣﺎ ﮐداﻣﯾن اﻧﺿﺑﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرھم
زدﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﺑﺎر ﭘﻠﯾس ھﺎﯾﺗﺎن را ﻣﺄﻣور ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ دم در ﮐﻼس
ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد؟! ﻣﮕر ﻣﺎ ﭼﮫ ﺗوطﺋﮫ ای در ﮐﻼس ھﺎی درﺳﻣﺎن
طراﺣﯽ ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻼس درﺳﻣﺎن را ﺑﺎ دورﺑﯾن ھﺎﯾﺗﺎن
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟!
ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺎ را ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﮐرده اﺳت؟ آﻧﮭم
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان اﯾﻼﻣﯽ اﺻﻼَ ﮐﻼس درس ﻧدارﻧد؛ داﻧش
آﻣوزان ﮐرد ﮐﻼس ھﺎی درﺳﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﻣﺑود داﻧش آﻣوز
ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷود)دﺧﺗران ﺑﺎﯾد ازدواج ﮐﻧﻧد و ﭘﺳران ﮐﺎر(؛ داﻧش
آﻣوزان ﺑﻠوچ و ﮐرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﺳﮫ ورود ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ
ﮐﺷور ﺑﺎﺷﻧد؛ داﻧش آﻣوزان روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺑود دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﯾد
ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد و در ھﻣﯾن ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺗﮭران داﻧش آﻣوزان دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺑود ﺑﺧﺎری اﺳﺗﺎﻧدارد ،ﺑﺎﯾد در آﺗش ذوب ﺷوﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ازای ھر ﮐﻼس درس ﯾﮏ ﭘﻠﯾس ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ
ﺟﻠوی اﻋﺗﯾﺎد ﻣﺎ را ﺑﮕﯾرﯾد؟! ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑدﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﺎ ھﭘروﺗﯽ
ﺷوﯾم و اﺻﻼَ ﻧﻔﮭﻣﯾم "دﻧﯾﺎ دﺳت ﮐﯾﮫ؟" و دور و ﺑرﻣﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ
ﮔذرد؟! ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑدﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﺎ ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﺳﮑون ،ﺳﮑوت و رﺧوت
ﺑﺎﺷﯾم؟!
دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷوﺧﯽ ﻧﮑﻧﯾد! ﻣﺎ زﺑﺎن رﻣز ﺷﻣﺎ را ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾم .
ﻣﯽ داﻧﯾم اﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﺗرل ھﺎ ﺳزای ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳت .داﻧش آﻣوزان
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺳﺎل "ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن" را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮔذراﻧدﻧد.
داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم و اراده و ﺗﮭدﯾدات ﺷﻣﺎ،
ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر را ﻓرﯾﺎد زدﻧد .ﻣﺎ در اﯾن ﺳﮫ ﻣﺎه درﺳﮭﺎی ﻣﺎن را
ﺧوب ﻓرا ﮔرﻓﺗﯾم.
ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ،ﺳﮑوت و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظم
ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽ آورﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ آﯾﻧده را
ھم از دﺳت ﺧواھﯾم داد .اﻟﺑﺗﮫ دﯾﮕر آﯾﻧده ﺑرای ﻣﺎ ﮐﻧﮑور و ﻗﺑوﻟﯽ
داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾﺳت .دﯾﮕر از اﯾن رﻗﺎﺑت ﻣﺳﺧره ﮐﻧﮑورﺗﺎن ﺣﺎﻟﻣﺎن ﺑﮭم
ﻣﯽ ﺧورد .رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﮐﯽ و ﺑرای ﭼﯽ؟ً! ﻣﮕر ﺳﮭراب ﺑرای ﮐﻧﮑور
ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﮑرده ﺑود؟ ﻣﮕر ﻧدا و ﮐﯾﺎﻧوش داﻧﺷﺟو ﻧﺑودﻧد؟ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم
ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ﺻدھﺎ ﻧﻔر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﮐﻧﮑور ﯾﺎ در زﻧدان ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻧﮑور ﻧرﻓﺗﻧد .ده ھﺎ ﺻﻧدﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﺑود و در ﻋوض

ﺻدھﺎ ﺗن از ﻣﺄﻣوران ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ازای
ﮐﺷﺗﺎر و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﯾن داﻧش آﻣوزان
و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺻﻧدﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه را
ﭘﺎداش ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﺎ دﯾﮕر ﺑرای اﯾن
ﮐﺛﺎﻓت ﮐﺎری ﺷﻣﺎ رﻗﺎﺑﺗﯽ ﻧﺧواھﯾم
ﮐرد.
ﻣﺎ ﺧوب ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در
ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ،ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ
واﻗﻌﺎ َ ھﺳﺗﯾم و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎﺷﯾم،
ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮭم ﻧدارد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﻣﺎ ﭼﯾزی ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ،ﻣؤﻣن ،ﻣطﯾﻊ ،ﻓرﻣﺎﻧﺑردار و
اﺣﻣق؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم.
ﺷﻣﺎ و ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواھد ﻣﺎ را ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺧودﺧواه،
ﺟﺎه طﻠب ،ﻓردﮔرا و ﺑﯽ اراده ﺑﺎر ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧدا ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود؛ اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎن
ﺧوب ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻘﯾﮫ ﻣردم ھم درﺳت ﻣﺛل ﻣﺷﮑﻼت
ﻣﺎﺳت و ﻣﺎ ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭم ﻧﯾﺎز دارﯾم ،اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را
اﺻﻼَ ﻧﻣﯽ ﺷود ﻓردی ﺣل ﮐرد و ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را ﺟﻣﻌﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣل ﮐﻧﯾم .اﯾن ھﻣﺎن آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن وارد
دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺣﺗﯽ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐرده اﯾم و ﺷﻣﺎ از اﯾن "ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺧطرﻧﺎک" ﻣﯽ ھراﺳﯾد.
ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺣﺗﻣﺎ َ از راه ﮐﻧﮑور وارد
داﻧﺷﮕﺎه ﺷوﯾم ،ﻣﺎ ﯾﺎران داﻧﺷﺟوﯾﻣﺎن را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﯾدا ﮐردﯾم و
ھﻣﮑﻼس ﺷدﯾم .ﮐوﭼﮫ ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر درس
ﺧواﻧدﯾم و اﻣروز ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ھﻣرزﻣﺎﻧﻣﺎن در
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻧﺗظر ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺎ ﻣﯾدان و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
دارﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺧوﺑﯽ ﺧواھﯾم رﯾﺧت و ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن،
ﭘرﺗﻌدادﺗرﯾن و ﺟﺳورﺗرﯾن ﻧﯾروی ﺿرﺑت ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺧودﻣﺎن
ﺧواھﯾم ﺷد.
اﻣﺳﺎل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺧوب ﻓﮭﻣﯾدﯾم ،ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﺄﻣورﯾن ﮐﻧﺗرل ﺷﻣﺎ
در ﮐﻼس ھﺎ ﭼﮫ ھﻣدﺳﺗﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دﺑﯾر
ﺷﯾﻣﯽ ﻣﺎ درﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾرآﺑﺎد روش ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺎزاﺷﮏ آور را ﺑﮫ ﻣﺎ
آﻣوزش ﻣﯽ داد؛ و دو ﭼﮭﺎرراه ﺑﺎﻻﺗر دﺑﯾر زﺑﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ "ﻧﺗرﺳﯾد ،ﻧﺗرﺳﯾد ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم"؛ و
اﻣروز ﻣﻌﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت "ﮐﺗﺎب ھﺎی دروغ" را درﺑﯾﺎورﯾد.
ﻣﺎ اﻣروز ھﻣدﺳﺗﺎن ﺧودﻣﺎن را ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ دادﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺷﮑل در ﻣدارس ﺑﺳﯾﺞ داﻧش
آﻣوزی اﺳت ،ﻣﺎ آﯾﻧده ﺑﺳﯾﺞ داﻧش آﻣوزی را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺧوب
ﻟﻣس ﮐردﯾم ،ھﻧوز ﺟﺎی ﺑﺎﺗوم ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .ﻣﺎ دﯾﮕر اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ
دھﯾم ﺑﮫ اﺳم ﺑﺳﯾﺞ داﻧش آﻣوزی و ﭘﻠﯾس ﯾﺎر ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻔرﻗﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد
و ﺟﺎﺳوس ﺑﺳﺎزﯾد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷوراھﺎی داﻧش آﻣوزی ﺧودﻣﺎن را
ﺑﺳﺎزﯾم ،ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ،رأی و ﻧظر ﺧودﻣﺎن؛ ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﺳؤﻟﯾن.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت "روز داﻧش آﻣوز" ،روز
ﺧودﻣﺎن ،روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ آن را از ﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﺑرﯾم.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺧودﻣﺎن ﺷورای داﻧش آﻣوزی درﺳت ﮐﻧﯾم ،ﺳﺗﺎد
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺗﺎد ﺷﻌﺎرﻧوﯾﺳﯽ ،ﺳﺗﺎد ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ ،ﺳﺗﺎد ﻣوزﯾﮏ،
ﺳﺗﺎد رﻗص ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و ...
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اﻣﺳﺎل ﺑرای روز داﻧش آﻣوز اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﯾم،
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣﺛل ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺷﻣﺎ و ﺑﮫ اﺟﺑﺎر ﺑﮫ
ﺗظﺎھرات ﺑروﯾم .ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺎﯾﯾم .ﺷﺎﯾد ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ
ﺑروﯾم در ﮐﻧﺎر ﯾﺎران داﻧﺷﺟوﯾﻣﺎن ﮐﮫ ھر روز اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺧودی را ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ھﻣراه ﮐﻧﯾم .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ
ھﺎی ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺟداﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﻘض ﮐﻧﯾم ،دﺧﺗر و
ﭘﺳر دﺳت در دﺳت ھم ﺳرود ﺑﺧواﻧﯾم و ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ
را ھم ﺑﺷﮑﻧﯾم.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم روی ﺗﻣﺎم دورﺑﯾن ھﺎی ﮐﻼس ھﺎﯾﻣﺎن رﻧﮓ
ﺑﭘﺎﺷﯾم ،ﺗﺎ ﺑرای دﯾدن ﻣﺎ از ﭘﺷت ﻣﺎﻧﯾﺗور ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾﺎﯾﯾد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم دﯾوارھﺎی ﺷﮭر را ﭘر از اﺳم ﯾﺎران ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ
ﻣﺎن ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧوﻧﺷﺎن ،ﺳرخ! ﺳرخ! ﺳرخ! دﯾوارﺷﮭرھﺎ،
دﯾوار ﭘﺎرک ھﺎ ،درھﺎ ،ﮐﯾوﺳﮏ ھﺎ ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ،ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ،ﻋﮑس ھﺎ،
ﺑﯾل ﺑوردھﺎ و ﺳطل اﺷﻐﺎل ھﺎ را ﭘر از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻌﺗرﺿﺎﻧﮫ
ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺎ دﯾﮕر از دﻟﺗﻧﮕﯽ و ﻏم ﮔﻼﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ ﻣﺷق
ﺷب ﻣﺎن را ﺑﯽ ﻏﻠط ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾم.
 üﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!
 üﻣرگ ﺑر ﮐﻧﺗرل!
 üﻣﺎ ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!
 üﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻓﮑر ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾم!
 üﻣﺎ دﯾﮕر دروغ و ﺗﺣرﯾف ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!
 üﻗدﻏن ﮐردن ،ﻗدﻏن!
 üﻣﺎ ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﯾم!
 üﻓﺿوﻟﯽ ﻧﮑن ،ﻗدﻏن!
 üﻣﺎ ﺳؤال دارﯾم؟ ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز ،ﭼرا؟
 üﻣدرﺳﮫ ،داﻧﺷﮕﺎه ﯾﮑﺻدا!
اﯾن ھﺎ دﻟﯾل ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎﺳت ،ﻣﺎ ﺧوب ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم .اﯾن ﺗرس از
اﻣروز و دﯾروز ﻧﯾﺳت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧش آﻣوزی در اﯾران و
ﺟﮭﺎن ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﭘﺗﺎﺳﯾل را ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐوﭼﮏ و ﻧﺎﺗوان ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد دﻧﯾﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد .ﭼون ﻣﺎ زاده اﻣروزﯾم و ﺗﻌﺑﯾر آﯾﻧده!■

* ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎر ھﺎی ﺟواﻧﺎن در ﻣﯽ  ١٩٦٨در ﻓراﻧﺳﮫ.

رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن داﻧش آﻣوز،
ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎری ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی ﺑذر ﻣﺎ را
ﯾﺎری ﮐﻧﯾد .ﻣﻘﺎﻻت ،ﮔزارﺷﺎت ،اﺧﺑﺎر ،ﻋﮑﺳﮭﺎ،
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ و ﺳؤاﻻت و  ...ﻧظرات ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و
اﻧﺗﻘﺎدات ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
در ﺷﻣﺎره ھﺎی آﺗﯽ ﻗﺻد دارﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻣﮭم
"ﺗﮑﺎﻣل" و ﺑﺣث و ﺟدل ھﺎی ﺟدﯾد ﭘﯾراﻣون آن
ﺑﭘردازﯾم .در اﯾن ﻣورد ﻣطﺎﻟب ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ داﻧش آﻣوزان اداﻣﮫ ﮐﺎری "ﻧﺷرﯾﮫ
داﻧش آﻣوزی ﺑذر" ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

– وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺻﻔﺣﮫ
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اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
و
ﻣدرﺳﮫ
ﺳﺎﻧﺎی ﮔزارﺷﮕر
اﺻﻼَ ﺣس درس ﺧوﻧدن ﻧﯾﺳت .ﻧﺎﺳﻼﻣﺗﯽ اﻣﺳﺎل ﮐﻧﮑور دارﯾم .
ﮔﺎھﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم واﻗﻌﺎ اﯾن ﻣﻌﻠم ھﺎ ﻧﻔﺳﺷون از ﺟﺎی ﮔرم در ﻣﯾﺎد
ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﯽ ﺗوﻧن درس ﺑدن .ﺗﺻوﯾر ﻧدا و ﺑﻘﯾﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھﻣﯾﻧﺟور ﺟﻠوی ﭼﺷﻣم رژه ﻣﯽ ره .آﺧﮫ ﺗﺎ
دﻓﺗر ﻣدﯾر .ﻣﯾﮕﮫ" :ﺧﯾﻠﯽ ﺣرف ﻣﯽ
ﮐﯽ؟ ﺗو اﯾن ھﻔﺗﮫ دو ﺑﺎر رﻓﺗم
ِ
زﻧﯽ!" .ﻣﯽ ﮔم" :آﺧﮫ ﺧﺎﻧم ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎﺑﺎﻣون ﭘُر از دروﻏﮫ" ،ﻣﯾﮕﮫ:
"اﯾﻧﺎش ﺑﮫ ﻣﻧو ﺗو رﺑط ﻧداره!" ،ﮔﻔﺗم" :ﭘس ﭼرا ﻣﻠﺗو ﻣﯽ ِﮐﺷوﻧﯾن
رأی ﺑدﯾن؟ ﺧودﺗون ﯾﮑﯽ رو ﺑذارﯾن دﯾﮕﮫ .اﻟﺑﺗﮫ ﻣرگ ﺑر
ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ زﻧﮓ زدن ﻓﺎﯾده ﻧداره.
دﯾﮑﺗﺎﺗور!" .ﺧودش ﻣﯽ دوﻧﮫ
ِ
ﮔﻔت" :ﺑرو ﺳر ﮐﻼس ﺣرف زﯾﺎدی ﻧزن ".رﻓﺗم ﺳر ﮐﻼس ﺑﮫ ﺑﭼﮫ
ھﺎ ﮔﻔﺗم ﺣرف زﯾﺎدی ﻧزﻧﯾن ،ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑزﻧﯾن.
ﻣﮭﻼ ﮔﻔت :ای ﺑﺎﺑﺎ رأی ﻣﻧو ﮐﮫ دزدﯾدن.
ﺑﮭﺎره ﮔﻔت :اﺗﻔﺎﻗﺎ َ ﺧوب ﺷد دزدﯾدن؛ دزدا رو ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم دﯾﮕﮫ.
ﻧﻌﯾﻣﮫ ھم ﻣﯽ ﮔﮫ :آره! از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ھرﭼﮫ ﭘﯾش آﯾد ،ﺧوش آﯾد!
ﻣﮭﻧﺎز ھم ﻣﯽ ﮔﮫ :آره! ﻣن ﮐﮫ رأی ﻧدادم .وﻟﯽ ﻣﻧم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ
ھر ﺣﺎل ﺧوش آﯾد!
ﻋﺎطﻔﮫ ﭘرﯾد وﺳط :ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ .واﺳﮫ ﻣن ﮐﮫ ﻓرﻗﯽ ﻧداره.
ﮔﻔﺗم :ﻗرار ﺷد ﺣرف زﯾﺎدی ﻧزﻧﯾم .ﻓﻘط ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﯽ.
اﻟﺑﺗﮫ ﺷﯾرﯾﻧم ﺑرﮔﺷت ﮔﻔت :ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮫ ﺗو ﭼﮫ؟
ﻣﮭرﻧوش اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﮫ :ﺑﺳﺗﮕﯽ داره ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎش .ﻓرق
داره ﺷﺎﯾد ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوش ﻧﯾﺎﯾد.
ﺷﯾﻣﺎ ﯾﮭو ﻣﯽ رﺳﮫ .ﻋﺷق ﺷﻌﺎر دادﻧﮫ .داد ﻣﯾزﻧﮫ" :رأی ﻣﺎ رو
دزدﯾن ،دارن ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘُز ﻣﯽ دن"
ﻣرﯾم ھم ﻣﯽ ﮔﮫ :ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ دارﯾن.
ﻣﮭرﻧﺎز ھم ﺑﮫ ﻣن زل ﻣﯽ زﻧﮫ و ﻣﯽ ﮔﮫ :ﺧب رأﯾﻣون رو دزدﯾن
دﯾﮕﮫ.
ﻣﮭﺳﺎ ﺧﺎﻧم از راه ﻣﯽ رﺳﮫ و ﻣﯽ ﮔﮫ :ﺑﺎﺑﺎ ﺧودﺗون رو درﮔﯾر اﯾن
ﻣﺳﺎﺋل ﻧﮑﻧﯾن!
ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔم :ﻣﺎ دﯾﮕﮫ ﺗﺎ ﺧرﺧره رﻓﺗﯾم ﺗوش ﺗو ﻣﯽ ﮔﯽ درﮔﯾر
ﻧﮑﻧﯾن .ﺗو ﻣﮕﮫ ﻧدا و ﺳﮭراب و ﺗراﻧﮫ رو ﻧدﯾدی؟ ﻣﺎ درﮔﯾر ﻧﯾﺳﺗﯾم
ﺑﮫ ﻧظرت؟ ﺣﺗﻣﺎ َ ﺗو ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد ﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﻧوﯾﺳﮫ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﺎ رو ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﻧدازه؟
ﻧﮕﺎرھم اﯾن وﺳط ﻗﻣﺑرک زد "ﻧوﺷﺗم ﻣوﺳوی ،دراوﻣد اﺣﻣدی
ﻧژاد".
ھدﯾﮫ ﮐﮫ ﺗﺎزه رﺳﯾده ﺑود ﮔﻔت :اﮔﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری
اﯾﻧطورﯾﮫ ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻣوﻧو از دﺳت ﺑدﯾم و ﺧوﻧﺷوﻧو رو زﻣﯾن ﺑﺑﯾﻧﯾم -
ﮐﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺳﮫ آزادی ﻣﺎ از ﺧوﻧﺷون ﮔذﺷﺗن -رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﻧﺧواﺳﺗﯾم .اﯾن رژﯾم ﺟﺎﻧﯽ ارزش ھﯾﭻ ﭼﯽ ﺟز ُﺗف ﻧداره .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد
اﻧﺗﻘﺎم ﺧون دوﺳﺗﺎﻣوﻧو ﺑﮕﯾرﯾم .ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم .ﯾﺎ ﻣﺛل اوﻧﺎ ﻣﯽ
ﻣﯾرﯾم ،ﯾﺎ ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷﯾم.
ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮔﻔﺗم :واﻗﻌﺎ ً اﯾن رأی اول و آﺧر ﺑود.
ﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣدام ﻣﯽ ﮔﻔﺗن "رأی
ھﻣﮫ ﻣواﻓق ﺑودن .ﺣﺗﯽ اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ِ
ﺑدﯾن!".
ﻣﮭﻼ ﮔﻔت :اوﻟﯾن رأﯾﻣون رو دزدﯾدن ،اﻣﺎ ھدﯾﮫ ﺣرف ﺧوﺑﯽ زد
"ﮔﻔت :ﻣﺎ ﺷﺎﻧس داﺷﺗﯾم ﺗو ھﻣﯾن رأی اول ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﭼﯽ ﺑﮫ ﭼﯾﮫ .
ﺑﻌﺿﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ دارن رأی ﻣﯽ دن ،ھﻧوز ﻧﻔﮭﻣﯾدن!!!"
ﻣواﻓﻘم!■

ﺻﻔﺣﮫ ٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﮐدام  ١٣آﺑﺎن؟
ﺷورش ﯾﺎ ﺑﯾﻌت؟
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت!
اﻓﺷﯾن
ھﻣﮫ ،داﻧش آﻣوزان را ﻓراﺧواﻧده اﻧد ﮐﮫ
روز  ١٣آﺑﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﺟﻧب و ﺟوﺷﯽ
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑراه اﻓﺗﺎده اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظرﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ
ﻧﻘﺷﯽ ﺑﺎزی ﺧواھﯾد ﮐرد؟ ﻧﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻣﺎﺳت! ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﮐدام  ١٣آﺑﺎن را اﻟﮕوی ﺧود ﻗرار دھﯾد؟  ١٣آﺑﺎن ﺳﺎل ٥٧
ﺑﮫ ﻋﻧوان "روز داﻧش آﻣوز" ﯾﺎ  ١٣آﺑﺎن  ٥٨ﺑﮫ ﻋﻧوان "روز اﺷﻐﺎل
ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ"؟ دو  ١٣آﺑﺎن ﺑﺎ دو وﯾژﮔﯽ و ھدف ﻣﺗﻔﺎوت.
 ١٣آﺑﺎن  ٥٧ﭘﺎﺳﺦ داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ رژﯾم ﺷﺎه ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﺑزرگ ﺟﻣﻌﮫ  ١٧ﺷﮭرﯾور آن ﺳﺎل در ﻣﯾدان ژاﻟﮫ
ﺗﮭران و اﻋﻼم ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﻣوج اﻧﻘﻼﺑﯽ را
ﮐﮫ ﺑراه اﻓﺗﺎده ﺑود ﺑﺎز دارد .از  ١٧ﺷﮭرﯾور ﺗﺎ اول ﻣﮭر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ در
اﻧﺗظﺎر ﻋﮑس اﻟﻌﻣل داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑود.
ﻣﮭر ،٥٧ﺑﮫ ﻣﺎه ﺧروش ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،داﻧش آﻣوزی و ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑدل ﺷد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗن ﺑﮫ ﺳﮑوت ﻧدادﻧد و
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺗظﺎھرات ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺷﺎه ﺑدل
ﮐردﻧد .ھم زﻣﺎن داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣدﻧد .ﺟﺳﺎرت و
ﭘﺷﺗﮑﺎرﺷﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻠﻣﺎن را ھم ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرد .اﺗﺣﺎدی
رزﻣﻧده ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧش آﻣوزان ﺑوﺟود آﻣد .ﺗﻘوﯾم
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم اﯾران ﺑﺎ ﺧون ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧش
آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﻧﮕﯾن ﺷد .ﮐﻣﺗر روزی ﺑود ﮐﮫ ﺧﺑر از ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺗن داﻧش آﻣوز ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯽ در اﯾن ﯾﺎ آن ﺷﮭر اﯾران در درﮔﯾری ﺑﺎ
ﻣزدوران ﺷﺎه ﺑﮫ ﮔوش ﻧرﺳد.
ﻧﯾروی ﺿرﺑت ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣد ،ﺷﺟﺎع و ﺟﺳور ،ﻣﻐرور
و اﺳﺗوار؛ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوھﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رژﯾم ﺷﺎه .اﯾن داﻧش آﻣوزان
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ اﻋﻼن ﺷده را ﺑﮫ ﺳﺧره ﮔرﻓﺗﻧد ،در
ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ و درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ارﺗش ﺷﺎه را ﻓﻠﺞ ﮐردﻧد .اﯾن
داﻧش آﻣوزان و ﺟواﻧﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزداﺷﺗن ﻣوج اﻧﻘﻼب
ﺷدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود ﺑﮫ ﺟﻠو راﻧدﻧد و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑﮫ
ﻣﯾدان آﻣدن دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼون ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﮐﺎرﮔران و
دﯾﮕر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﮐردﻧد .اﯾن داﻧش آﻣوزان ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﮏ
آﮔﺎھﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑدل ﺷدﻧد .ﺑﮫ ھﻣت آﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی
ﺟﻠد ﺳﻔﯾد )ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ( و ادﺑﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور
ﭘﺧش ﺷد .آﻧﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻋﮑس و ﮐﺗﺎب را در ھر
ﻣدرﺳﮫ ای ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد .ﺑرﺧﻼف ﺗﺎرﯾﺦ ﺳراﭘﺎ دروﻏﯽ ﮐﮫ در
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣدارس آﻣده در آن زﻣﺎن ھﻧوز روﺣﺎﻧﯾت در ﺣﺎل اﺳﺗﺧﺎره
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾﺎﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ؟! ھﻧوز آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر
ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺟﺎ ﻧزده ﺑودﻧد .ھﻧوز ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ در ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ
ﻗرار داﺷت و ﺟﻠوی ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣﺑﺎرز و ﺗﺷﻧﮫ ﻋﻠم و
آﮔﺎھﯽ ﺗﻌﻠق داﺷت.
طﯽ ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﮭر و آﺑﺎن ﭘﯾوﻧد ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﯾن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و
داﻧش آﻣوزی ﺑرﻗرار ﺷد .اﯾن ﭘﯾوﻧد ﺑود ﮐﮫ  ١٣آﺑﺎن  ٥٧را ﺧﻠق
ﮐرد .ﺻﺑﺢ آن روز ھزاران داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺷﺎﻧدن
ﻣدارس ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺣرﮐت ﮐردﻧد ،ﺑﯽ ھﯾﭻ ھراﺳﯽ از
ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ وارد ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه ﺷدﻧد ،اﯾن ﺗرﮐﯾب اﻧﻔﺟﺎری
ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﺎه را ﺑﮫ وﺣﺷت اﻧداﺧت .ﻣزدوران رژﯾم ﺷﺎه
ﺑروی داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان آﺗش ﮔﺷودﻧد ،درﻧﺗﯾﺟﮫ  ٥٦ﻧﻔر
ﮐﺷﺗﮫ و ﺻدھﺎ ﻧﻔر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﭘس از اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﺗﮭران در آن
روز ﻣﻧﻔﺟر ﺷد؛ ﻏرق در آﺗش و دود ﺷد .ﺗﻣﺎم ﺷﮭر ﺻﺣﻧﮫ ﺑروز

ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

ﺧﺷم ﺳوزان ﻣردم ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ ﺷد .ﺳﯾزده آﺑﺎن ﺿرﺑﮫ ای ﻣرﮔﺑﺎر ﺑر
رژﯾم ﺷﺎه ﺑود و ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐرد.
َ
ﮐﺎﻣﻼ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل  ١٣آﺑﺎن  ٥٧ﻗرار
اﻣﺎ  ١٣آﺑﺎن ٥٨
داﺷت .در اﯾن روز ﻋده ای از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ
ﺧط اﻣﺎم ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧود در آوردﻧد
و ﺑﮫ ﻗول آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﻧﻘﻼب دوم
ﺑوﺟود آوردﻧد .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺣق داﺷت ،ﭼرا ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت
و ﻣﺎﺟراھﺎی ﺣول آن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺗﺛﺑﯾت و اﺳﺗﻘرار
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ داﺷت .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن دﯾروز
و اﻣروز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣوﺳوی ﺗﺎ اﺣﻣدی ﻧژاد اﯾن روز
را از آن ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد ١٣ .آﺑﺎن  ٥٨ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻣﻧﺣرف ﮐردن
ﺳﻣت و ﺳوی ﻣﺑﺎرزات ﻣردم داﺷت .ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر را ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﻣﺑﺎرزه ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻌت ﺑﺎ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻣوﺟب ﺗﻘوﯾت
ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ ﺷد .ﺗوھﻣﯽ ﺑزرگ اﮐﺛرﯾت ﻣردم را در ﺑرﮔرﻓت .
ﺑرﺧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ )ھﻣﭼون
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎی اﻣروز ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ( ﻣﺑﺎرزه
ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗﻠﻣداد ﺷد .ھﯾﺎھو ﺟﺎی واﻗﻌﯾت را ﮔرﻓت و ﺟﮭل و
ﻓرﯾب ﺑﮫ ﺟﻠوی ﺻﺣﻧﮫ راﻧده ﺷد .ﺗوﺟﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دار و دﺳﺗﮫ ﺳﺗﻣﮕر ﺗﺎزه ﺑﻘدرت رﺳﯾده ﺟﻠب ﺷود ،ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ )آﻣرﯾﮑﺎ( ﺟﻠب ﺷد ﮐﮫ ﺧود راه را ﺑرای
ﺑﻘدرت رﺳﯾدن اﯾن دار و دﺳﺗﮫ ﺑﺎز ﮐرد .ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ در
اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺷﺎه و ﺷﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺧﺎ َ دﺷﻣﻧﯽ اش ﺑﺎ ﻣردم اﯾران را ﻧﺷﺎن داده
ﺑود .ﺗﻣﺎم ﻓﮑر و ذﮐر دار و دﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﻧﯾز اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻧﺎی ﭘوﺳﯾده ای ﮐﮫ از ﺷﺎه ﺑﮫ ارث ﺑرده ﺑودﻧد را ﺗرﻣﯾم ﮐﻧﻧد
و ﺗﻣﺎم اھرﻣﮭﺎی ﺳرﮐوﺑﮕرش را دوﺑﺎره ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣؤﺛرﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗری ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧدازﻧد.
 ١٣آﺑﺎن  ٥٨و ﺑرﮐﻧﺎری دوﻟت ﻣوﻗت ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﯾﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ
ﻏرب ﺑود ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾران
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ ﺑﺎ ﺧود وی طرف ھﺳﺗﻧد ١٣ .آﺑﺎن  ٥٨اوﻟﯾن ﮔﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﮐردن ﻗدرت ﺑود.
درﻋﯾن ﺣﺎل ١٣آﺑﺎن  ٥٨ﺑﯾﺎن ﺣرص و آز ﻗﺷری از داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺟوان ﺣزب اﻟﻠﮭﯽ ﺑود ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺧود را ﺑﺎﻻ
ﺑﮑﺷﻧد و وارد داﯾره ﻗدرت ﺷوﻧد .ھرﮐدام از آﻧﺎن ﺑﮫ ﮔرداﻧﻧده اﯾن ﯾﺎ
آن ﻧﮭﺎد ﺳرﮐوﺑﮕر در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدل ﺷده و ﻣرﺗﮑب ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺑزرگ ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎل و ﻣﻧﺎل رﺳﯾدﻧد .اﻏﻠب آﻧﺎن اﻣروز رﺧت
اﺻﻼح طﻠﺑﯽ و طرﻓداری از ﻧظﺎم ﻏرﺑﯽ را ﭘوﺷﯾده اﻧد .اﯾن
واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت ھﻣﺎﻧﻧد روﺣﺎﻧﯾت ﺣﺎﮐم،
ﺑدرﺟﺎﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑودﻧد اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷﺎن از زاوﯾﮫ
ای ﻣﺗرﻗﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ از زاوﯾﮫ ای ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧﺗﮭﺎ و
ارزﺷﮭﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑود .ﻣﺧﺎﻟﻔت آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺷﺎﻣل
ﺑرﺧﯽ ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ظواھر ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏرب ﺑوﯾژه در زﻣﯾﻧﮫ
ﺑرﺧورد ﺑﮫ زﻧﺎن و ﺑرده داﻧﺳﺗن زﻧﺎن ﺑود .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧط اﻣﺎم ھم
ﭼون دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﻣذھﺑﯽ در ﻗدرت ﺑﺎ اﺳﺎس ﻧظم اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ﺑودﻧد
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧداﺷﺗﻧد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ آن ﻧظم اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﮐردﻧد ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﻋﯾﻣﻘﺎ ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش دادﻧد .آﻧﺎن ﺷﮑﻠﯽ
ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﯾران ﺑﺧﺷﯾدﻧد.
 ١٣آﺑﺎن  ٥٨در ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت و اﺳﺗﻘرار ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻧظم
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻗرار داﺷت .درﺳت ﺑرﻋﮑس  ١٣آﺑﺎن  ٥٧ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ
اش ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﯽ آن ﺑود.
ﺣﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ در  ١٣آﺑﺎن اﻣﺳﺎل ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ﺷورش ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ﺑﯾﻌت؟! ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در آن از ھﯾﭻ آﯾﻧده ای ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﯾم ﯾﺎ ﺑﯾﻌت ﺑﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ﻣوج ﺳﺑز در ﻓﮑر آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﯾن ﻣﺎ و
اﯾن ﻧظﺎم ﭘﯾوﻧد ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻗول ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی اﻋﺗﻣﺎد
ﻣردم را ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾن اﻣر
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﻣدی ﻧژادھﺎ و ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ھﺎ و ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑطور ﻗطﻊ و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﻧﯾم■.

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی ﺑذر

– وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺻﻔﺣﮫ

٥

 ١٣آﺑﺎن ﺑرای ﻣﺎ ﭼﮫ
روزﯾﺳت؟
ﺑرﻧﺎک
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧدﻣﺎھﮫ اﺧﯾر ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﯾم ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم آرام ﺑﮕﯾرم .دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷود ﻋﺎدی و ﺑﯽ ﺧﯾﺎل
زﻧدﮔﯽ ﮐرد .داﺋم ﻣﻧﺗظر ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ای .ﻣوﺟﯽ از ھﯾﺟﺎن در ھﻣﮫ
ﺟﺎ و ھﻣﮫ ﮐس وﺟود دارد .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﯾم ،وﻟﯽ
ﻧدادﯾم .ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻋﻣرﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑودﯾم ،وﻟﯽ اﻧﺟﺎم
دادﯾم ،ﻣﺛل رأی دادن .ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻏﻧﯽ و ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎھﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ اﻧدوﺧﺗﯾم ،ﻣﺛل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و ﭘﻠﯾس و آﺗش اﻓروزی
در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود در ﺑراﺑر ﮔﺎز اﺷﮏ آور .ﺑﮫ درس
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدارس و ﮐﻼس ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ آﻣوﺧﺗﯾم و ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎم دوران ﻣدرﺳﮫ ،ھﻣﮫ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌدل ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺑول
ﺷدﯾم .ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻣﺎ اﻧدوﺧﺗﯾم،
ﺑرای ﺗﻣﺎم آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺷﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺳر دارﯾم ،ﺑرای ﺗرﺳﯾم آﯾﻧده ای ﮐﮫ در ﭘﯾش اﺳت و
ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﻧﺎﻣﻣﮑن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻣﮑن!
داﻧش آﻣوزان در ﻣﺎھﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دادﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺄﻣوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﭘدر و ﻣﺎدرھﺎﯾﺷﺎن و ﺑﮫ
ﺟرأت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺧودﺷﺎن ھم ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ
اﯾﻧﺗرﻧﺗﺷﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﯾﻠﺗر ﺷده و ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺷﺎھده ھر ﻣوردی از
راھﮭﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘوﺷﯾدن
ﺷﻠوار ﺟﯾن ﻣدل دار ﻣﺷﮑل داﺷﺗﻧد .دﺧﺗران داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ از در
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣدرﺳﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن و  ...از ﺧﺎﻧواده و ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﻣدرﺳﮫ ﺗذﮐر اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و از ﺑﺳﯾﺟﯾﮭﺎ ﻓﺣﺷﮭﺎی رﮐﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد .داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺷﺎن از ﮐﻼس ھﺎی دﯾﻧﯽ و
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭم ﻣﯽ ﺧورد و آرزوی ﺳﭘری ﺷدن اﯾن زﻣﺎن را
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ داﺷﺗﻧد .دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ روز و ﻋﺻر ،در
ﻣدرﺳﮫ و ﺑﯾرون از آن ،در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺣﻠﮫ ھﺎ ﺗوﺳط ﺑﺳﯾﺞ داﻧش
آﻣوزی در دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺳﺎﺟد ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷدﻧد .و ھزار ﻣﺛﺎل
دﯾﮕر ...
در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﺷﺎرھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و
ﺳرﮐوب ﻋرﯾﺎن ،ﻗواﻧﯾن ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ،ﻓﺿﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ
در ھﻣﮫ ﺟﺎ ،ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ ،ﻣذھب زدﮔﯽ و  ...ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠط ﺑوده ،داﻧش آﻣوزان ﻧﻘش ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ در ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ
اﺧﺗﻧﺎق ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺿورﺷﺎن در ھر
اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﺎﻋث ﺗرک ﺧوردن ﻏول ﺳرﮐوب و ﻓﻌﺎل ﺷدن ﻧﯾروھﺎی
دﯾﮕر ﺷدﻧد .ﺻدای آﻧﮭﺎ ﺗﯾز و ﺑرﻧده اﺳت .ﻓرﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﭘُر از ﺳرﮐﺷﯽ
اﺳت .ﻣﮕر ھﻣﯾن ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺑل ﻧﺑود ﮐﮫ در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮔران
ﺷدن ﺑﻧزﯾن ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد .ﭼﻧد ﺗﺎ ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ﻓﻘط ﺑﮫ
دﺳت ھﻣﯾن داﻧش آﻣوزان آﺗش ﮔرﻓت .ﻣﮕر ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش ﻧﺑود ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﺷﮑر ھﻔت ﺗﭘﮫ ﺑﺎ ﯾﺎری زﻧﺎن و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ و
اﻋﺗﺻﺎب ﻣوﻓﻘﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺿور و ﻧﻘش داﻧش
آﻣوزان در آن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺎﯾد اھﻣﯾت داد .در ﻣﺎھﮭﺎی ﻗﺑل ھم
ھرﺟﺎ ﺳر ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧدی ،دﺧﺗران و ﭘﺳران ﻣﺣﺻل را ﻣﯽ دﯾدی ﮐﮫ
در ﺣﺎل دوﯾدن و رﻓت و آﻣد ھﺳﺗﻧد.
در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھم ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻧﻘش ﺳرﺷﺎر از اﻧرژی
را دﯾد .در ﻓﻠﺳطﯾن اﺷﻐﺎﻟﯽ اﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن داﻧش آﻣوز
ﺑودﻧد ﮐﮫ آﺗش اﻧﺗﻘﺎﺿﮫ را ﺑراﻓروﺧﺗﻧد و ﯾﮑﯽ از ھﺎرﺗرﯾن رژﯾﻣﮭﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ ﺳﺗوه آوردﻧد.
ھﻣﯾن ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش ﺑود ﮐﮫ آﺗش ﺧﺷم ﺟواﻧﺎن ،ﮐﺷور ﯾوﻧﺎن را
در ﻧوردﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺟواﻧﺎن رادﯾﮑﺎل در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺣﻼت،

داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺻﺎف ﭘﻠﯾس
ﻣﯽ رﻓﺗﻧد.
در دوره اﺧﯾر ھم در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﮭﺎﺟران و ﮔران ﺷدن ﺣق ﺗﺣﺻﯾل و  ...در ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺷورش ھﺎی
زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان در ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﻼاﺳﺗﺛﻧﺎ ﺣﺎﺿر
ﺑودﻧد.
وﻗﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾران ﺑرﮔردﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم اﯾران از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﻌﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ،
داﻧش آﻣوزان ھﻣراه آن ھﺳﺗﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘط ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﻣﺎ
ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺧوب ﺗوﺟﮫ ﮐرد .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در اواﺧر دھﮫ ٤٠
و اواﯾل دھﮫ  ٥٠ﺷﻣﺳﯽ در ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از دﻧﯾﺎ ﻣردم ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ﺑﺎور
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﮭﺎن دﯾﮕری ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در آن از ﺳﺗم و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺑری ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗدرﺗﮭﺎ را ﭘﺎﯾﯾن
ﺑﮑﺷﻧد و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣردﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧد ،در اﯾران ﻧﯾز در
ھﻣﺎن دوره اﯾن ﺑﺎور در ﺑﯾن داﻧش آﻣوزان ﻣدارس و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ
ﺳرﻋت در ﺣﺎل رﺷد ﺑود .ﺣﺿور ﭘُرﺷور داﻧش آﻣوزان در ﺗﺷﯾﯾﻊ
ﺟﻧﺎزه ﺗﺧﺗﯽ و در ﻣﺑﺎرزه ﻣوﻓق آﻧﺎن ﺿد ﮔران ﺷدن ﺑﻠﯾط اﺗوﺑوس
در ﺗﮭران ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﻧدﻧﯽ اﺳت .ﺑدون ﻧﯾروی ﺿرﺑت داﻧش آﻣوزان
– و روزھﺎﯾﯽ ﭼون  ١٣آﺑﺎن  - ٥٧رژﯾم ﺷﺎه ﺳرﻧﮕون ﻧﻣﯽ ﺷد .در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٥٧ﺗﺎ  ٦٠داﻧش آﻣوزان ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﮔﺳﺗرش ﺻﻔوف
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﺧش آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور داﺷﺗﻧد.
اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋول ﭘﺧش ﻧﺷرﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم
ﺑودﻧد ،ﺗﺎ آن آرزوھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺳرداﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .آﮔﺎه ﺷوﻧد و آﮔﺎه ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺟود ﺑود ،ﺳﺗﺎدھﺎی داﻧش آﻣوزی ﮔﺳﺗرده ای در ﺷﮭرھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾل ﺷدﻧد .اﯾن ﺳﺗﺎدھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و
ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد.
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺟرای ﻓرﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ،
ﻣﺑﺎرزه داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮭم ﮔره ﺧورد و
ﺑﺣث ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن
ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ در ﺗﻣﺎم ﻣوارد درھم ﺗﻧﯾده ﺷد.
ِ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑود .ﻓرﻣﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی دروس اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در
ﻣدح ﺷﺎھﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳﻼم و زﻧدﮔﯽ اﺋﻣﮫ و
روﺣﺎﻧﯾون ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷود .ﻗرار ﺑود ﻏرور ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ اﯾراﻧﯾﺎن از ﻓر
اﯾزدی ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﻌﺑﮫ ،ﭘﯾﻐﻣﺑر و  ١٢اﻣﺎم ﺷﯾﻌﮫ ﭼرﺧﺎﻧده ﺷود .ﺑﺟﺎی
ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾدان ،ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺳﻣﺑل ﻧظﺎم ﺷوﻧد .ﻣﺣﺻﻼن ھم ﺑﺎﯾد
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد ﯾﺎ طرﻓدارش ھﺳﺗﻧد.
طﯽ آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از داﻧش آﻣوزان طرﻓدار رژﯾم ﺑودﻧد اﻣﺎ
اﮐﺛرﯾت آﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑوﻣت ﺑودﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اردﯾﺑﮭﺷت ٥٩
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ آﻏﺎز ﺷد ،ﺑﺳﯾﺎری از داﻧش آﻣوزان ﻣﺑﺎرز ،ﺑﮫ
ﯾﺎری داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺑﯾن ﺑﻌﺿﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد .طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد ،زﻧداﻧﮭﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘُر
از داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟُرم ھوادرای از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎدﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ٦٠
اﻋدام ﺷدﻧد.
در ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ،ﻣدارس ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣردم ُﮐرد ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﺷد .ﻣدارس ﻣراﮐزی ﺑرای
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ ﺷد.
ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﻘش ﻓﻌﺎل داﻧش آﻣوزان در دوره ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷور ﺟواﻧﯽ و اﻧرژی زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ اﺳت .ﺟﻧﺑش داﻧش اﻣوزی ھﻣواره ﯾﮏ ﻣؤﻟﻔﮫ
ﻣﮭم و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن ﺑوده اﺳت.
ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑرای دوره ای ﻧﺳﺑﺗﺎ ً طوﻻﻧﯽ ﺟو
ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب ﺑر ﮐﺷور ﺣﺎﮐم ﺑود ،ﺗﺎ دوران دوم ﺧرداد . ١٣٧٦
ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳﯾﺎری از داﻧش آﻣوزاﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ رأی دادن
رﺳﯾده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدﻗﮭﺎی رأی و اﻧﺗﺧﺎب ﺧﺎﺗﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد وﻟﯽ
طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺗوی ذوﻗﺷﺎن ﺧورد .ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ١٨
ﺗﯾر  ١٣٧٨و واﻗﻌﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ﮐﮫ ﻟﻔظ "ﻣﻣدﭼﺎﺧﺎن" در ﺑﯾن
داﻧش آﻣوزان ھم ﺑﺎب ﺷد و اﻟﺑﺗﮫ ﺳرﺧوردﮔﯽ ﺷدﯾدی ﻧﯾز ﺑر
ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن داﻧش آﻣوزان ﺣﺎﮐم ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﯾﮑﯽ از ھدﻓﮭﺎی
ﺟدﯾد ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧرژی ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ،ﺑﺧﺻوص
ﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺟراھﺎی ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد و ﺑﮫ ھرز ﺑﺑرد.
طﯽ دھﺳﺎﻟﮫ اﺧﯾر ھﻣراه ﺑﺎ ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران
ﺷﺎھد آن ﺑوده اﺳت ،داﻧش آﻣوزان ھم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎھد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧرداد  ١٣٨٨ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺟوان رأی اوﻟﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،از طرﯾق رأی ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد از ﺷر اﺣﻣدی ﻧژاد ﺧﻼص ﺷوﻧد .از اﯾن زاوﯾﮫ اوﺿﺎع
ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن دوم ﺧرداد  ٧٦داﺷت ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ھم ﺑﺎرز ﺑود.
اﯾﻧﺑﺎر داﻧش آﻣوزان ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل ﭘُرﺷور و ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺳر
ﻧﺗرﺳﯽ داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ از اوﺿﺎع ذﻟﮫ ﺷده ﺑودﻧد و اﻧرژی
و ﺗﺟرﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ داﺷﺗﻧد .ﺷﺑﺎھت اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ھم رأی
دادﻧﺷﺎن ﻧﮫ از ﺑﺎﺑت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از
اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑود .اﯾن ﺑﺎر ھم ﺧﯾﻠﯽ زود ﺣﺎﻟﺷﺎن از رأی
دادن و اﯾن ﺑﺎزی دروغ ﺑﮭم ﺧورد و ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد ،از ھﻣﺎن
اوﻟﯾن روز و ﺷب ﺷﻠوﻏﯽ ھﺎ ،از ﭘرﺗﺎب اوﻟﯾن ﮔﺎز اﺷﮏ آور و
ﺷﻠﯾﮏ اوﻟﯾن ﺗﯾرھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم .داﻧش آﻣوزان ﮐﺷﺗﮫ ھم دادﻧد.
ﺧوﻧﯾن و ﻣﺎﻟﯾن ،ﺷﮑﺳﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .داﻧش آﻣوزان ﻓرﯾﺎدﺷﺎن
ﺑﻠﻧدﺗر از ﻓرﯾﺎد ﺳﺎﯾرﯾن ﻧﺑود ،وﻟﯽ ﺑرای ﺳرﮐوﺑﮕران ﺣﺿورﺷﺎن
ﺳﺧت و ﺳﻧﮕﯾن ﺑود .ﭼون ﻗرار ﺑود ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ
آﻧﮭﺎ ﺗرﺑﯾت ﺷده اﺳت ،رام و ﻣطﯾﻊ و ﭘﯾرو ارزﺷﮭﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده داﻧش آﻣوزان ﺳرﮐش در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﺷﮑﺳت ﺑزرگ ﺑرای اﯾن ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑود.
دﯾﮕر ﻧﺳﻠﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ رﻣز و رﻣوز زﯾﺎدی
از ﻣﺑﺎرزه در ﺧرداد و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٨٨ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ھر ﭼﺷﻣﮏ و اﺷﺎره و ﻓرﯾﺎدی ﺧودﺷﺎن را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﻧد .اﯾﻧﮭﺎ
دﯾﮕر آن داﻧش آﻣوزان ﺳرﺧورده ﭘس از دوم ﺧرداد  ٧٦ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ﺑرق ﺗﻐﯾﯾر در ﻧﮕﺎه ﺷﺎن ﻣﯽ درﺧﺷد .ﺑر ﻟﺑﺎﻧﺷﺎن ﺳرود ﺗﻐﯾﯾر
ﺟﺎرﯾﺳت .در ﻣﺷت ﮔره ﮐرده ﺷﺎن ﻓرﯾﺎد ﯾﮏ ﻧﺳل ﻓﺷرده ﺷده
اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗظرﻧد .ﻣﻧﺗظر ﺣﺎدﺛﮫ .ﻣﻧﺗظر ﻟﺣظﮫ .ﻣﻧﺗظر ﺟرﻗﮫ ای
ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ای ،ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﯾدان و ﯾﺎ ﭘﺎرﮐﯽ زده
ﺷود و آﻧوﻗت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟواﻧﺎن ﺟرﻗﮫ را ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ ای ﺗﺑدﯾل
ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣظﺎھر ﺳﺗم را ﺑﺳوزاﻧد ،ﻣظﺎھر دروغ و ﺳﺗم .
١٣آﺑﺎن اﻣﺳﺎل اﺳم رﻣزی اﺳت ﺑرای اﯾن ﻣﺑﺎرزات.
١٣آﺑﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارد و ھرﮐدام از
ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿر در ﻣﯾدان ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺳرﮐوﺑﮕران اﺣﻣدی ﻧژادی ،ﻣوﺳوی و طرﻓداراﻧش ﺑدﻧﺑﺎل اﯾن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧرا روز ﺗﺑﻌﯾد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ،در ﺳﺎل  ٤٢؛
و اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان ﺧط اﻣﺎم
در ﺳﺎل  ٥٨ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد و ارزﺷﮭﺎی آﻧرا ﺑﮫ ﺧورد ﻣﺎ دھﻧد .وﻟﯽ
اھﻣﯾت ١٣آﺑﺎن ﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﺗﺑﻌﯾد اﻣﺎم ﺷﺎن در ﺳﺎل  ٤٢و ﻧﮫ
ﺑﺧﺎطر اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان
ﺧط اﻣﺎم در ﺳﺎل  ٥٨اﺳت١٣ .آﺑﺎن ﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از اﯾن ﺣﻘﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎ
ﻧﯾﺳت ،ﺣﻘﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن روزی اﻧداﺧﺗﮫ ﮐﮫ در
آن ﺟواﻧﺎن از ھﯾﭻ آﯾﻧده ای ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑرای ﻧﺳل ﻣﺎ آﻧﭼﮫ
ﻗﺎﺑل ﯾﺎدآوری و ﺗوﺟﮫ اﺳت١٣ ،آﺑﺎن ﺳﺎل  ٥٧اﺳت .روزی ﮐﮫ
داﻧش آﻣوزان در ﺣﻣﺎﯾت از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺣرﮐت

ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

ﮐردﻧد ،ﻣدارس را ﺗﻌطﯾل ﮐرده و ﻣﻌﻠم ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه
ﮐرده ﺑودﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐل رژﯾم ﺷﺎه را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف طﻠﺑﯾدﻧد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗﻧد .ﺧون ﺳرخ آن ﯾﺎران داﻧش آﻣوز در
١٣آﺑﺎن  ٥٧ﺟﮭت ﺣرﮐت ﻣﺎ را در ١٣آﺑﺎن  ٨٨ﻣﺷﺧص ﮐرده
اﺳت .ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻠب اﺳﺗﺑدادﮔران ،زورﮔوﯾﺎن و ﻓرﯾب دھﻧدﮔﺎن را
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود ،ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ھم ﺟﻧﺎح اﺣﻣدی ﻧژاد و ھم ﺟﻧﺎح ﻣوﺳوی
از آن ھراس دارﻧد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ زور ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓرﯾب ،در
ﻣﻘﺎﺑل آن ﺳد اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﻣﺳﯾر رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺳرخ اﺳت .رﻧﮓ ﺧون ﯾﺎراﻧﻣﺎن
رﻧﮓ
ِ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎ ﺑدل ﺷود .ﻣﺎ ﻣﺳﯾر
ﺧود را ﺧواھﯾم رﻓت .ﻣﺎ اﻣﺳﺎل اﯾن ﻣﺳﯾر را ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت .ﻣﺎ
اﻣﺳﺎل آﻧرا ﻓرﯾﺎد ﺧواھﯾم زد .اﻣﺳﺎل ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑر دوش ﻣﺎﺳت .
روزھﺎی زﯾﺎدی دوﺷﺎدوش ﻣردم ﺟﻧﮕﯾدﯾم ،در ﮐﻧﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺷﻌﺎر دادﯾم ،در ﮐﻧﺎر ﭘدران و ﻣﺎدران زﺣﻣﺗﮑش ﻣﺎن ﻓرﯾﺎد زدﯾم ،ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎﻧﻣﺎن ﺳﻧﮕر ﺳﺎﺧﺗﯾم ،وﻟﯽ اﻣﺳﺎل ١٣آﺑﺎن ،اﯾن ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣﯾزﺑﺎن ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳرخ ﻣﺎن را ﺑر دﯾوارھﺎ
ِ
ﺑﻧوﯾﺳﯾم .ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﯾم و ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه دﻋوت ﮐﻧﯾم .اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ
و ﻧﺷرﯾﺎﺗﻣﺎن را ﭘﺧش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آﮔﺎھﯽ ﻣردم را از دﺷﻣن و روﺷﮭﺎی
ﺣﯾﻠﮫ ﮔراﻧﮫ اش ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد و آﻧﮭﺎ را از ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ﻣوج ﺳﺑز آﮔﺎه
ﺳﺎزد .ﻣﺎ ھﻧوز ﻧﮫ ﺳﺗﺎدی دارﯾم ،ﻧﮫ دﻓﺗری و ﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺳﺎزﯾم .ﻣﺎ ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود را ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در
١٣آﺑﺎن ﺛﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد؛ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﮑوﻣت ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوﺳوی و
ﻣوج ﺳﺑزش.

ﺑﮫ ﻧﺎم روز داﻧش آﻣوز ﺳرخ!
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اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ :٧

"داﻧش آﻣوز آﻗﺎی ﻣوﺳوی"

ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﮑﺑت ﺑﺎر و ﻣﻣﻠو از ارﻋﺎب و وﺣﺷﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧﺳل ﻣن ﺑﮫ وﺟود آوردﯾد؟
ﺑﮫ ﮐﺎﺑوﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺗﺎ اﻣروز ﮐودﮐﺎن ﻧﺳل ﻣرا
ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑوی ﻣﺎﺗم و درد از ھﻣﮫ
ﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳﯾد؟
ﻧﮫ آﻗﺎی ﻣوﺳوی!
 ...دوﺳت ﻋزﯾزی ﻣﯽ ﮔﻔت" :رﻓﺗﺎر ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن
درﺟﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑودن و آزاد ﺑودن آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت".
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺣﮏ
ٔ
و ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﮏ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ دوران "طﻼﯾﯽ" ﺷﻣﺎ دوره ای ﺳﯾﺎه
و ﻣردود اﺳت.
ﻣﺎ ﮐودﮐﺎن دﯾروز و ﺟواﻧﺎن اﻣروز ﻋزم ﺧود را ﺟزم ﮐرده اﯾم
ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻧﻘد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣوﺟود،
ﭘﯾش از ھرﭼﯾز از ﺳر ﺗﺟﺎرب ﺗﻠﺦ دوران ﮐودﮐﯽ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ دوران
ﻗدر ﻗدرﺗﯽ ﺷﻣﺎﺳت!
دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز! ﺳﯾزده آﺑﺎن ﻧزدﯾﮏ اﺳت و ﻣن ﻣطﻣﺋﻧم ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﺣﺿور ﺧود در اﯾن روز ﻟرزه ﺑﮫ اﻧدام اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺿدﮐودک و
ﺿداﻧﺳﺎن ﺧواھﯾد اﻧداﺧت!
ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و اﻋﺗﺑﺎر ﺻف ﻣﻧﺳﺟم ﺧودﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺑرد
ﮔذارده اﯾم! ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و ﺑراﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم ﺑﮫ "دوران اﻣﺎم" ﺑرﮔردﯾم .اﯾن ﺣﮑوﻣت از اول ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻘط
ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻓﻘر و ﮐﺷﺗﺎر ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده.
ﻣﺎ آﻣده اﯾم و ﺗﺎ آﺧر اﯾﺳﺗﺎده اﯾم
وﻋده ﻣﺎ ﺳﯾزده آﺑﺎن
ﺷﻌﺎر ﻣﺎ  :ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

داﻧش آﻣوز آﻗﺎی ﻣوﺳوی

اﯾﻣﺎن
ﺳﯾزدھم آﺑﺎن ﻧزدﯾﮏ اﺳت و ﺷواھد ھﻣﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﮐﮫ ﻣردم
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾن روز را ھم ﺑﮫ روز ﻧﺑردی دﯾﮕر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد.
روز ﺳﯾزدھم آﺑﺎن از ﺳوی ﺣﮑوﻣت روز داﻧش آﻣوز ﻟﻘب
ﮔرﻓﺗﮫ .از ﺳوی دﯾﮕر و از ﺑدو اﻋﻼم ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری آﻗﺎی ﻣوﺳوی در
اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﺑﺎرھﺎ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣر اذﻋﺎن داﺷﺗﮫ
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾده آل وی ،اﯾران دوره ﺣﯾﺎت ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺎﻟطﺑﻊ دوران
ﻧﺧﺳت وزﯾری ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ھﻣﺎن دوران "طﻼﯾﯽ" آﻗﺎی ﻣوﺳوی
ﯾﻌﻧﯽ اول ﻣﮭر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺷﺻت و ھﻔت راھﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺷدم ،ﻣﻔﯾد
داﻧﺳﺗم ﮔوﺷﮫ ای از اوﺿﺎع و اﺣوال داﻧش آﻣوزان آن زﻣﺎن را ﺑﺎ
داﻧش آﻣوزان اﻣروز ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم .ﮔرﭼﮫ ﻣﻌﺗﻘدم اﺳﺎس و ﭼﮭﺎرﭼوب
"آﻣوزش و ﭘرورش" طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﮑرده ،ذﮐر
ﻣواردی ﮐﮫ ﯾﻘﯾﯾن دارم ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺎطره و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣن ﻧﺑوده
ﺟو ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﯾرو آن ﻣدارس در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ
رود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان اﻣروز ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل و
ھوای آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد.
آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺑﺗداﯾﯽ ﻣن ﻣﻘﺎرن ﺑود ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺷت
ﺳﺎﻟﮫ .ﻣن در ﯾﮑﯽ از ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ واﻗﻊ در ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺗﮭران
آﻏﺎز ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﮐردم .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﭘرﺳﻧل دﺑﺳﺗﺎن ﻣﺎ اﻋم از ﻣدﯾر و
ﻧﺎظم ھﺎ و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣرد ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷرﮐت در ﺟﻧﮓ را داﺷﺗﻧد .ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﮫ
ﭼﮫ ﻋرض ﮐﻧم ،اﮐﺛراً ﺑﺳﯾﺟﯾﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻣﺎن ﺳﺎل در ﺟﺑﮭﮫ
ﺑودﻧد .آدﻣﮭﺎﯾﯽ از ﻟﺣﺎظ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺷدت آﺳﯾب دﯾده ﮐﮫ
ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎظم ھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﻣوﺟﯽ ﺷده ﺑود .ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ ھرروز ﺑﺎ ﻟﺑﺎس وﯾژه ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن
ﺟﺑﮭﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷد .ﺟو ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮑﯽ ﺟو ﺣﺎﮐم در ﺟﺑﮭﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺑود .ﺟو رﻋب و
وﺣﺷت .ھر روز ﺻﺑﺢ ﻣراﺳم ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ و ﻣوﻗﻊ ﺷﯾﻔت "ﺑﻌد از
ظﮭری" ﻣراﺳم ظﮭرﮔﺎھﯽ )ﻣدارس دوﺷﯾﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھر ھﻔﺗﮫ
ﺷﯾﻔت ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺷد ﺑﺻوری ﮐﮫ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺻﺑﺣﯽ و ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ
ﺑﻌد از ظﮭری ﺑودﯾم( ﺑﺎ ﺗﻼوت ﻗرآن و دﻋﺎی " ...ﺧداﯾﺎ ﺧداﯾﺎ ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب ﻣﮭدی ،ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﻧﮕﮭدار "...و از ﺟﻠو ﻧظﺎم و ﺧﺑردار ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎی "ﷲ اﮐﺑر! ﺧﻣﯾﻧﯽ رھﺑر!" و "ﯾﺎ ﻣﮭدی ،ادرﮐﻧﯽ ،ﻋﺟل اﻻ
ظﮭورک"" ،ﻣرگ ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ! ﻣرگ ﺑراﺳراﺋﯾل!" و ﻏﯾره آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷد .اﮔر داﻧش آﻣوزی ﺣﯾن ﻣراﺳم دﺳت از ﭘﺎ ﺧطﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﯾﺎ ﺑﺎ
دﯾﮕری ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﻣﺷت و ﻟﮕد ،ﺳﯾﻠﯽ و ﺧط ﮐش ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳوﯾش ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷد .ﺑﻌﺿﺎ ً اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح اوﻟﯾﺎی ﻣدرﺳﮫ ﭼﻧﺎن
از ﮐوره در ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﮐودﮐﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎد ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ
دﯾﮕران ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮐودک ﺑﯾﻧوا را از زﯾر دﺳت و
ﭘﺎی ھﻣﮑﺎراﻧﺷﺎن ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .ﭼﻧد ﺑﺎری ھم ﭘﯾش از اﯾن
ﺗﻌدادی از داﻧش آﻣوزان را ﻓﻠﮏ ﮐرده ﺑودﻧد .ھرﮔز ﯾﺎدم ﻧﻣﯽ رود؛
اوﻟﯾن ﺳرﻣﺷق ﮐﻼﺳﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﯾم ،ﻧوﺷﺗن ﮐﻠﻣﮫ "آب" در ﭘﻧﺞ طرف
ﺻﻔﺣﮫ و ھرﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣداد ھﺎی ﻗرﻣز و ﻣﺷﮑﯽ ﺑود .وﻗﺗﯽ
ﭘس از ﻣدت زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣن و ﻋده ای دﯾﮕر ﺳرﻣﺷق را ﺗﺎ
آﺧر اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑودﯾم ،ﻣﺎ را ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ ﺑردﻧد .آﻧﺟﺎ ﻧﺎظم
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت" :ﺷﻣﺎ ﻟﯾﺎﻗت داﺷﺗن ﭼﺷﻣﺎﺗون رو ﻧدارﯾن! اﯾن

ﺻﻔﺣﮫ
ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن
ﺷﯾﺷﮫ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾن؟ ﺗوش اﺳﯾده! اﻻن ﻣﯾرﯾزم ﺗو
ﭼﺷﻣﺎﺗون ﮐﮫ ﮐور ﺑﺷﯾن!" ﻣن آﻧروز از ﺗرس آﻧﻘدر ﺑﮫ
ﺻورت ﺧودم ﭼﻧﮓ زدم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد روز ﺟﺎی ﭼﻧﮕﮭﺎﯾم
را ﻣﯽ ﺷد دﯾد .ھﻣﮑﻼﺳﯽ ﻣن ھم از ﺗرس ﺷﻠوار ﺧود
را ﺧﯾس ﮐرد! ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد! اﯾن اوﻟﯾن ﺑرﺧورد
ﻣﺎ ﮐودﮐﺎن ﺷش ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ "اوﻟﯾﺎی ﻣدرﺳﮫ" ﺑود! و
اﯾن ﺗﺎزه اول ﮐﺎر ﺑود .ھرروز ﺗﻌدادی از داﻧش
آﻣوزان ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﭼﺎل اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷدﻧد .ﺳﯾﺎھﭼﺎل ﻧﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ روی
ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .ﭘﻧﺎھﮕﺎھﮭﺎ زﯾرزﻣﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑودﻧد
ﮐﮫ در ﺣﯾﺎط ﻣدارس ﺣﻔر ﺷده و زﻣﺎن ﺟﻧﮓ و در
ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ آژﯾر ﻗرﻣز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧطر ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺑود ﺑﮫ ﺻدا
در ﻣﯽ آﻣد از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد .زﯾرزﻣﯾن ھﺎی طوﯾل و ﻣﺧوﻓﯽ
ﮐﮫ دﯾﮕر ﭼراغ ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ داﻧش آﻣوزان از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷد .ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﻧوا را داﺧل اﯾن ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮭﺎ ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و درھﺎی
ﻣﺣﮑم و آھﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﺳﺗﻧد؛ و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺗوأم ﺑود ﺑﺎ ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ
ﺳرﺷﺎر ﺑود از ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی ﮐودﮐﺎن و ﻣﻌﻠم ھﺎی ﺧﺳﺗﮫ و
ﻋﺻﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﮭﺎی ﭘﻧﺟﺎه ﻧﻔره و ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه ھﺎی ﺗرک ﺧورده .
در ﮐﻼس ﻣﺎ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑرای ﺧوردن ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ
ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ داﺷﺗﻧد .ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾش آﻣده ﺑود ﮐﮫ از ﺿﻌف ﺳر ﮐﻼس از
ﺣﺎل ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﻣﻌﻠم ﺑﯾﻧوا ﮐﮫ ﺧودش ھم وﺿﻊ ﭼﻧدان ﺑﮭﺗری
ﻧداﺷت ده ﺑﯾﺳت ﺗوﻣﺎن ﺑﮭﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ از ﺑوﻓﮫ ﻣدرﺳﮫ ﭼﯾزی
ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﺧورﻧد .آﻧﮭﺎ ﻟوازم اﻟﺗﺣرﯾر ھم ﻧداﺷﺗﻧد و اﮔر ﻣدرﺳﮫ
ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎر اﻗدام ﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻘداری دﻓﺗر و ﻣداد ﻧﻣﯽ ﮐرد ﻣﻌﻠوم
ﻧﺑود ﭼطور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ آﻣدﻧد .ﺑرﺧﯽ ﮐﯾف ھم ﻧداﺷﺗﻧد و
وﺳﺎﺋﻠﺷﺎن را در ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ آوردﻧد .ﻣن ﮐﮫ از
ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﺗوﺳط ﺑودم ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ را از ھﻣﺎن
ﺳﺎل اول اﺑﺗداﯾﯽ و ﺑﺎ دﯾدن دوﺳت و ھﻣﮑﻼﺳﯾم ﮐﮫ در ﻋﻣرش
ﭘرﺗﻘﺎل ﻧﺧورده ﺑود ،ﻓﮭﻣﯾدم .ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد در ﺗﮭران ﮐﮫ وﺿﻊ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧوال ﺑود در ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺑرﭘﺎ ﺑوده اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﻌدادی زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ دﯾن زرﺗﺷﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ھﻣﮑﻼﺳﯾﮭﺎی
ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ دﯾن زرﺗﺷﺗﯽ ھم داﺷﺗﯾم .ﯾﮑﺑﺎر ﻣن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از داﻧش
آﻣوزان ﮔﻼوﯾز ﺷدم ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳت ﻣن ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﻣﻧﺗﺳﺑﯾن ﺑﮫ
دﯾن زرﺗﺷت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ﮔﻔﺗﮫ ﺑود " :ﻣواظب ﺑﺎش! دﺳﺗت
ﺧﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺧوره ﻧﺟس ﻣﯾﺷم ".ﺑﻌدا ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻠم "اﻣور
ﺗرﺑﯾﺗﯽ" ﭼﻧﯾن ﻣزﺧرﻓﺎﺗﯽ را ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ،ﭼرا ﮐﮫ
ﺑﻌدھﺎ ﺧود ﻣن از زﺑﺎن او ھﻣﯾن ﺣرف را ﺷﻧﯾدم.
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از روزﻣرﮔﯽ ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑود .ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌطﯾﻠﯽ ھم
وﺿﻊ ﺑﮭﺗری ﻧداﺷﺗﯾم .ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻣﮑﺎن ورزش و ﺗﻔرﯾﺢ وﺟود
ﻧداﺷت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودک ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ھم اﮔر ﺑﺎ
ﺷﮭﺎدت ﻓﻼن اﻣﺎم و اذان ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎ ﻣﺻﺎدف ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده ﺑود از ﺣراﻓﯽ ﻣﺟری و ﻣﺷﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑراری و ﮐﮭﻧﮫ.
اﯾﻧﮭﺎ ﮔوﺷﮫ ای ﮐوﭼﮏ از ﺣﺎل و ھوای آن ﺳﺎﻟﮭﺎ و وﺿﻌﯾت
داﻧش آﻣوزان دوره آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺑود.
ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً اﮔر ﺧواھر ﯾﺎ ﺑرادر ﺑزرﮔﺗری دارﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن دوره ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ رﻓﺗﮫ ﺧﺎطرات و ﻣﺷﺎھدات ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔو ﮐردن
دارد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت داﻧش آﻣوزان دوره ھﺎی ﻗﺑل از ﻣن وﺿﻌﯽ ﺑﮫ
ﻣراﺗب اﺳﻔﺑﺎرﺗر داﺷﺗﻧد .ﭼراﮐﮫ ﮐم ﻧﺑودﻧد داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺟﺑﮭﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺳردرآوردﻧد و ﮔوﺷت دم ﺗوپ ﺟﻧﮓ آﻗﺎی
ﻣوﺳوی و اﻣﺎﻣﺷﺎن ﺷدﻧد.
ﺳؤال ﻣن از آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ھﯾﺄت وزﯾران و
ﻣﺳﺋول اداره ﮐﺷور در دھﮫ ﺷﺻت و ﺑﮫ اذﻋﺎن ﺧود ﻣداﻓﻊ ﺗﻣﺎم
ﻋﯾﺎر آن دوران اﯾﻧﺳت:
ﺑﮫ ﮐﺟﺎی آن دوران ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯾد؟
 ...اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ٦
٧

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﮔرگ و ﻣﯾش
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧﺷرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﺷﻣﺎره  ٤)١٧٤اﮐﺗﺑر (٢٠٠٩
http://revcom.us/a/176/twilight-en.html
http://revcom.us/a/178/twilight_harlem-en.html

ﺗرﺟﻣﮫ :ﻣﺎرال
”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ،ﮐﺗﺎب داﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎﻟﮫ دار ﭘرﻓروﺷﯽ ﺑﮫ ﻗﻠم
”اﺳﺗﻔﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾر“ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣد روز و دﻏدﻏﮫ ﻓﮑری ﻣﯾﻠﯾون
ھﺎ دﺧﺗر ﺟوان در آﻣرﯾﮑﺎ ﺷده اﺳت .ﺑﯾش از  ٧٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﺳﺧﮫ از
اﯾن ﮐﺗﺎب ﻓروش رﻓﺗﮫ و ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ  ٣٧زﺑﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت٤ .
ﻋﻧوان از ﮐﺗﺎب ھﺎی ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻣﻘﺎم ﭘرﻓروش
ﺗرﯾن رﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎل را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد .اﯾن داﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در آﻣرﯾﮑﺎ ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﭼﻧد
ﻗﺳﻣﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم روی ﭘرده رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮔرگ و ﻣﯾش داﺳﺗﺎن دﺧﺗری ﺑﮫ ﻧﺎم ”ﺑل ﻻ“ اﺳت ﮐﮫ در ﺷﮭر
ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ”ﻓورک“ )ﭼﻧﮕﺎل( از اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ،ﺳﻧﯾن ﺑﻠوغ
ﺧود را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .او از ﭼﺎرﭼوب زﻧدﮔﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑﮫ طور
ﻛﻠﯽ از زﻧدﮔﯽ ”ﻋﺎدی“ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت” .ﺑل ﻻ“ ﻋﺎﺷق
ﭘﺳری ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ دﺳت ﺑر ﻗﺿﺎ ،ﯾك ﺧون آﺷﺎم اﺳت .ﺧون آﺷﺎم
)واﻣﭘﯾر( ھم دل ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﻧدد .اﻣﺎ ﭼﯾزی ﻛﮫ واﻣﭘﯾر را ﺑرای
دﺧﺗرك ﺟذاب ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻣﯾل ﺷدﯾد و ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر او ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن
ﺧون ”ﺑل ﻻ“ و ﮔرﻓﺗن ﺟﺎﻧش اﺳت .دﺧﺗر ﻣرﺗﺑﺎ َ ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ
ﻣرگ را ﺑﮫ از دﺳت دادن واﻣﭘﯾر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ﻓﯾﻠم ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ اﯾن اﺳت” :اﮔر زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ
داﺷﺗﯾد ﺑرای ﭼﮫ ﭼﯾزی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾد؟“ اﻏﻠب ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺣرف زدﯾم ﺟواب ھﺎی ﺧود را در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺑرای
آن ھﺎ ﻋﺷق ورزﯾدن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾك ھﻣﺳر و ﻣﺎدر ،اﻣری رﻣﺎﻧﺗﯾﮏ
و ﻣﺛﺑت اﺳت .ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﯾﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورده ﻛﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
دﺧﺗر ﺟوان ﻣﺧﺎطﺑش ،ﺧود در ﻗﺎﻟب ”ﺑل ﻻ“ درﮔﯾر ﯾﮏ راﺑطﮫ
ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ و ﻧﺎﺳﺎﻟم ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت واﻣﭘﯾر ﺷده اﻧد .راﺑطﮫ ای ﻛﮫ ﺑﮫ
ﻧظر ﺧودﺷﺎن ﯾﮏ ”ﻋﺷق ﺣﻘﯾﻘﯽ“ اﺳت .ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻛل
داﺳﺗﺎن ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻣﺎد رواﺑط ﻧﺎدرﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗﺣت ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺷده اﻧد .اﯾن اﺛر ھﻧری در واﻗﻊ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻣﺎد
زﻧﺟﯾرھﺎی ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ای ﺷده ﮐﮫ ﺑر ُﮔرده ﻧوع ﺑﺷر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد
و ﺑﺎﯾد در ھم ﺷﻛﺳﺗﮫ ﺷود .در ﻣﻘﺎﺑل ﭘدﯾده ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ و ﺣﺎل و
ھوا و ارزش ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان آورده ،ﻻزم اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ ھم دﺳت
ﺑﮫ ﯾﮏ دﺧﺎﻟﺗﮕری ادﺑﯽ ﺑزﻧﯾم.

ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ طرح ادﺑﯽ زﯾر را روی ﻛﺎﻏذ آوردﯾم.
ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ”ﺟﯽ“ را ﺗﺻور ﮐردﯾم ﮐﮫ از دوﺳﺗﺎن
ﮐودﮐﯽ ”ﺑل ﻻ“ ﺑوده ،از ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﺧﺗرك ﺑﮫ ﺷﮭر ﻓورك ﻧﻘل
ﻣﮑﺎن ﮐرده” ،ﺟﯽ“ ﺗﻣﺎﺳش را ﺑﺎ او ﺣﻔظ ﻛرده اﺳت” .ﺑل ﻻ“ ھﻣﮫ
وﻗﺎﯾﻊ را ﺑرای ”ﺟﯽ“ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد” .ﺟﯽ“ ھم ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب
ﺑﮫ او ﺟواب ﻣﯽ دھد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﮔرﻣﯽ و ﻣﺣﺑت و اﻏﻠب ﺑﺎ ﭘﯾش
ﮐﺷﯾدن ﺣﻘﺎﯾق ﮔزﻧده.
”ﺑل ﻻ“ ﺟون ﺳﻼم!
ھﻧوزم ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧم رﻓﺗﯽ ﺗوی ﺷﮭری زﻧدﮔﯽ ﻛﻧﯽ ﮐﮫ اﺳم وﺳﯾﻠﮫ
ﺧوردن روش ﮔذاﺷﺗن! ﻣﻧظورﻣو ﻛﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ :ﭼﻧﮕﺎل!؟ در ھر
ﺣﺎل ،ﻣﯽ ﺧوام ﺑﮕم ﮐﮫ ﺑر و ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐﻠﮫ ﺧر ِ ﮔـﻧﮕـﻣون واﻗﻌﺎ َ دل
ﺗﻧﮕت ھﺳﺗن .اﻣﯾدوارﯾم ﻣﺎ رو ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯽ .ﺣﺗﻣﺎ َ ﺟواب ﻧﺎﻣﮫ ام
و ﺑده ﻋزﯾز .ﻣﯽ ﺧوام ﺑدوﻧم اوﻧﺟﺎ در ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ؟
”ﺟﯽ“
”ﺑل ﻻ“ﺟون!
اﺻﻼَ ﺑﮫ ﺧودت ﺳرﻛوﻓت ﻧزن! اﯾن ﮐﮫ ”ﺧوش ﺗﯾپ ﺗرﯾن ﭘﺳری ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺑﺣﺎل دﯾدی“ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯾرﺳﮫ ھول ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯽ ﺧواد دور
ﮐﻼس زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ رو ﺧط ﺑﻛﺷﮫ ،ﻣﮕﮫ ﺗﻘﺻﯾر ﺗوﺋﮫ .ھزار ﺗﺎ
دﻟﯾل واﺳﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻋﺟﯾب ﻏرﯾب آدﻣﺎ وﺟود داره .ﺑﺧﺻوص
ﭘﺳرا .ﺷﺎﯾد دﻟﯾل ھورﻣوﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﻧﻣﯽ دوﻧم .ﻓﻘط اﯾﻧو ﻣﯾدوﻧم
ﻛﮫ ﺗو ﻧﺑﺎﯾد ﺧودﺗو ﺳرزﻧش ﮐﻧﯽ .آﺧﮫ ﺗو ﻣُﺧت ﺧوب ﻛﺎر ﻣﯾﻛﻧﮫ.
ﺧﻼﻗﯾت داری .ﺑﺎ ﻣزه ای .اﮔﮫ ﻛﺳﯽ ارزش اﯾﻧو داره ﻛﮫ وﻗت
ﺑذاری و ﺑﮭش ﻓﻛر ﻛﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗت ﺑﺎھﺎت
وارد راﺑطﮫ ﺑﺷﮫ .اﮔﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دﯾﮕﮫ ای ﻏﯾر از زل زدن ﺑﮫ ھم دﯾﮕﮫ،
ﺷﻣﺎ دو ﺗﺎ رو ﺑﮫ ھم وﺻل ﻛرد ،اوﻧوﻗت ﺷﺎﯾد اﯾن اﺗﻔﺎق ارزش
وﻗت ﮔذاﺷﺗن و ﻓﻛر ﻛردن رو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .وﻟﯽ ﺟدی ﻣﯾﮕم ،زل
زدن دﻟﯾل ﻛﺎﻓﯽ ای واﺳﮫ ﻋﺎﺷق ﺷدﻧت ﻧﯾس.
”ﺟﯽ“
”ﺑل ﻻ“ ﺟون!
َ
ﭘس ﻋﺎﺷق ﯾﮫ ﺧون آﺷﺎم ﺷدی .ﻣن ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣورد اﯾﻧﻛﮫ از ﭼﮫ
ﺟور ﭘﺳراﯾﯽ ﺧوﺷت ﻣﯾﺎد ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ در ﻣورد اﯾن ﯾﮑﯽ
ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﻓﮑر ﮐﻧﯽ .ﻣن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ راﺑطﮫ آدﻣﺎ ﺑﺎ واﻣﭘﯾرا ﻧدارم .
ﻣﺷﮑل ﻣن راﺑطﮫ اﯾﮫ ﻛﮫ ﯾﮫ طرﻓش ﻣﺳﻠط ﺑﺎﺷﮫ و طرف ﻣﻘﺎﺑل رو
ﻛﻧﺗرل ﻛﻧﮫ .ﭼطوره ﻛﮫ ﺑﮭت اﺟﺎزه ﻧﻣﯾده ﺧودت ﻣﺎﺷﯾﻧت رو
ﺑروﻧﯽ؟ ﭼرا ﺑﮫ زور وادارت ﻣﯾﻛﻧﮫ ﺑذاری اون ﭘﺷت ﻓرﻣون ﺑﺷﯾﻧﮫ؟
ﺑﺑرﺗت؟ ﭼرا ﺑﮭت
ﭼطوره ﻛﮫ اون ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎد دﻧﺑﺎﻟت و اﯾﻧور اوﻧور
ِ
ﻣﯾﮕﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻧور اوﻧور ﺑری و دوﺳﺗﺎﺗو ﺑﺑﯾﻧﯽ؟ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودی ﮐﮫ
ﺟﻠوی اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎش ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﺷﯽ ،ﭼون ﺟذاﺑﮫ .ﭼون ﻓﻛر ﻣﯽ
ﻣـﻠﻛﯽ! ﯾك
ﻛﻧﯽ رﻣﺎﻧﺗﯾﻛﮫ .وﻟﯽ ظﺎھراً ﻛﮫ ﺗو واﺳﮫ اش ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ ِ
ِﻣﻠك وﺳط َاﻣﻼك دﯾﮕﮫ اش .ﺣﺗﯽ اﮔﮫ ﺗو رو اون ”ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻھﺎ“ ﺑذاره،
ﺑﺎزم اﺻل ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻛﻧﮫ .ﯾﻌﻧﯽ ﺗو ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮑﯽ از َاﻣﻼك
اوﻧﯽ .ﺑﮫ ﺗو ﺑﮫ ﭼﺷم ﯾﮫ آدم ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﻛﻧﮫ .ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺛﮫ ﭘول و ﺧوﻧﮫ و
ﻣﺎﺷﯾن اوﻧﯽ .اﯾن ﻛﮫ اﯾﻧﻘدر واﺳﮫ ﺣﻔﺎظت ازت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷون
ﻣﯾده ،ﻧﺷوﻧﮫ ﻋﺷق ﻧﯾس .ﺟوﻧم! اﯾن ﻧﺷوﻧﮫ ﺳﻠطﮫ و ﮐﻧﺗرﻟﮫ .واﺳﮫ
ھﻣﯾﻧﮫ ﻛﮫ ﺗرس ورم داﺷﺗﮫ.
ﯾﺎدﻣﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﻛﮫ ﺑﺎ ”ادوارد“ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧودت ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯽ .
ﺧودت ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛردی .اﯾده ھﺎی ﺧودﺗو داﺷﺗﯽ .ﺣﺎﻻ ﭼرا وﺿﻊ
ﻋوض ﺷده؟ ﯾﮫ ﺧورده ﮔﯾﺞ ﺷدم.
”ﺟﯽ“
”ﺑل ﻻ“! ای ﺑﺎﺑﺎ!
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣن ﺑﺎ ”ادوارد“ واﺳﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﻣﭘﯾره! ﻗﺿﯾﮫ اﯾﻧﮫ ﮐﮫ
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد رواﺑط ﺷﻣﺎھﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوم ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎطﯽ ﻣﯽ ﻛﻧم.
اﺑطت ﺑﺎ ”ادوارد“ ﻣﺗﻔﺎوﺗﮫ ،ﭼون اﯾن ﺗو ﺑودی ﮐﮫ ﺑﮭش
ﻣﯾﮕﯽ رو ِ
ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﯽ ،و اون ﺗو رو ﮐﻧﺎر ﻣﯽ زد .ﺣﺗﯽ ﺑﮭت ﻣﯽ ﮔﻔت
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواد ﻗﺑل از ازدواج ﺑﺎھﺎت وارد راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺷﮫ ،ﭼون
ً
اوﻻ ،ﺑﺎﯾد ﺑدوﻧﯽ ﻛﮫ
ﺷراﻓﺗت“ ﻟﮑﮫ دار ﺑﺷﮫ .ﺟوﻧم!
ﻣﯽ ﺗرﺳﮫ ”
ِ

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم
ﺷراﻓﺗت“ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺗو ﻧداره .ﺷراﻓت ﯾﻌﻧﯽ
”
ِ
ﺧﺻﻠت ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮫ ارزش ﺧوب ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺎد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﮭرﺑون ﺑودن ﯾﺎ ﻣداﻓﻊ ﻋداﻟت ﺑودن ھم ﻧﺷوﻧﮫ ﺷراﻓﺗﮫ .اﻣﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﯾﮫ
زن ﺑﺎﻛره ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷﮫ ،ﻧﮫ ﻧﺷون ﺧوب ﺑودﻧﮫ ،ﻧﮫ ﺑد ﺑودن .ﺑﺎﻛره
ﺑودن ،ﮐﯾﻔﯾت ﻧﯾﺳت .ﻧﺷون ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ زﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺣرﻣت
و ﺷراﻓت ﻧداره .ھﻣوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت.
ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺗوی ﺧﺎﻧواده ای ﺑزرگ ﺷدم ﮐﮫ از ﺑﭼﮕﯽ ﺑﮭﻣون
ﯾﺎد دادن ،راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺑل از ازدواج ،ﮔﻧﺎھﮫ .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑزرگ
ﺷدم و ﺧودم ﺷروع ﻛردم ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن ،دﯾدم ﭼﯾزاﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐردم ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ،ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت .ﻣﺛﻼً ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﭼرا ﺑﻛﺎرت
واﺳﮫ زﻧﮭﺎ اﯾﻧﻘدر ﻣﮭﻣﮫ و واﺳﮫ ﻣردھﺎ ﻧﮫ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷراﻓت
”ادوارد“ رو زﯾر ﺳؤال ﮐﺷﯾدی؟ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻧﮫ .اﮔﮫ ھم اﯾن ﻛﺎرو
ﻛردی ﺣﺗﻣﺎ ً ھﻣﮫ ﮔﻔﺗن ﭼﮫ ﻛﺎر ﻋﺟﯾﺑﯽ! آﺧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻣردھﺎ اﻧﺗظﺎر
داره ﮐﮫ ﻗﺑل از ازدواج ،راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷن ،اﻣﺎ از زﻧﮭﺎ ﻧﮫ.
”ﺑل ﻻ“! ﻧﺎﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗﯾن اﯾﺟرﯾم ھﺎ! ﻗراره ﺧودﻣوﻧو ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ﻗراره
زﻧدﮔﯽ رو ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم .راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ھم ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﯾن ﺗﺟرﺑﮫ
اس .ﺧﺎﻟﮫ ”ﻣﺎرﺗﺎ“ ﻛﮫ اﯾﻧو ﻣﯾﮕﮫ! ﯾﺎدت ﻛﮫ ﻣﯾﺎد؟ ھﻣون ﺧﺎﻟﮫ ﻣو ﻣﯽ
ﮔم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﺗوی ﻓﯾﻠم ”وود اﺳﺗﺎك“ ،اوﻧﺟﺎ ﻛﮫ ”رﯾﭼﯽ ھوﻧز“
داره آواز ﻣﯽ ﺧوﻧﮫ ،دورﺑﯾن رو ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﭼرﺧﮫ و ﺑﺎزوش رو
ﻧﺷون ﻣﯾده!! ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻣن ﺗﺎزﮔﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎھﺎش ﺣرف ﻣﯽ زﻧم .
ﻣﯾﮕﮫ ﮐﮫ آدﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوﻧن ﺗوی ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾك ﺑﺷن.
راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ھم ﻓﻘط ﯾﮫ ﺳطﺢ از اﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾن آدﻣﮭﺎس .ﺧﺎﻟﮫ
ﻣﯾﮕﮫ ﮐﮫ ﺳﮑس ﯾﮫ ﭼﯾز طﺑﯾﻌﯾﮫ .اﮔﮫ اﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾن آدﻣﮭﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق
ﺑﯾﻔﺗﮫ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً دﻟﺷون ﺑﺎ ھﻣﮫ ،ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﭼﯾز ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﯾﮕﮫ ﻛﮫ
ﺷور و ﺷﯾداﯾﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﮫ .ﻧﺷوﻧﮫ اﯾﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﺎھﺎ زﻧده
اﯾم .اﺣﺳﺎس دارﯾم .اﯾن ﻛﮫ ﺧﺟﺎﻟت ﻧداره .اﻣﺎ ﺧﺎﻟﮫ ”ﻣﺎرﺗﺎ“ ﯾﮫ ﭼﯾز
دﯾﮕﮫ ھم ﻣﯾﮕﮫ .ﻣﯾﮕﮫ ﻛﮫ دوﺳﺗﮭﺎ و دوﺳﺗﯾﮭﺎی آدم ھم ﭼﯾزای ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﮭﻣﯾﮫ .ﺣﺗﯽ از اون ﺟور راﺑطﮫ ھم ﻣﮭﻣﺗره .اﺻﻼً ﺧوب ﻧﯾس ﮐﮫ
آدم اون دوﺳﺗﯾﮭﺎﺷو ول ﮐﻧﮫ و ﻓﻘط ﮔﯾر ﯾﮫ ﻧﻔر ﺑﺎﺷﮫ .ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺑﺎ
اون ﺑﺎﺷﮫ و ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕﮫ رو ﻓراﻣوش ﮐﻧﮫ.
ﺑﺑﯾن! ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾﺎد ﺑﺧش ﺑزرگ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ای ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی ھم
ﺳن و ﺳﺎل ﻣﺎ واردش ﻣﯾﺷن ،ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﺷر م
آور از ﺑدن زﻧﮭﺎ و ﺑﻌدش ھم ﻛﮫ ﻛﺎرﺷون ﺗﻣوم ﺷد ﺑدﮔوﯾﯽ ﻛردن
ﭘﺷت ﺳر زﻧﮭﺎ .ﺳﮑﺳﯽ ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷﮫ ،ﺳﮑﺳﯽ ﮐﮫ آدﻣﺎ ﺑﮫ زور
واردش ﺑﺷن و ﺗﮫ دﻟﺷون اﺻﻼً راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷن ،اﺻﻼً ﭼﯾز ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﯾس.
ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ ،از ﺣرف زدن ﺳر اﯾن ﻣوﺿوع واﻗﻌﺎ ً ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷم.
ﻧﮕﺎه ﮐن ،ﺑﺑﯾن ﭼﻧد ﺳﺎﻋت وﻗت ﻣﯾذارﯾم و در ﻣورد ﺳﮑس ﺣرف
ﻣﯽ زﻧﯾم .ﻣﮕﮫ ﺗوی دﻧﯾﺎ ﻓﻘط ھﻣﯾن ﯾﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ داره اﺗﻔﺎق ﻣﯾﻔﺗﮫ؟ ﭼرا
در ﻣورد ﮔرم ﺷدن ﺟو زﻣﯾن ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧﯾم؟ ﭼرا از ﺧرﺳﺎی
ﻗطﺑﯽ ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧﯾم؟ دﯾروز ﯾﮫ ﻣﺳﺗﻧد دﯾدم ﮐﮫ ﻧﺷون ﻣﯽ داد ﭼون
ﯾﺦ ھﺎی ﻗطب ﺷﻣﺎل داره آب ﻣﯾﺷﮫ ،ﺧرﺳﺎی ﻗطﺑﯽ دﯾﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوﻧن
ﻏذا ﭘﯾدا ﮐﻧن .ﺑﮫ اﯾﻧﺟور ﭼﯾزا ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻛر ﻛرد ،ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﻗراره
ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﺧواﺑﯾم؟ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾم.
”ﺟﯽ“
”ﺑل ﻻ“ ﺟون!
اﯾﻧﻛﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﯾدم ﺑﺎ واﻣﭘﯾرھﺎ رﻓت و آﻣد داری ﺧﯾﻠﯽ ﺑرام ﻋﺟﯾب
ﻏرﯾب و ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺑود .اﻣﺎ اﻻن ﺧودم ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﮔردم .
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﺑﯾﻧم ﭼﮫ ﺗرﯾﭘﯽ ھﺳﺗن .ﯾﮫ ﺟزوه ازﺷون ﺧرﯾدم .اﺳﻣش
»ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای درﺑﺎره آزادی زن و رھﺎﯾﯽ ﻧوع ﺑﺷره« .ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣﺦ
آدﻣو ﻛﺎر ﻣﯽ ﮔﯾره .ﻣﺛﻼً ﯾﮫ ﺟﺎش ﻣﯾﮕﮫ» :ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﺧﺎﻧواده ھم از رﯾﺷﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ ﻧﯾﺎز آدﻣﯾﺎن ﺑﮫ
ﻋﺷق و ﻣﺣﺑت ،در ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت روﺑرو ﺷود و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ھﺟو
ﻛﺷﯾده ﺷود ،ﺑﺳﺗری ﺑرای ارﺿﺎی آن ﺑﺎﺷد .ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ازدواج ھﺎ و ھﻣﺳری ھﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑر ﯾﮏ اﺳﺎس داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺑر
ﺑﺳﺗری ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻋﺷق و ھﻣدردی و ﺑراﺑری ،ھر روز ﺑﯾش
از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺻﻠت رواﺑط اﻧﺳﺎن ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺑدﯾل
ﺷود “.وﻗﺗﯽ اﯾﻧو ﺧوﻧدم ،ﭘﯾش ﺧودم ﮔﻔﺗم” :ﺑل ﻻ“ ﺟوﻧم ھم ﺑﺎﯾد اﯾﻧو

ﺻﻔﺣﮫ
ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن
ﺑﺧوﻧﮫ! )ﯾﮫ دوﻧﮫ از اوﻧو ﺑرات ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم( .ﺑﻌدش ﺑﮫ ﺧودم ﮔﻔﺗم
اﻣﻛﺎن ﻧداره ﺑﺷﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رو ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﺎ ﺑﮭم ﮔﻔﺗن
ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺗوی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﺗوی دوره اﻧﻘﻼب ھﺎش،
داﺷت ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﻣرﺗﺑﺎ ً از اوﻧﺎ ﺳؤال ﻣﯽ ﮐردم ﭼطور ﻣﯾﺷﮫ
ً
ﻗﺑﻼ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣردم رو ﻋوض ﮐرد؟ ﺧﯾﻠﯽ ﺳؤال داﺷﺗم ،ﭼون
ھﯾﭼوﻗت ﭼﻧﯾن ﺣرﻓﺎﯾﯽ ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم .ﻣردم اﻏﻠب ﺑﮭم ﻣﯾﮕن زﯾﺎدی
ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧم .زﯾﺎدی ﺧود رأی ھﺳﺗم .ﻣن ﻓﻛرھﺎی ﺧودﻣو دارم،
ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣورد دﺧﺗرا .اﻣﺎ اﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﺎ ﺑر ﻋﮑس ﻣردم،
ﺧﯾﻠﯽ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑودن ﻧظراﺗﻣو ﺑﺷﻧﻔن .اوﻧﺎ ھم از ﻣن ﺳؤال ھﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐردن .ﺑﺎ ﭼﯾزاﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﮭﺷون اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗم ﺳر ﺷﺎخ
ﻣﯾﺷدن .ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدن آرزوم واﺳﮫ آﯾﻧده ﭼﯾﮫ؟ ﺗوی ﭼﮫ ﺟور ﺟﺎﻣﻌﮫ و
دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧوام زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم؟ ھﯾﭻ ﮐس ﻗﺑﻼً ﭼﻧﯾن ﺳؤاﻟﯽ رو از ﻣن
ﻧﮑرده ﺑود .راﺳﺗﺷو ﺑﮕم ﺧﯾﻠﯽ ﺑرام ﺳﺧت ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رو
ﺗﺻور ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوش آدﻣﺎ ﺑﺎ ھم اون طوری راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﻛﻧن
ﻛﮫ اون ﺟزوه ﻣﯽ ﮔﻔت .اﻣﺎ اوﻧﺎ داﺋﻣﺎ ً ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣن ﺳر ﺷﺎخ ﻣﯾﺷدن .
اﺻرار ﻣﯽ ﮐردن ﮐﮫ ﺧودم ﺑﺎﯾد ﺗوی ﺣل و ﻓﺻل اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﻘش
ﺑﺎزی ﮐﻧم .ﺧودم ﺑﺎﯾد واﺳﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﺎر ﮐﻧم .راﺳﺗش
اوﻧﺎ ﻣﻌﺗﻘدن ﻛﮫ اوﺿﺎع ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﻋوض ﺑﺷﮫ .واﻗﻌﺎ ً ﻗﺑﻼً ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﭼﯾزی روﺑرو ﻧﺷده ﺑودم!
”ﺟﯽ“
”ﺑل ﻻ“ ﺟون!
ھﻣش داری ﯾﮫ ﺣرﻓو ﻣﯾزﻧﯽ :ادوارد ،ادوارد ،ادوارد! ﻋﯾن ﯾﮫ ﺳﯽ
دی ﺷدی ﻛﮫ ﺑد راﯾت ﺷده و ﺧط اﻓﺗﺎده .ھﻣش ﯾﮫ ﮐﻠﻣﮫ رو ﺗﮑرار
ﻣﯾﻛﻧﮫ .ﻛﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺑﮫ آھﻧﮓ ﺳﯽ دی ﺗو ﺑرﻗﺻﮫ؟! ﺣواﺳت ﺑﺎﺷﮫ،
اﯾن ”ادوارد“ ﺣﺳوده ھﺎ! ﻓﮑر ﻣﯽ ﻛﻧﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺗوﺋﮫ .راﺑطﮫ ﺗون اﺻﻼً
رﻣﺎﻧﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳت .ﺑرﻋﻛس ،ﺿد ﺣﺎل ﻛﺎﻣﻠﮫ .ﺑﮭت اﺟﺎزه ﻧﻣﯾده ﺑﺎ
ﭘﺳرھﺎی دﯾﮕﮫ رﻓت و آﻣد ﮐﻧﯽ .ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﻌﻘﯾﺑت ﻣﯾﻛﻧﮫ .ﺟوﻧم! اﯾن
ﻛـﻼً اﯾن ﻓﮑر ﮐﮫ
آﻗﺎ ”ادوارد“ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺛل اﯾن ﻣزاﺣم ﺧﯾﺎﺑوﻧﯽ ھﺎسّ .
ﻣﺎ دﺧﺗرا دﯾﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﯾم ﺑﺎ ﭘﺳرا ﻓﻘط دوﺳت ﺑﺎﺷﯾم ﺣﺳﺎﺑﯽ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯾم ﻣﯽ ﻛﻧﮫ .ﺑﺑﯾن! از وﻗﺗﯽ ﺳﯾﻧﮫ ھﺎم ﺑزرگ ﺷده ،ﭘﺳرا دﯾﮕﮫ
ﯾﺎدﺷون ﻧﻣﯾﺎد ﭼﺷﺎم ﻛﺟﺎﺳت!!
”ادوارد“ ﺑﮭت ﻣﯾﮕﮫ ﻛﮫ ﺗو ﺗﻣوم زﻧدﮔﯾﺷﯽ .ﺟوﻧﺷﯽ .روﺣﺷﯽ .ﭼرا
ﯾﮫ ﻧﻔر ﺑﺎﯾد اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟ ﭼرا اون ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺧودﺷو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ و ﺗو ھم ﻣﺎل ﺧودﺗو ،ﻛﮫ ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﮭﺎ
ھم زﻧدﮔﯾﺗوﻧو ﺑﺎ ھم ﺳﮭﯾم ﺑﺷﯾن؟ اﯾن ﺟور راﺑطﮫ ای ﻛﮫ ﺷﻣﺎھﺎ
دارﯾن ،ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕﮫ رو ﮐﻧﺗرل و ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﻛﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظرم ﺧﯾﻠﯽ
ﺣوﺻﻠﮫ ﺳر ﺑر و ﺧﺳﺗﮫ ﻛﻧﻧده اس .ھﻣﮫ ﻋﻣر ﻛﮫ ھﯾﭻ ،ﺑذار ﻓﻘط ﭼﻧد
ﻣﺎه ﺑﮕذره ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻛﮫ واﺳﮫ ﺧودﺗون ھم ﺧﺳﺗﮫ ﻛﻧﻧده ﻣﯾﺷﮫ!!
ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ داره ﺳرت ﻣﯾﺎد؟ اون دﺧﺗری ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻣش ،اون
دﺧﺗری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت دﻧﯾﺎ را ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر داد ،اوﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﻌر ﻣﯽ ﮔﻔت،
ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛرد ،ﻧون ذرت و ﻓﻠﻔل ﻣﯽ ﭘﺧت ﭼﯽ ﺷد؟ ﺑﺎھﺎت
ﯾﮫ دﻧﯾﺎ ﺣرف دارم ”ﺑل ﻻ“ .ﺑﺎھﺎت ﻣﯽ ﺧوام از اﯾﻧﻛﮫ ﭼطوری ﻣﯽ
ﺗوﻧﯾم دﻧﯾﺎ را ﻋوض ﻛﻧﯾم و ﺑﮭﺗرش ﻛﻧﯾم ،ﺣرف ﺑزﻧم .وﻟﯽ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﻛﻧم ﺗوی اﯾن ﻗﺻﮫ ﺳوزﻧﺎك ﺗﻣوم ﻧﺷدﻧﯾت ﺑﺎ ادوارد ،ﮐﺎﻣﻼً ھﯾﭻ
و ﭘوچ ﺷدی و رﻓﺗﯽ ﭘﯽ ﻛﺎرت.
ھﻣش اﺻرار داری ﺑﮕﯽ ﻛﮫ ﻋﺷق ،ﻋﻘل ﺑر ﻧﻣﯾداره .ﻣﻧطق ﺗو
ﻛﺎرش ﻧﯾس .ﻣﻧم ﻗﺑول دارم ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻣﻌﺎدﻟﮫ
ﻣﻧطﻘﯽ ﻓرق داره .وﻟﯽ ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آدم ﭼﯾزی رو ﺣس ﻣﯾﻛﻧﮫ،
ﺑﺎﯾد ﺳرش ﻓﮑر ﻛﻧﮫ .ﺑﺑﯾﻧﮫ اﯾده ﺧوﺑﯽ ھﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ ﮐﮫ
آدم ﺣﺳﺎﺑﯽ در ﻣورد ﭼﯾزی ﻓﮑر ﻣﯾﻛﻧﮫ درﮐش از اون ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻋوض
ﻣﯾﺷﮫ .اﺣﺳﺎس آدم ھم در ﻣوردش ﻋوض ﻣﯾﺷﮫ .ﯾﺎدت ھﺳت وﻗﺗﯽ
ﭘدر و ﻣﺎدرم طﻼق ﮔرﻓﺗن ﭼﻘدر ﺣرص ﺧوردم و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷدم؟ ﺑﮫ
ﺧﺻوص از دﺳت ﻣﺎﻣﺎن .ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷد ﻣﺎ رو ﻣﺟﺑور ﻛﻧﮫ از اون
ﺧوﻧﮫ ﺑرﯾم .از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﺑﺎﺑﺎﻣو ﺑﺑﺧﺷﮫ داﺷﺗم دﯾووﻧﮫ ﻣﯾﺷدم .
ﺑﺑﯾن! ﻣن ﻣﯾدوﻧﺳم ﻛﮫ ﺣق ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﭼرا ﻣﺎﻣﺎن
داره زﻧدﮔﯾﻣوﻧو ﺑﮭم ﻣﯾرﯾزه؟ اﻻن ﯾﮫ ﺧورده از ﺧودم ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ
ﻛﺷم .ﺑﺎورم ﻧﻣﯾﺷﮫ ﻛﮫ اوﻧﻘدر از دﺳت ﻣﺎﻣﺎن ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷده ﺑودم!
ﺣﻘﯾﻘﺗش ﻧﻣﯽ ﺧوام ﻣﺎﻣﺎﻧم ﺗو ﻗﯾد ازدواج ﺑﺎ ﻣردی ﺑﻣوﻧﮫ ﻛﮫ اﯾﻧﻘدر
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ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﺑﺎھﺎش ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽ ﻛرده .وﻗﺗﯽ ﺧوب در ﻣوردش ﻓﮑر ﮐردم
ﻓﮭﻣﯾدم ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎﻣﺎن ﺑﯾن ﯾﮫ ”ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﻣل“ و طﻼق ﻧﺑود .ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﯾن ﯾﮫ ﺧﺎﻧواده واﻗﻌﺎ ً ﺑدﺑﺧت و ﯾﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .اﻻن ﺑﮫ
ﻣﺎﻣﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن راھو رﻓت .ﻣﻧظورم اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ
وﻗﺗﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺷور و ﺷﯾداﯾﯽ ﻣون رو ھم دوﺑﺎره ﺑررﺳﯽ ﻛﻧﯾم.
ﺟدا از اﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﮔﻔﺗم ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﻛﻧم زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﺑﮫ
رواﺑط ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺷﮫ .ﺣﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد رواﺑط ،ﺗوی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻋﻣده ﺑﺎﺷﮫ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﺳﮫ ﯾﮫ ﭼﯾز ﺑزرﮔﺗر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎ اﯾن
وﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﺗو دﻧﯾﺎ ﺣﺎﻛﻣﮫ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﺳﮫ ﯾﮫ دﻧﯾﺎی دﯾﮕﮫ ،دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﮭﺗر از اﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .در ﻣوردش ﻓﮑر ﮐن ...
دوﺳﺗت دارم.
”ﺟﯽ“
”ﺑل ﻻ“ ﺟون!
ﭼﮫ ﻋﺟب!؟ ﯾﮑﺳﺎﻟﯽ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺧﺑری ازت ﻧﺑود؟ ﻣﯽ دوﻧم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﻗﺑﻠﯾم ﺣﺎﻟﺗو ﮔرﻓت .ﻣطﻣﺋن ﻧﺑودم ﮐﮫ ﺑﺎزم ﺑرام ﻧﺎﻣﮫ ﺑدی .اﻣﺎ
ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ازت ﺧﺑری ﺷد .ﺑﮭت ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕم ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره دﯾﭘﻠﻣت
رو ﮔرﻓﺗﯽ.
ﺧب ،ﭘس ﻧﮫ ﻓﻘط ﻋروﺳﯽ ﻛردی ،ﺣﺎﻣﻠﮫ ھم ھﺳﺗﯽ!؟!؟!
دﺧﺗر ،ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﻧﮕراﻧﺗم .اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎﯾد ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﮕﯾرم و ﺗو
رو ﯾﮫ آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺑﯾﺎرم ﭘﯾش ﺧودم .ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﻛﻧﯽ ﻋﺟﯾﺑﮫ ﻛﮫ زﻧدﮔﯾت
ﺧﻼﺻﮫ ﺷده ﺑﮫ ”ادوارد“ و ﻧطﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺗوی ﺷﻛﻣت ﻛﺎﺷﺗﮫ؟ اﻧﮕﺎر
ﻟﺞ ﻛردی ﻛﮫ ﺧودﺗو اﺳﯾر اﯾن رواﺑط ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﻛﻧﯽ .وﻟﯽ ﻣﺟﺑور
ﻧﯾﺳﺗﯽ .اوﻟش ھوﯾت ﺧودﺗو ﺑﺎ ”ادوارد“ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻛردی ،ﺣﺎﻻ ھم
ﺑﺎ اﯾن ﻧطﻔﮫ .اﯾن اﺳﻣش ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﯾﺳت.
ﺑﻌدش ھم ﻣﯾﮕﯽ ﮐﮫ وﻟﯽ اﯾن ﻧطﻔﮫ ،ﺟوﻧﺗو ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗﮫ .ﻣن ﻓﮑر
ﻧﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ زﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷون اداﻣﮫ ﺑدن ،ﺑﮫ ﺻرف اﯾن ﮐﮫ
”ﮐﺎر ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن “.اﯾن ﯾﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻏﻠطﮫ .آﺧﮫ ﺗو ﮐﺎری
ﻧﮑردی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷﯽ ”ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾری“ .ﺗو
ﻓﻘط ﯾﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﯽ .ھﻣﯾن.
ً
ﺿﻣﻧﺎ ،اﯾﻧﯽ ﻛﮫ زﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوﻧن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺷن ﻣﻌﻧﯾش اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﭼﮫ دار ﺑﺷن” .ﺑل ﻻ“ ﺟوﻧم! ﻣﺎ ﻛﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺟوﺟﮫ ﻛﺷﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم!
ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدن ﻣﻌﺟزه ﻧﯾﺳت .رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ھم ﻧﯾﺳت .ﭼﺷﺎﺗو ﺑﺎز ﻛن!
ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﻛﯾب اﺳﭘرم ﺑﺎ ﺗﺧﻣﮏ .اﯾن ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮫ واﻗﻌﯾت
ﺑدﯾﮭﯽ طﺑﯾﻌﯾﮫ .ﮐﺎش ﺳر ﮐﻼس زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻻس زدن
ﺑﺎ ﭘﺳری ﮐﮫ ﻣﯾل داﺷت ﺟوﻧﺗو ﺑﮕﯾره ،ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ
ﮐردی ....
ﺑﺎورت ﻣﯾﺷﮫ؟ ﻣن ﻗﺑﻼً ﻓﮑر ﻣﯽ ﻛردم ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﯾﮫ ﮐﺎر ”ﺷﯾطﺎﻧﯾﮫ“.
اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ﻋوض ﺷده .ﻣن ھم ﯾﺎد ﮔرﻓﺗم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﯾك ﺟور دﯾﮕﮫ
ﻧﮕﺎه ﻛﻧم .ﺧودت ھم ﺧوب ﻣﯾدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ،ﻗﺗل ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ
ﯾﮏ اﻗدام ﭘزﺷﻛﯾﮫ .درﻣورد ﺧﺎص ﺗو ،اﻗداﻣﯾﮫ ﻛﮫ ﻣﯾﺗوﻧﮫ زﻧدﮔﯾﺗو
ﻧﺟﺎت ﺑده .زﻧدﮔﯽ ﺗو واﺳﮫ ﻣن از زﻧدﮔﯽ ﯾﮫ ﺟﻧﯾن ﻣﮭﻣﺗره .واﺳﮫ
ﺧودت ھم ﺑﺎﯾد اﯾﻧطوری ﺑﺎﺷﮫ.
ﻣﺎھﺎ ﺟووﻧﯾم دﺧﺗر .ﻣن اﮔﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺷم ﺣﺗﻣﺎً ﻣﯾﻧدازﻣش .ﯾﮫ ﻟﺣظﮫ ھم
ﺗردﯾد ﻧﻣﯽ ﻛﻧم .ﻣن آرزوھﺎ دارم .اوﻧﻘدر درﻣورد ﭼﯾزای ﻣﺧﺗﻠف
ﺷور و ﺷوق و آرزو دارم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﻣﯽ ﺗوﻧم راﺣت
ﺑﺷﯾﻧم .اﺳﮑﯾت ﺑوردﯾﻧﮓ! ﻣوﺳﯾﻘﯽ! ﺗﺋﺎﺗر! ﻣﯽ ﺧوام ﺑﮫ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺗو
دﻧﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑدم! دﻟم ﻣﯽ ﺧواد ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺗو اﯾن دﻧﯾﺎ ھﺳت رو ﺑﺧوﻧم.
ﻣﯽ ﺧوام ھﻣﮫ ﻓﯾﻠم ھﺎ رو ﺑﺑﯾﻧم .ﻣﯽ ﺧوام در ﻣورد ﺣﻘﯾﻘت و زﻧدﮔﯽ
و اﻧﻘﻼب و ﻋﺷق ،ﺷﻌر ﺑﮕم .ﻣﯽ ﺧوام ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺳر ﺑﻛﺷم و دﻧﯾﺎ
رو ﺑﺷﻧﺎﺳم .ﻣﯽ ﺧوام ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر اﯾﻧطوری ﺑﺎﺷم .ﻣﯽ ﺧوام زﻧدﮔﯾم
ھدف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﻌﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﺷﺑﺎ ﻛﮫ دراز ﻣﯽ ﻛﺷم و ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم ،دﻟم ﻣﯽ ﺧواد ﯾﮫ ﮔوﺷﮫ از ﭼﯾزی ،از ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑﺷم ﮐﮫ واﻗﻌﺎً
ﺗﺄﺛﯾری ﺗوی اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯾذاره .ﺗوی ﺧﯾﺎﻟم ﻣﯾرم دﻧﯾﺎ رو ﻣﯽ ﮔردم .
ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ از ﮐﺎﺑوس ھﺎﯾﯽ ﺑﯾدار ﻣﯾﺷم ﮐﮫ اﻧدازه واﻣﭘﯾرھﺎ و آدم
ﮔرﮔﯽ ھﺎ ،واﻗﻌﯽ ھﺳﺗن .ﺷﺎﯾد ھم ﺑﯾﺷﺗر از اوﻧﺎ .ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ از
روﯾﺎھﺎی ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز ﺑﯾدار ﻣﯾﺷم :روﯾﺎی اﯾﻧﻛﮫ اﯾن دﻧﯾﺎی داﺋﻣﺎ ً در
ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ،ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﻋوض ﺑﺷﮫ .ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی ﺧوب ﺑره .ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ

ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

اﯾن ﺗﻐﯾﯾرای ﺧوب ،ﻛوﭼﯾﻛﮫ و ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ ،ﺑزرگ .ھوا ﺗﺎرﯾﻛﮫ و
ﻧور ﻣﺎه ﭼﺷﺎﻣو ﻣﯾزﻧﮫ .ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ،ﺗوی ﺳﮑوت ﺷب از ﺟﺎم ﭘﺎ ﻣﯾﺷم
و ﻣﯾرم ﻛﻧﺎر ﭘﻧﺟره .ﺷﮭر رو ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﻛﻧم .ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ ،ﯾﮫ ﻟﺣظﮫ
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ اﻣﻛﺎﻧش وﺟود داره.
”ﺑل ﻻ“! اﯾن ﺑﺎﯾد واﺳﮫ ﻣﺎ ،واﺳﮫ ھﻣﮫ ﻧوع ﺑﺷر ﻛﮫ روی اﯾن ﺳﯾﺎره
دﯾووﻧﮫ و ﭘﯾﭼﯾده زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﮫ ،ﺷروع ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزا ﺑﺎﺷﮫ ﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧش.
ﭼرا ﺗو ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾدار ﺑﺷﯽ و ﯾﮫ ﮔوﺷﮫ از ﻣﺳؤﻟﯾت ﻛل ﻧوع ﺑﺷر رو ﺑﮫ
ﻋﮭده ﺑﮕﯾری؟
”ﺟﯽ“
*****
ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ”ﺟﯽ“ ﺑﮫ ”ﺑل ﻻ“ ،ﻧﺷرﯾﮫ اﻧﻘﻼب
ﮔزارﺷﯽ را ﺗﺣت ﻋﻧوان ”دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺑﺎ ﮔرگ و ﻣﯾش
در ھﺎرﻟم“ ،از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐرد.
ﺗﻣﺎم ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺣﻠﮫ ھﺎرﻟم ،ﺷﻣﺎره
ﻣﺧﺻوص ﻧﺷرﯾﮫ »اﻧﻘﻼب« در ﻣورد ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣدارس را ﭘﺧش
ﮐردﯾم) .ﺷﻣﺎره  ١٣ -١٧٦ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  (٢٠٠٩ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
»اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾم  ...رھﺑری ﮐﮫ دارﯾم« را ھم ﭘﺧش ﮐردﯾم.
)ﺷﻣﺎره (١٧٠
در اﯾن ﺷﻣﺎره ی ﻣﺧﺻوص ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ ”ﺑل ﻻ
ﺟون“ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز ﺑود .ﻣﻧظورم ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ ”ﺟﯽ“ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب ”ﮔرگ و ﻣﯾش“
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ھﻣﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ،اﯾن داﺳﺗﺎن ﭼﻧد ﻗﺳﻣﺗﯽ را
ﺧواﻧده اﻧد ﯾﺎ در ﻣوردش ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب ،دﺧﺗری
دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ”ﺑل ﻻ“ اﺳت ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﻋﺎﺷق ﺧون آﺷﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم ”ادوارد“ ﺷده اﺳت .ﺟذاﺑﯾت ادوارد از ﻧظر دﺧﺗر در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن ﺧون ﺑﻼ و ﮔرﻓﺗن ﺟﺎﻧش دارد .ﺑراﺳﺎس
اﯾن داﺳﺗﺎن ،ﻓﯾﻠﻣﯽ ھم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﮐﺗﺎب و ﻓﯾﻠم ”ﮔرگ و
ﻣﯾش“ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺑوب ھﺳﺗﻧد اﯾن دﯾدﮔﺎه را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدف زﻧدﮔﯽ ھر زن ،ھﻣﺳر و ﻣﺎدر ﺧوب ﺷدن اﺳت و
ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .دﯾدﮔﺎه ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ”ﻋﺷق
ﺣﻘﯾﻘﯽ“ و ”رواﺑط رﻣﺎﻧﺗﯾﮏ“ ﻧﯾز واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ھدف اﺳت” .ﺟﯽ“
در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش ﺑﮫ ”ﺑل ﻻ“ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد” :ﻣن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ راﺑطﮫ
آدﻣﺎ ﺑﺎ واﻣﭘﯾرا ﻧدارم .ﻣﺷﮑل ﻣن راﺑطﮫ اﯾﮫ ﻛﮫ ﯾﮫ طرﻓش ﻣﺳﻠط
ﺑﺎﺷﮫ و طرف ﻣﻘﺎﺑل رو ﻛﻧﺗرل ﻛﻧﮫ“ .
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم ،روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﻋده زﯾﺎدی از داﻧش آﻣوزان ﺷﻣﺎره
ﻣﺧﺻوص را ﺧرﯾده و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺧواﻧده ﺑودﻧد .ﺑرﺧﯽ از آن ھﺎ
وارد ﺑﺣث ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷدﻧد .ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم داﻧش آﻣوزان را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره ﺑر ﺳر ﮐﺗﺎب ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ و ”ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ“ ...
دﻋوت ﮐﻧﯾم .ﯾﮑﯽ از داﻧش آﻣوزان ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را در ﻧﺷرﯾﮫ
”اﻧﻘﻼب“ ﺧواﻧده ﺑود ،ﺧودش ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ”ﺑل ﻻ“ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آن
را ﺑﮫ ﻣﺎ داد .ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ:
”ﺑل ﻻ“ ﺟﺎن!
ﻣن ﻗﺑﻼً ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ﺑﮭﺗرﯾن داﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎﻟﮫ داری
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل دﯾده ام .واﻗﻌﺎ ً ”ادوارد“ را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐردم .ﭼﮫ
ﻣﺣﺎﻓظ ﺧوش ﺗﯾﭘﯽ ﺑود! ﭼﻘدر ﺑﮫ ﻧظر ﺑﺎ ﺣﺎل و ﺧوﻧﺳرد ﻣﯽ آﻣد .
آﻧﻘدر در اﯾن داﺳﺗﺎن ﻏرق ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺧش ھﺎﯾش
را در ﺧﯾﺎل ﻣﯽ ﭘروراﻧدم .ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﺎﺷق ”ادوارد“ ﺷده
ﺑودم .آﻧﻘدر ﻏرﻗش ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﺑرای ﺧودم ﯾك ”ادوارد“ ﺳﺎﺧﺗم .
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﻛرد و ﻋﺎﺷﻘم ﺑود .زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺧﯾره ﮐﻧﻧده
و ﮐﺎﻣل ﺑودﻧش ﮐورم ﮐرده ﺑود .ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺟدی اﺳت
ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﮐردم ﯾﺎ ﺑر ﺳرﺷﺎن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردم.
ﺳﭘس ،ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ”ﺟﯽ“ ﺑﮫ ﺗو ﺑرﺧوردم و ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗم) .ﺑﺑﺧش(.
آن ﯾﺎدداﺷت ھﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣرا ﺑﮫ ﻓﮑر واداﺷت .ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدﻧﺷﺎن
ﮐردم و ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧم را ﺑﺎزﺗر ﻛرد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻﺧره
ﻛﺎﻣﻼً از ﻛوری ﺧﻼص ﺷدم .ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺗوﺟﮫ رﻓﺗﺎر ﺳﻠطﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ
”ادوارد“ ﺷدم .دﯾدم ﻛﮫ ﭼطور از طرﯾق آﻟﯾس ،ﺗو را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺧواھد از ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﯽ روی ﺳر

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم
درﺑﯾﺎورد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﺷدم ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗو را از
دوﺳﺗﺎﻧت دور ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ دوﺳت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗو
ﯾﻌﻧﯽ ”ﺟﺎﮐوب ﺑﻼک“ اﺳت” .ادوارد“ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎﯾش
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﺗو را ﺑﯾش از اﻧدازه دوﺳت دارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از
دﺳﺗت ﺑدھد .در درون ”ادوارد“ ﺟداﻟﯽ ﺑﯾن دو ﺟﻧﺑﮫ اش وﺟود دارد
ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗو را ﺑﮑﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ.
”ﺑل ﻻ“ ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی ”ﺟﯽ“ ﮔوش ﺑده!
*****
روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻌد از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﺳﺎطم رو در ﭘﺎرک ﭘﮭن ﮐردم
و ﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑزرگ ھم ﺑﺎﻻﯾش زدم” :داﺳﺗﺎن ﮔرگ و ﻣﯾش :
آزادی ﯾﺎ ﺳﻠطﮫ ﮔری؟“ ﭼﻧد ﻧﻔر داﻧش آﻣوز ﻻﺗﯾﻧو ﮐﮫ از ﯾﮑﯽ از
دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی اطراف ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﺗوﻗف ﮐردﻧد .ﯾﮑﯽ داد زد :
”ﮔرگ و ﻣﯾش! ﻣﻧظورش ھوای ﮔرگ و ﻣﯾﺷﯽ اﺳت “.دﯾﮕری
ﺟواب داد :ﻧﮫ ﮔﺎﮔول! ﻣﻧظورش ﮐﺗﺎب ﮔرگ و ﻣﯾش اﺳت “.ھﻣﮫ
زدﻧد زﯾر ﺧﻧده.
از آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾدم آﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ”ﺑل ﻻ ﺟون“ را ﺧواﻧده اﻧد .ﮔﻔﺗﻧد
داﺳﺗﺎن ﭼﻧد ﻗﺳﻣﺗﯽ ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ را ﺧواﻧده اﻧد و آن را دوﺳت
دارﻧد .ﯾﮑﯽ ﮔﻔت” :داﺳﺗﺎن ﺧوﺑﯽ اﺳت “.و دﯾﮕری ﮔﻔت” :داﺳﺗﺎن
ﻋﺷﻘﯽ ﺧوﺑﯽ اﺳت“.
از آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾدم در ﻣورد راﺑطﮫ ”ﺑل ﻻ“ و ”ادوارد“ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟ ﯾﮑﯽ ﮔﻔت” :ھﻣدﯾﮕر را دوﺳت دارﻧد  ...و ادوارد از دﺧﺗرك
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد“.
ﻣن ﮔﻔﺗم اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ”ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ“ اﺷﺎره ﮐردم .ﮔﻔﺗم ﻛﮫ اﯾن ﯾﮏ
راﺑطﮫ ﺳﻠطﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ از ﺳوی ”ادوارد“ اﺳت .ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد” :ﺑﺎﺑﺎ اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ داﺳﺗﺎن اﺳت و واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت“ .اﻣﺎ
”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ﺗﺄﺛﯾر واﻗﻌﯽ ﺑر ﺗﻔﮑر ﻣردم دارد؛ ﭼﮫ زن و ﭼﮫ
ﻣرد .ھﻣﮫ وارد ﺑﺣث ﺷدﻧد و ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ”ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ “...در ﻧﺷرﯾﮫ
اﻧﻘﻼب را ﺧواﻧده اﻧد.
ﯾﮏ ﭘﺳر ﺟوان  ١٥ﺳﺎﻟﮫ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت ﺑﻧﺎم د .ﮐﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ﺑﺎ او
ﺣرف زده ﺑودﯾم و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ”اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾم  ...رھﺑری ﮐﮫ
دارﯾم“ را ﺧواﻧده اﺳت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾز آﻣد و در ﺑﺣث ھﺎ طرف ﻣن را
ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎ ﮔوش ﻛرد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﭘﺳر دﯾﮕر ﺑﮫ
ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﺟﻣﻌﯾت اطراف ﻣﯾز ﮐﮫ ﺑر ﺳر ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ،ﺳﺗم
و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،و رﺑط ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﺣث ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﺑﮫ ده ﻧﻔر رﺳﯾد.
ً
ﻣن از ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗم ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾﻧدازﯾم و ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺳ﷼ ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم در اﯾن
داﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻧوع ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭼﮫ ﻧوع رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺣﺗﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد از ”ﮔرگ و ﻣﯾش“
دﻓﺎع ﮐﻧﻧد ﻗﺑول ﮐردﻧد ﮐﮫ ”ادوارد“ ﻗدرت ﺣﻔﺎظت ”ﺑل ﻻ“ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣردان دﯾﮕر را دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر دﺧﺗرك ﺳﻠطﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ،او را
ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد و از ﻗدرﺗش ﺑرای ﮐﺷﺗن او اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﭘس اﯾن ﭼﮫ ﻧوع
راﺑطﮫ ای ﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﺧوب اﺳت ﯾﺎ ﺑد ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دﺧﺗر ﺟوان
ﺑﮫ اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ”ﻋﺷق ﺣﻘﯾﻘﯽ“ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد؟ ﯾﮑﯽ از
دﺧﺗران ﭘرﺳﯾد” :ﻣﯽ ﺧوای ﺑﮕوﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺛل ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳت؟“ ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ﺟواب دادﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧوع رواﺑط آﺷﻧﺎ
ھﺳﺗﻧد؛ رواﺑطﯽ ﮐﮫ در آن دﺧﺗره در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻋﺎﺷق ﭘﺳره
اﺳت از او ﻣﯽ ﺗرﺳد .ﻣن وارد ﺑﺣث در ﻣورد رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳﻠطﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﻣرد و زن ﺷدم و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ ”ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺑرای
آزادی زن و رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت“ )اﻧﻘﻼب -ﺷﻣﺎره  ١٥٨ﻣﮫ  (٢٠٠٩را
ﺑﺎﻻ ﺑردم ھﻣﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد ﮐﮫ آن را ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺻﻔﺣﮫ وﺳط را ﺑﺎز
ﮐردم .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺻﺎوﯾر زﻧﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ
از ﺳﺗم ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑردﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ در ﭼﯾن،
ﻣﺷﻘت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ھﺎﺋﯾﺗﯽ ،زﻧﺎن در زﻧدان ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ،دﺧﺗران
ﮐوﭼوﻟو در آژاﻧس زﯾﺑﺎﯾﯽ ﭘﺎﺟﻧت ،زﻧﺎن ﺧودﻓروش در ﻣﮑزﯾﮏ،
زﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و دﯾﮕری در آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺷوھراﻧﺷﺎن آﻧﺎن را
ﺳوزاﻧده اﻧد و ...

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن
ﭼﮭره ھﺎی ﺟوان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد .ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ
دارم ﻋﮑس ھﺎ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷرح ﻣﯽ دھم ،ھﯾﭼﻛس ﺟﯾك ﻧﻣﯽ
زﻧد .زﻧﺎن ﺟوان اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﻣﯾﺎن ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد .ﻧﺷرﯾﮫ را ورق ﻣﯽ زﻧم
و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را ﻣﯽ ﺧواﻧم .ﺑﺧﺷﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧم ﮐﮫ اﯾﻧطور ﺷروع ﻣﯽ
ﺷود” :زﻧﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ دارﻧد .زﻧﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آن دارﻧد ﮐﮫ از
زﻧﺟﯾرھﺎی ﺳﻧت ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد “.از آن ھﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳم آﯾﺎ
ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ از راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد ﻣﯽ دھد
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ وﺳط ﻣﯽ ﺧورد ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
اﺳت؟ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران ﺟوان ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺑﺎ ﻣن ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد” :ﮔرگ و ﻣﯾش در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳت “.در
”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ﭼﮫ ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ در ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳت؟
دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎ ﺣرف ھﺎی ﻣن ﻣواﻓق اﺳت و اﺿﺎﻓﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ در رپ ھﺎ از زن داده ﻣﯽ
ﺷود وارد اﺳت ،اﻣﺎ ”ﮔرگ و ﻣﯾش“ ﭼﯾز ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت.
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺟواﺑش را ﺑدھم ،د .دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﻛﻧد و اﯾن ﺳؤال را
ﺟﻠو ﻣﯽ ﮔذارد ﻛﮫ” :ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﭼطوری رواﺑط ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد را
ﻋوض ﺧواھد ﮐرد؟“
ﺣرﻓم را ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن رواﺑط را ﻣﯽ ﺗوان
ﻋوض ﮐرد و اﯾن ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ روﯾﺎ ﻧﯾﺳت و در اﻧﻘﻼب ھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرﮔﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﻣﺑﺎرزات ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﺳﺗم ﺑر زن
اﻧﺟﺎم ﺷد .در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮔﺎم ھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ در رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد و آﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ُ
ﮐﻧﺷﮕران ﺑراﺑر در ﺗﻐﯾﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ِ
ﺷدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﺎل دوران ﻗﺑل از ﻣرگ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑل از
ﺳﺎل  ١٩٧٦اﺳت .ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب در ﭼﯾن ﭘﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوزادان
دﺧﺗر را ﻣﯽ ﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﭘﺎﯾﺷﺎن ﺧرد ﺷده و ﮐوﭼﮏ
ﺑﻣﺎﻧد .زﯾرا داﺷﺗن ﭘﺎی ﮐوﭼﮏ ﻋﻼﻣت ”زﯾﺑﺎﯾﯽ“ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .
اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺎﯾﺎن داد.
در اﯾن ﺑﺧش از ﺑﺣث ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﮐت ﺑودﻧد وارد ﺑﺣث ﺷدﻧد .از
آن ھﺎ ﭘرﺳﯾدم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼرا ﻣردم دﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ )ﺑﺳﺗن
ﭘﺎی ﻧوزاد دﺧﺗر( ﻣﯽ زدﻧد؟ در ﻣورد ﻣﻌﻧﺎی ”زﯾﺑﺎﯾﯽ“ ﺣرف زدﯾم.
ﺑراﯾﺷﺎن وﺿﻌﯾت ﺳﺧت دھﻘﺎﻧﺎن ﭼﯾن ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺧت ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﺧور و ﻧﻣﯾر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد را
ﺷرح دادم .ﺑﻌد از اﯾن ﺻﺣﺑت ،ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ
اﺣﺗﻣﺎﻻً دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﭼﯾن ﭘﺎی زﻧﺎن را ﻧﻣﯽ ﺑﺳﺗﻧد ﭼون زﻧﺎن ﺑﺎﯾد
در ﻣزرﻋﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﮔر ﭘﺎھﺎﯾﺷﺎن را از ﮐودﮐﯽ ﻟﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷد در ﻣزرﻋﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑﻌد ﺑﺣث را ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری رﺳﺎﻧدﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﺗن ﭘﺎی زﻧﺎن ﻧﻣﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺗر
ﺑرای ﻣردان ﺑود ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد” :ﻣن آﻧﻘدر ﭘول دارم ﮐﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت
زﻧﺎﻧم ﮐﺎر ﮐﻧﻧد “.ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﺛﺎل ﺳﻧﺗﯽ و ﻓﺋوداﻟﯽ را ﮐﮫ در ﭼﯾن ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد زدم ﮐﮫ” :زن ﮔرﻓﺗن ﻣﺛل ﺧرﯾدن ﯾﮏ َﺧر اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧم
ﺳوارش ﺑﺷوم و ھر طور ﺧواﺳﺗم ﺷﻼﻗش ﺑزﻧم “.ﭘﺳرھﺎ ﺣﺎﻟﺷﺎن ﺑﮫ
ھم ﺧورد و ﮔﻔﺗﻧد :ﭼﻘدر زﺷت!
د .ﻣﯽ ﮔوﯾد” :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑدون ﮐﻣوﻧﯾﺳم ھم ﻣﯽ ﺗوان اﯾن را
ﻋوض ﮐرد “.ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ،ﺑﺎﺷﮫ .اﻻن ﺗواﻓق دارﯾم ﮐﮫ وﺿﻊ
ﻣوﺟود و رواﺑط ﻣوﺟود ،ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت .اﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ
رﯾﺷﮫ ھﺎﯾش ﮐﺟﺎﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن رﯾﺷﮫ ھﺎ را ﻗطﻊ ﻛرد ﺗواﻓق
ﻧدارﯾم .از او ﭘرﺳﯾدم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺷﮑل ﭼﯾﺳت و راه ﺣﻠش
ﭼﯾﺳت؟ ﺟواﺑﯽ ﻧﻣﯽ دھد .اﻣﺎ ھﻧوز ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻼص ﺷوﯾم .ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرود ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﺎب
آواﮐﯾﺎن را ﮔوش دھد و ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ ﺟواب ﺑﯾﺎﯾد )ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﺎب
آواﮐﯾﺎن” :اﻧﻘﻼب :ﭼرا ﺿروری اﺳت ،ﭼرا ﻣﻣﮑن اﺳت ،اﺻﻼً
ﻣوﺿوع آن ﭼﯾﺳت“(.
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺣث ﺗﻣﺎم ﺷود ﯾﮏ زن ﺟوان ﻧظری ﻣﯽ دھد .ﺳرش
را ﺑﺎ دو دﺳﺗش ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﻧﮕﺎر در ﺗﻘﻼی ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ اﺳت و
ﻣﯽ ﮔوﯾد” :ﻋﺷق ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف اﺳت .آدم را دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
آدم را وادار ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد “.ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد■.
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ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎھﯾن ﻧﺟﻔﯽ
از ﺗﭘش ٢٠١٢
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻣﺟﻠﮫ ﻣوزﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو اﯾراﻧﯽ
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زﯾرزﻣﯾن :اﮔر ﺑﺧواھﯽ ﺷﺎھﯾن ﻧﺟﻔﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐﻧﯽ ،ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﮭش ﻣﯾﮕﯽ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﯾﮏ ﺷﺎﻋر ﻏﻣﮕﯾن و ﺷوخ ﮐﮫ ﺗو ﻧﮕﺎه
اول ﺷﺎﯾد ﺗو ذوق آدم ﺑزﻧﮫ ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎھﺎش رﻓﯾق
ﺑﺷﯽ ﮐم ﻧﻣﯾﺎره و ﮐم ﻧﻣﯾذاره .زﯾﺎد ھم
ﻧﻣﯾﺗوﻧﮫ درﺑﺎره ی ﺧودش ﺣرف ﺑزﻧﮫ .ﺷﯾﺦ اﺑوﺳﻌﯾد
ﻣﯾﮕﮫ ﭼﻧﺎن ﺑﺎش ﮐﮫ از ﺗو ﺑﮫ ﮔوﯾﻧد .ﻧﮫ ﺧود از
ﺧود!
زﯾرزﻣﯾن :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﻐول ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﯽ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧم .ﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﯾﺧوﻧم .ﯾﺎ ﻓﯾﻠم
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﯾﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔوش ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫ
اﯾﻣﯾل ھﺎم ﺟواب ﻣﯾدم و درﮔﯾر ﺑرای ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐردن ﮐﺎرھﺎی
راک -ﺑﻠوزم ھﺳﺗم .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﯾﮫ وﻗت ﺧﺎﺻﯽ رو ﻣﺟﺑورم ﺑﺎ ﮔﯾﺗﺎر
ﺳر و ﮐﻠﮫ ﺑزﻧم.
زﯾرزﻣﯾن :ﯾﮑﻣﯽ راﺟب ﮔروه طﭘش ٢٠١٢ -ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدی؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﺗﭘش  ٢٠١٢در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎﻧد اﯾراﻧﯽ آﻟﻣﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ از
ﻧوازﻧدهھﺎ و ﺧواﻧﻧدهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﭼﻧد ﮐﺷور ﺗﺷﮑﯾل ﺷده.
ﺳرﭘرﺳت اون "اﻣﯾد ﭘورﯾوﺳﻔﯽ" ﺧودش ﻣﻌﻠم ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﺷﮭر
ﺑﺧوم آﻟﻣﺎن اﺳت .ﺑرادرش "اﻣﯾن" ﭘرﮐﺎﺷن ،ﮔﯾﺗﺎر و ﺑﺎس ﻣﯾزﻧﮫ،
"آرﻣﯾن ﻣﺳﺗﻌد" ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ آرﯾﺎن ﻣﯾزد ھم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎس ﻣﯾزﻧﮫ" .ﻣﯾﺷﺄل"
از ﻟﮭﺳﺗﺎن :ﭘﯾﺎﻧو" ،ﺗوﻧﯽ" از آﻣرﯾﮑﺎ :ﻣﯾﺧوﻧﮫ و ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر دﯾﮕﮫ ﮐﮫ
ﺳﺎﮐﺳﯾﻔون ،درام ﯾﺎ ﺳﺎزھﺎی دﯾﮕﮫ ﻣﯽ زﻧن و "ووﯾﻧﺎ" ﮐﮫ آﻟﻣﺎﻧﯾﮫ و
رپ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧوﻧﮫ .اﯾن ﮔروه ﻣﺛل ﯾﮫ ﭘروژه ﺑﺎز ﻣﯾﻣوﻧﮫ ﮐﮫ ھرﮐس
ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺑﺎھﺎش ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﮫ و درﻋﯾن ﺣﺎل
ﮐﺎر ﺷﺧﺻﯾﮫ ﺧودش رو ھم اداﻣﮫ ﺑده.
زﯾرزﻣﯾن :آﯾﺎ ﺑﯾت ھﺎی ) (Beatsﺗو را طﭘش ٢٠١٢ -ﻣﯾﺳﺎزه؟
ﺧودت ھم در ﺳﺎﺧﺗﻧش دﺳت داری؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﺑﯾتھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺗﭘش ٢٠١٢اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﭼﮫھﺎ
ﺗﯾﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن وﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﯾد ﭘورﯾوﺳﻔﯾﮫ ﭼون اون
ﻓﺿﺎی اﯾراﻧﯽ رو ﺑﮭﺗر ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﮫ و درﻧﮭﺎﯾت ﺗﻧظﯾم ﺻدا و ﻣوزﯾﮏ
ھم ﺑﺎ اﻣﯾد و ﻣﯾﺷﺄل اﺳت .ﻣن ﻓﻘط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾدم .وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﻘدر
ﮐﺎر ﻋﺎﻟﯾﮫ ﮐﮫ ھﯾﭼﯽ ﻧﻣﯾﺷﮫ ﮔﻔت.
زﯾرزﻣﯾن :در ﮐﺎرھﺎ و اﺷﻌﺎر ﺗو اﻋﺗراﺿﮭﺎﯾﯽ ھﺳت ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری
ﻣوﺟود در اﯾران درﻣورد زﻧﺎن .ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ﭼﮫ راه ﺣﻠﯽ وﺟود داره
ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری؟ و اﯾراﻧﯾﺎن ﭼﮫ ﻣﺳؤﻟﯾﺗﯽ دراﯾن ﻗﺑﺎل دارﻧد؟
♫ ﺷﺎھﯾن :اﯾن ﺑﺣث ﺑزرﮔﯾﮫ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﻲ ﮐﻧم اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎش ﺑﺎﺷﮫ .اﻣﺎ
راه ﺣل از ﺷﮑل ﺗﻔﮑر ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷروع ﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ﺷﮑل
ﺣﮑوﻣت و ﻧﺣوه اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻗواﻧﯾن و اﻟﺑﺗﮫ ﻧوع ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
ﮐودﮐﺎن در ﻣدرﺳﮫ و ﺧﺎﻧواده .ﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺎر دارﯾم.
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳطﺢ ﺳواد و داﻧش اﻓراد ﺑﺷﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط
ﻣﺛﺑﺗﯽ رﺳﯾد .ﺑﮭرﺣﺎل وﻗﺗﯽ ھﯾﭼﯽ ﺳر ﺟﺎش ﻧﺑﺎﺷﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ واﺳﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﺳؤﻟﯾت ﺗراﺷﯾد .اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ درک ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﺷﮫ .ﯾﻌﻧﯽ
ھرﮐس در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓﮭم رو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧواھر و ﻣﺎدر و
ھﻣﺳرش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ.
زﯾرزﻣﯾن :ﻣوزﯾﺳﯾن ھﺎ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً َرﭘرھﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ﭼﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻧری اﯾران دارن؟
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ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

♫ ﺷﺎھﯾن :ھﻧر در دﯾد ﻣن ﻓرﯾﺎد ﺷﺎدی ،ﻋﺷق و ﺑﺎھم ﺑودن اﺳت
از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺟﻣﻌﯽ .اﻣﺎ درﻋﯾن ﺣﺎل ﺧﺷم اﻧﺳﺎن اﺳت در
ﺑراﺑرﺑودن در اﯾن ﺟﮭﺎن و زﺷﺗﯾﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾرش .ﮐﺎر ھﻧرﻣﻧد ﺛﺑت
اﯾن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳت ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺎ در طول آن .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻏﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗر ھم ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﯾﺎ ﺷﮑل و ﻓرم
ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت .ﮐﺎﻓﯾﮫ ﺷﻣﺎ درد ﻧﺳﺗﺎﻟوژﯾﮏ اﻧﺳﺎن رو ﺣﻣل ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ھﻧرﻣﻧد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای ﺑﮫ دوش دارد ﺑﮫ ﺗﻘوﯾﻣش ﺑر ﻣﯽ ﮔردد.
ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾﭼﯾدن زﯾﺎد ﺟﺎﻟب ﻧﯾﺳت و ھﻧر ھم ﺟز اﯾن ﮐﻠﯾﯾت ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ
ﻓﮭﻣد .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﺧﻧده دار اﺳت اﮔر از ﻣﺑﺎرزه
و ﺣرفھﺎی دھﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﺑﮕوﯾم .اﻣﺎ اﻧﺳﺎن ﺑودن
و ﺧم ﻧﺷدن ﺑﮫ ھﯾﭻ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرای ھﻧرﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘت اﺛری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽآﻓرﯾﻧد.
زﯾرزﻣﯾن :ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ھﯾپ ھﺎپ در اﯾران ﺑﮫ
ﮐﺟﺎ داره ﻣﯽ ره؟
♫ ﺷﺎھﯾن :رپ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺳﺎس ،ظرﯾف ،وﺳﯾﻊ
وﻟﯽ ﺳطﺣﯾﮫ .رپ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ اﺑﺗﮑﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ و از ﺗﮑرار ﺣرﻓﮭﺎی ﮐودﮐﺎﻧﮫ
ﺧﺎرج ﺑﺷﮫ .ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺟدی ﺑﺎﺷﮫ و ﭼﻧدﺑﺎر ھم
ﺛﺎﺑت ﮐرده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺷﮫ
ﺣدس زد .ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع اداﻣﮫ ﮐﺎر ھﻧرﻣﻧد داره .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن
ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ درﺣﺎل ﮐﺎر ﮐردن ھﺳﺗن و ﺑﺎ ﺣﺟم ﺳﺎﻧﺳور و
ﮐﻧﺗرﻟﯽ ھم ﮐﮫ روی رپ ھﺳت اداﻣﮫ ﮐﺎر ﮐﻣﯽ ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت .
ﭼون ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷﯽ رپ ﺷﯾش و ھﺷت ﺑﺧوﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺟود
ﻧﺎﻗص اﻟﺧﻠﻘﮫ ھم ﺟز ﺑرای ﺧﻧده ﺑﮫ ھﯾﭻ دردی ﻧﻣﯽ ﺧوره .اﻣﺎ ﻣن
ﺑﺎور دارم ﮐﮫ رپ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﯾﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﮑﻧﮫ.
زﯾرزﻣﯾن :آﯾﺎ ﺗو از رپ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﺎﻟت و راه ارﺗﺑﺎطﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺳﺗﺧراج ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ھﻧری اون ھﺳﺗﯽ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :اﯾن دو ﺑﮫ ﻣوازات ھم در ﯾﮏ اﺛر ﭘﯾش ﻣﯽ رن .اﻣﺎ اﮔر
ﻣﻧظور ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن ھﻧری ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از دﺳت دادن ﻗﺳﻣﺗﯽ از
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﻠﮫ ﻣن ﻣﻣﮑن ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدم.
زﯾر زﻣﯾن :اﺷﻌﺎر رپ ﭼﮫ ﺧواﺻﯽ ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت رپ ﻧزد ﻣن ﺗﺻوﯾرﮔراﯾﯽ و رواﯾﯽ
ﺑودن ﺗراﻧﮫ در رپ اﺳت .اﯾن ﻓﺎﮐﺗورھﺎ رو ﻣﺎ در ﻧﻘﺎﻟﯽ ﺧودﻣون
ھم دارﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رپ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن از ﻣﻌﻧﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ دور و
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼم ﻧزدﯾﮏ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫھﺎ ﻧﺷون
ﻣﯾده ﮐﮫ اﺑﺗﮑﺎر در رﯾﺗم ،ھﺎرﻣوﻧﯽ و ﻣﻠودی ھﺎ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ رپ رو از
ﺟﮭت ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﯾﯽ ﭘرﺑﺎرﺗر ﮐﻧﮫ .اﻣﺎ رپ درﻧﮭﺎﯾت ھدﻓش ﮐﻼم اﺳت و
ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺷﻌری ھم ﭼون اﺳﺗﻌﺎره ،ﺗﻠﻣﯾﺢ ،ﺗﺟﺎﻧس،
اﯾﮭﺎم و ...و ﺗﺷﺧص ﺻداﯾﯽ ﺧواﻧﻧده ﺑﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻗدرت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎر
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﺷود.
زﯾرزﻣﯾن :ﺑراﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎﯾت زﯾرزﻣﯾن آﻟﻣﺎن ﺑﻌد از آﻣرﯾﮑﺎ و
ﺳوﺋد ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧواﻧﻧدﮔﺎن زﯾرزﻣﯾن رو داره .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن از
ﮐﺎرھﺎی ﺗو در آﻟﻣﺎن ﭼطور اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷده؟
♫ ﺷﺎھﯾن :اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ھرﺣﺎل رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ رپ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ھﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﮔروهھﺎ ﮔﻧﮓ ھﺳﺗﻧد .ﻣن و ﺗﭘش ٢٠١٢ﺗﻼش دارﯾم
ﮐﮫ وارد ﺣﯾطﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﯾم .ﻣﺧﺎطب ﻣﺎ اﺻوﻻً آﻟﻣﺎﻧﯾﮭﺎی ﭘرﻧﺳﯾب
دارﺗر ھﺳﺗﻧد و در ﺑﯾن اﯾراﻧﯽ ھﺎ ھم ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﺳﯽ اھل
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺳد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﺷدﯾد روی
ﺧود ،ﻣﺧﺎطب ﺧود را ﭘﯾدا ﮐرده اﯾم .از ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟو ھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﻧوﺟواﻧﺎن و از ﺳﯾﺎﺳﯾون ﺗﺎ ھﻧرﻣﻧدان و اﻓراد ﻓرھﯾﺧﺗﮫ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ
ﻧﻘش ﻟوطﯽ ﺷﮭر را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ھرﺟﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ھﺳت و ﮐﺳﯽ
ﺟرأت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد آﻧﺟﺎ اﺟرا ﮐﻧد ،ﻣﺎ را ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﯽ ھﯾﭻ
ﺗﻌﻠق ﻓﮑری ﯾﺎ ﻣراﻣﯽ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم
ﺣرف َزن" ﭼﮫ ﻋﮑس
زﯾرزﻣﯾن :ﺑﻌد از ﮐﺎر "ﻣﺎ ﻣرد ﻧﯾﺳﺗﯾم" و "
ِ
اﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ از طرف ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﯽ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :واﮐﻧشھﺎ وﺳﯾﻊ و ﻣﺧﺗﻠف ﺑود .ﺑﺎ ﻣﺎ "ﻣرد ﻧﯾﺳﺗﯾم"
ﮐﺳﺎﻧﯽ رپ ﮔوش ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣن ،ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑود ﮐﮫ
ﻧظرﺷﺎن را ﺑﺷﻧوم .اﯾن ﻏزل ﻣﺛﻧوی ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رپ ﺷد ،ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت
از ﺧﯾل ﻋظﯾم زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣرﻓﺷﺎن را ﻓرﯾﺎد زدم .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣن ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺧﺻﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ،اﻣﺎ دﯾدم ﮐﮫ اﯾن درد ھﻣﮫ ﮔﯾر ﭼﻘدر
ﻣﺷﺗری دارد .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد در اﺑﺗدا ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﺷدم .ﻣن ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ
ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد ﮔرﯾﮫ ﮐردم .از دﺧﺗران و زﻧﺎن و ﻣﺎدران
اﯾراﻧﯽ و ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﺟراھﺎ را ﺑﺎرھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ و ﮐوﭼﮫ و
ﺧﯾﺎﺑﺎن دﯾده ﺑودﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ھم داﺷﺗﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎر را ﺿد ﻣرد
ﻓﮭﻣﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺳﺑﮏ اﯾراﻧﯽ از ﻣﺎ ﮔﻠﮫ ﮐردﻧد و اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ھم ﺑﮫ
دﺳت ﻣن رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎزﻧده ﺑود.
ﺣرف َزن" ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺧود را درﺑﺎره ﺑراﺑری ﺣﻘوق
ﻣﺎ ﺑﺎ آھﻧﮓ "
ِ
زن ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﯾم .اﯾﻧﮑﺎر ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ادای اﺣﺗرام ﺑود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم زﻧﺎن و
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق زن در اﯾران و ﺟﮭﺎن.
زﯾرزﻣﯾن :ﻣﺛﻼً ﭼﮫ اﻧﺗﻘﺎدھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر "ﻣﺎ ﻣرد ﻧﯾﺳﺗﯾم" ﺷد؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻧﺗﻘﺎدات ﺑﮫ وﺟود رﮔﮫھﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
در ﮐﺎر ﺑود ﮐﮫ ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ ﺟﮭﺎن-وطن
ﭘرﺳﺗم و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺣﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وطن ﭘرﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑرﺗری ﻧژاد را
ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑم .اﻣﺎ در ﺿﻣن اﻧﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اون ﺳرزﻣﯾن )اﯾران(
رو ﺑرای ﺗﻣﺎم ﭼﯾزاﯾﯽ ﮐﮫ درش ﯾﺎد ﮔرﻓﺗم ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ و ﮐﻣﺑودھﺎش
دوﺳت دارم .ﻣن از آﻧﺟﺎ ھﺳﺗم و ﻧﻣﯽ ﺗوﻧم اﯾﻧو از ﯾﺎد ﺑﺑرم .ﻋده
ای ﮔﻔﺗﻧد در ﮐﺎر ﺣﺳﯽ ﺿد ﻋرب وﺟود داره ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﻓﮑر ﻧﻣﯽ
ﮐﻧم ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﯾﺎ ﻣﺎﺟرای ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﻣﻠﮫ اﻋراب ﺑﮫ اﯾران ﺑﮫ
ﻣﻠﺗﮭﺎی اﻣروزی ﻋرب رﺑطﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .اﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯾﮫ .اﻋراب در
ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎﻧﻘدر ﺑﮫ ﻣﺎ ﺿرر زدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻧدی ھﺎ ﯾﺎ
ﻗوﻣﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ در اﯾران .ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم از اﺷﺎره ﻣن ﺑﮫ ﭼﻧد
ﻋزﯾز ھﻧرﻣﻧد دﻟﮕﯾر ﺷدﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺗوھﯾﻧﯽ در ﺷﻌر
ﺑﮫ اﯾن ﻋزﯾزان ﻧﺷده وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣن ﻧظر ﺧودﻣو در اﯾن راﺑطﮫ
دارم.

زﯾرزﻣﯾن :در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرد ﺳﺎﻻری ﻣﺛل اﯾران ،ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ۶٠%
داﻧﺷﺟوھﺎ را دﺧﺗرھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدن ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎد
ﮐﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن در اﯾران ﺑﺎ ﺑراﺑری و اﺣﺗرام در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺷﮫ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﭘﯾش از اﯾن ﻋرض ﮐردم .ﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ
دﮔرﮔوﻧﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ دارﯾم .ﺑﺑﯾﻧﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدون ﻓﺣش و
ﻧﺎﺳزا ،ﺗوھﯾن ﺑﮫ زن اﺳت .از ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دورﯾﺎﻟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزه ،ﺗﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎ و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در رپ ﺑﯾﺷﺗر.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل دروﻧﯽ ھﺳﺗم .از ھﻧرﻣﻧد ﺗﺎ ﻓرد ﻋﺎدی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﯾن اﻧدازه از ﻓﮭم ﺑرﺳﮫ ﮐﮫ زن را در ﺣد ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑرای ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎدری در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧواھری ﻧﺟﯾب ﮐﮫ از ﺗرس
ﭘدر و داداش ﺑﺎﯾد ﺗو ﺻد ﺗﺎ ﺳوراخ ﻗﺎﯾم ﺑﺷﮫ ،ﻧﺑﯾﻧد .ﻓرھﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ
ﻣﺎ ﮐﮫ درھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻣذھب اﺳت ،اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن
دارد.
ﻣﺎ در ﻓرھﻧﮓ ﻟﻐﺎت ﺷﻔﺎھﯾﻣون ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﺗرﺟﻣﮫ
ﮐﻧﯾم .ﻏﯾرت ،ﻧﺟﺎﺑت ،ﻋﻔﺎف ،ﺣﺟﺎب ،ﻣرداﻧﮕﯽ و ﺧﯾﻠﯽ از ﺗﻔﮑراﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﻓﻘط ﺗﺑﻌﯾض و ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ و ﺿرب و ﺟرح زﻧﺎن
اﺳت.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﯾراﻧﯽ ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ طور ﺧود ﺟوش در
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﭼﯾز را ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻣردھﺎ
ﻣﺟﺑورﯾم ﺑﮫ ﺧواﺳت آﻧﮭﺎ ﺗن ﺑدھﯾم ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑراﯾﻣﺎن ﺛﻘﯾل ﺑﺎﺷد .
ﺧواﺳت آزادی و ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺑراﺑر و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن در
ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ زن را ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺻر ﺣﺟری ﻣﺣدود ﻧﮑﻧد.
ﻣن ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ ﺷراﯾط زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺟدا
از ﺗﻐﯾﯾر در ﮐﻠﯾﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﻓرھﻧﮕﯽ در اﯾران ﻧﯾﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن
زﯾرزﻣﯾن :ﯾﮑﯽ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آھﻧﮓ ھﺎت ﺑرای ﻣن ﺳؤال
ﺑراﻧﮕﯾز ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ آھﻧﮓ ھﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻟﻐﺎت را ﺑﺎ
ﺻدای ﺑوق ﺳﺎﻧﺳور ﮐردﯾن .آﯾﺎ دﻟﯾل ﺧﺎﺻﯽ داره؟
♫ ﺷﺎھﯾن :اﯾن ﺧود ﺳﺎﻧﺳوری ﺷور ﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻣﺎده ﻧﺑودن ﮔوشھﺎ
ﺑرﻣﯽ ﮔردد و ﺣُﺳﻧش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺧﺎطب ﻣﺟﺑور اﺳت آن
ﮐﻠﻣﮫ را ﺣدس ﺑزﻧد.

زﯾرزﻣﯾن :ﯾﮑﯽ از آﺧرﯾن ﮐﺎرھﺎت "ﺑﺎﻣداد" ھﺳت .راﺟب اش ﻣﯽ
ﺗوﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدی؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﻣن از دوﺳﺗداران ﺷﻌر اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ھﺳﺗم .درواﻗﻊ ﻣن
ﭘس از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻌر ﺷﺎﻣﻠو ھر ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم را دور رﯾﺧﺗم و
دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐردم .ﻣن ھﯾﭼﮕﺎه در ﺷﻌر ﺳﭘﯾد ﻣوﻓق ﻧﺑودم ،اﻣﺎ
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻠو در ﺷﻌر ﮐرد را ،ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣوزﯾﺳﯾن
ﻓﮭﻣﯾدم .اﻣﺎ زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﺎﻣﻠو ھم ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺑود ﺑر ﻣن .او ﺑرای
ﻣن ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻧﻔروﺧت .ﯾﮏ ﺷﺎﻋر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﺧودش ،ﺧﺎﻧﮫاش ﺑﻠوری ﺑود .ﻣن ﻟﺧت ﺑودن او را دوﺳت دارم .اﯾن
ﺗراﻧﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم اﻧﺟﺎم دھم.
زﯾرزﻣﯾن :ﺷﻣﺎ و ﮔروه طﭘش ٢٠١٢ -در ﺑﺧوم آﻟﻣﺎن ﮐﻧﺳرﺗﯽ
داﺷﺗﯾن ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﺎﻟﮕرد  ١٨ﺗﯾر ﺑرﮔزار ﺷد .اون
ﮐﻧﺳرت ﭼﮫ ﺟورﭘﯾش رﻓت؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﺧوب ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﺑراﺑر  ٨٠٠٠ﻧﻔر و ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﺧوﻧده ﺑودم ،اون ھم زﻧده و ﺑدون ِ ِﭘﻠﯽ ﺑﮏ .ﺑﭼﮫھﺎ اوﻧﺟﺎ رو
ﺗرﮐوﻧدن ﺑﺎ آھﻧﮓھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﭘشَ .٢٠١٢ﺟو
ﮐﮫ آﻣﺎده ﺷد ﻣن آﻣدم و "ﻣﺎ ﻣرد ﻧﯾﺳﺗﯾم" رو ﺧوﻧدم .ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی
ﺧﻔن ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﻋﺎﻟﯽ اﺟرا ﺷد .اﯾن ﯾﮏ ﻓﺳﺗﯾوال ﺑزرگ ﮐﮫ ﺻدھﺎ
ﮔروه ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻓﻘط ﺗﻌداد ﻣﻌدودی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷن و در
طول  ٣روز ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧن.
زﯾرزﻣﯾن :ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﻧﺳرﺗﯽ در راه داری ﮐﮫ ﺑﺧوای
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھﺎ رو ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯽ؟
♫ ﺷﺎھﯾن :در ۴ﻣﺎرس در ﻣوﻧﺳﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣون ﺣﺗﻣﯾﮫ و ﺑﭼﮫھﺎ در
ﺣﺎل ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرای ﭼﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ھﻠﻧد و اﻧﮕﻠﯾس ھﺳﺗﻧد و ﺳﺎل
 ٢٠٠٩ﺑرای ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎﯾﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺧﺑرﺷو
ﻣﯽ دﯾم.
زﯾرزﻣﯾن :ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳؤال آﺧر ،اﮔر ﺑﺧوای ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣورد
ﻋﻼﻗﮫ ﺧودت را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯽ اون ﭼﯽ ھﺳت؟
♫ ﺷﺎھﯾن :ﺳؤال ﺳﺧﺗﯾﮫ ،اﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ رو اﺳم ﻣﯽ ﺑرم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ
ﻣن ﻗدرت ﻣﯽ ده" :اﯾﻧﮏ آن اﻧﺳﺎن" اﺛر ﻓردرﯾش وﯾﻠﮭﻠم ﻧﯾﭼﮫ.
زﯾرزﻣﯾن :ﺑرام ﺟﺎﻟب ھﺳت ﮐﮫ ﺗو ﮐﺗﺎﺑﯽ از ﻧﯾﭼﮫ رو ﮔﻔﺗﯽ .ﭼﮫ
ﭼﯾزی در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﭼﮫ ھﺳت ﮐﮫ ﺗو رو ﺟﻠب ﺧودش ﮐرد؟
♫ ﺷﺎھﯾن :در ﺣﻘﯾﻘت ﻣن در ﻓﻠﺳﻔﮫ از ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘﯾش
ﺳﻘراطﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ھم آﺑﺷﺧور ﻓﮑرﯾش از آﻧﺟﺎﺳت .ﻧﯾﭼﮫ زﺑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎھﯾم و واژه ھﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ اﺳﻠوب
در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و درواﻗﻊ ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺑزورد ،ﮐﮫ
درظﺎھر ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﻧﮭﯾﻠﯾﺳم ﻧﯾﺳت را ﺑﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮏ ھﯾﭻ
اﻧﮕﺎری ﺷﺎد ﮐﮫ ﻏم ﺑودن را در ھﻠﻧﯾﺳم ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .ﺗﻔﮑر ﻧﯾﭼﮫ
اﻧﺳﺎن را دوﺳت دارد اﻣﺎ اﻧﺳﺎن را در ﻧﮭﺎﯾت در ﻏرﯾزی ﺗرﯾن و
ﺧﺎﻟصﺗرﯾن ﺷﮑﻠش ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ دﯾدﮔﺎه ﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﻓرا اﻧﺳﺎن آن ﺳوﭘرﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋده ای از آن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﯾن
ﺑرای ﻣن ،ﻓردﯾت در اوج ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺑﮭرﺗرﺗﯾب ﻧﯾﭼﮫ وﻓﺎدار
ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺟواﺑﯽ ﺳر ھم ﺑﻧدی دﻟﺧوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
از اﯾن ﺟﮭت ﻧﯾﭼﮫ ﺑرای ﻣن ﺣﮑم ﯾﮏ آﻣوزﮔﺎر را داﺷت ،وﻗﺗﯽ ﻓﻘط
 ١٧ﺳﺎل داﺷﺗم .ﻣن از ﻧﯾﭼﮫ ﺳﺑﮏ داﺷﺗن در زﻧدﮔﯽ را آﻣوﺧﺗم و
اﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﻓراﻣوﺷش ﮐرد.
زﯾرزﻣﯾن :ﺷﺎھﯾن ﺟﺎن از ﺑودﻧت ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارم!
♫ ﻣن ھم از ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارم■.

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی

ﺑذر – وﯾژه  ١٣آﺑﺎن

ﺷﻣﺎره ﺷﺷم

در ﻣدرﺳﮫ ھﺎ ﭼﯽ ﻣﯾﮕذره؟

اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ

 ,ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻧﮕر آﮔﺎھﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت
ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت

دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ،ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧش آﻣوزی ھم دارﯾد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧظر و
ﺗﺣﻠﯾﻠم رو در ﻣورد ١٣آﺑﺎن و وﺿﻌﯾت داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
درﻣﯾﺎن ﺑﮕذارم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻘدر در ﺑﯾن داﻧش آﻣوزان ﺟﻧب
و ﺟوش اﺳت ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرﯾزﻧد ،ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺑر ﺟﻧب
و ﺟوش ﻛﻠﯽ ﻣرﺗﺑﺎ ً دﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑراﯾش ﺗدارك
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﺟرﯾﺎن ﻏﺎﻟب ﺣﻛوﻣﺗﯽ ھم ھﻣﯾﻧطور .ﺧط و ﻧﺷﺎن ﻛﺷﯾدن
ھﺎﯾﺷﺎن را از طرﯾق ﺗرﯾﺑون ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ و ﺗوﺳط ﺟﻧﺗﯽ و از طرق
دﯾﮕر ﺷروع ﻛرده اﻧد) .در ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرک ﻣﯾﺎن ﻛروﺑﯽ و
ﻣوﺳوی ،ھر دو ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی روز ﻗدس ﻣﻌﺗرض ﺑودﻧد و ﺑﮫ
"ﺷﻌﺎرھﺎی اﻧﺣراﻓﯽ روز ﻗدس" اﻧﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد (.ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ ھم ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﻣردم ﺑﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد و ھم ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﯾرون آﻣدن ﻛﻧﺗرل ﺷده
ﺑﺎﺷد .ھﻧوز ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ رﺳﻣﺎ ً ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد "ﻣﺎ ھم  ١٣آﺑﺎن
ﺑﯾرون ﻣﯾﺂﯾﯾم".
داﻧش آﻣوزھﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺳﻧد اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﻛﮫ ﺷروع ﺑﮫ
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻛﻧﻧد اﯾﻧﺳت ﻛﮫ "اﻣروز ﺧﺎﻧم دﯾﻧﯽ ﭼﯽ ﮔﻔت و ﻣﺎ ﭼ ﯽ
ﮔﻔﺗﯾم و ﯾﻛﯽ از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻼﺳت و ﺳر ﺣﺟﺎب اﯾﻧو ﮔﻔت و ﻓﻼن
ﻛل ﻛل ﺷد و ﻏﯾره "...ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎی ﺑﺎﺣﺎل و ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺗﻌرﯾف
ﻛردن دارﻧد .ﻣدارس را اﻣﺳﺎل ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﻛرده اﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣدﯾران ﻣدرﺳﮫ ھﺎ را ﻋوض ﻛرده اﻧد .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ای
ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻧد ﺣﺎﮐم از ﺟﻧﺑش اﺧﯾر و ﻧﻘش ﺟواﻧﺎن داﻧش آﻣوز ﮔرﻓت
و ﻓﻛر ﻛرد از ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺧت ﺑﮕﯾرد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد رواﺑط درون دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻣدﯾر و ﻧﺎظم ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ
ﺑود ،ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﯾدﺋوﻟوژﯾﻛﯽ ،ﻗرآن و دﻋﺎ
ﺧواﻧدن ﺳرﺻف و ﺷﻌﺎر ﺧﻣﯾﻧﯽ رھﺑر و ﻏﯾره را ﻣﯽ ﺷﻧﯾد .اﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﻔت درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﯾن ﻣدﯾر و ﻧﺎظم ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ راﺑطﮫ ی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً
ﻣودﺑﺎﻧﮫ ای ﺑرﻗرار ﺑود .ﺗﮭدﯾد و ﻛﺗك در ﻛﺎر ﻧﺑود؛ و ﯾﺎ ھر روز
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت .اﻣﺎ اﻣﺳﺎل در ﺑﺳﯾﺎری از دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ اوﺿﺎع ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت .ﭼﺷﻣﺗﺎن روز ﺑد ﻧﺑﯾﻧد .ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺻف ﻛرده ﺑودﻧد؛ و
اﺟﺑﺎری ﺑودن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت را ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﻛردﻧد .آﻧﭼﻧﺎن ﺑرای
داﻧش آﻣوزان ﺧط و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﻛﺷﯾدﻧد و ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ از
ﭘﺎدﮔﺎن ﺑدﺗر ﺑود .ﺑﺟﺎی ﺷﻌﺎر "ﺧﻣﯾﻧﯽ رھﺑر" ھم وﻗت و ﺑﯽ وﻗت
ﺷﻌﺎر "ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر" و دﻋﺎ ﺑرای او ﺑﺎﯾد ﺗﻛرار ﻣﯽ ﺷد .از ﭼﻧد
داﻧش آﻣوز ﺷﻧﯾدم ﻛﮫ ﺑﻧظرﺷﺎن اوﺿﺎع اﻣﺳﺎل ﻓرق ﻛرده اﺳت )از
زاوﯾﮫ ﺳﺧﺗﮕﯾری ھﺎ و ﺗﮭدﯾدھﺎ( .ﯾﻛﯾﺷون ﻣﯽ ﮔﻔت روزھﺎی اول
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺷﺎن ﺑﺟﺎی درس دادن ھﻣش درﻣورد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻋﻠﯾﮫ
ﻣوﺳوی درس ﻣﯽ دادﻧد؛ و ﯾﻛﯽ از ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑدون اﯾﻧﻛﮫ درﺳش
رﺑطﯽ ﺑﮫ زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫ اش ﻋﻠﯾﮫ داروﯾن ﺣرف
ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼون داروﯾن ﺧودش ﻣﯾﻣون ﺑوده ﻋﻘده داﺷﺗﮫ و
ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﻣﯾﻣون وﺻل ﻛرده اﺳت .ﻛﺎر دﯾﮕری ﻛﮫ اﻣﺳﺎل ﻛردﻧد
اﺟﺑﺎری ﺷدن "ھد ﺑﻧد" زﯾر ﻣﻘﻧﻌﮫ ﺑرای دﺧﺗران اﺳت ﻛﮫ ﻣﺑﺎدا اﮔر
ﻣﻘﻧﻌﮫ ﻛﻧﺎر رﻓت ﯾك ﺗﺎر ﻣو ﭘﯾدا ﺷود .اﺟﺑﺎری ﻛﮫ از ھﻣﺎن روز
اول ﺑﺎ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮔﺳﺗرده دﺧﺗران داﻧش آﻣوز روﺑرو ﺷد .ﻛﻼً داﻧش
آﻣوزان ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺎﻟش ﮔر و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻧد .اﯾن داﻧش آﻣوزان ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ
ﻛردﻧد ﻛﮫ ﭼطور درﻣورد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺟواب ﻣﯽ دادﻧد و ﺣرف ﻣﻌﻠم را رد ﻣﯽ ﻛردﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﮭدﯾد
روﺑرو ﻣﯽ ﺷدﻧد ﻛﮫ ﻣﻌﻠم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ" :ﯾﻛﺳﺎل ﺑﺎﻻی ﺳرﺗﺎن ھﺳﺗم و
ﺑﮭﺗون ﻧﺷون ﻣﯾدم" .ﯾك داﻧش آﻣوز ١٣ﺳﺎﻟﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن
اوﺿﺎع ،اﯾده ﻣﯽ داد ﻛﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﯾك ﺻﻧدوق ھﺳت ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ
داﻧش آﻣوزان اﻋﺗراﺿﺎت ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﺑدون اﻣﺿﺎ در آن
ﺑﯾﻧدازﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﭼطوره ﺧودش ﭼﯾزی در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻣﻌﻠم
ادﺑﯾﺎت ﻛﮫ ﺑﺟﺎی درس دادن ھر روز ﻣﯾﺎد از اﺣﻣدی ﻧژاد دﻓﺎع ﻣﯽ
ﻛﻧﮫ و ﻣوﺳوی را ﻣﯽ ﻛوﺑد ﭼﯾزی ﺑﻧوﯾﺳد و در ﺻﻧدوق ﺑﯾﻧدازد.
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺑﯾﺎن روﺣﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ وﺟود دارد و ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ
داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮏ ﻛﺎری ﺑﻛﻧﻧد■.

ﺧطﺎب ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد آﻏﺎز ﮔردﯾد و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺎر دﯾﮕر اﻗداﻣﺎﺗﯽ در
ﺟﮭت ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺻورت داد.
اﺣﺿﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ی اﻧﺿﺑﺎطﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾن ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﺳﺗﺎره دار ﻧﻣودن ﺟﻣﻌﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ از ﺟو ﺳرﮐوب ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت.
ﭼﺷم اﻣﯾد ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻣﮭﯾدات
دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﮐوﺑﮕر ،ﺑﺎ وﺟود ھزارن ﺑﺳﯾﺟﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان طﯾﻔﯽ
از ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻗﺷری ﺟرﯾﺎن ﺳﺎز ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و در ﻣﻘﺎﺑل اﻗداﻣﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت از
ﻗﺑﯾل آﻣﺎده ﮐردن ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮐردن اﺳﺎﺗﯾد ،اﻋﻼن ﺗﻐﯾﯾر
آﻣوزش ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺟﮭت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣودن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
آﻧﮭﺎ ،ﺗﺑﻌﯾض و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﻧظﺎﻣﯽ
ﮐردن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺣﺿور داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺧواﺑﮕﺎه
ھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﺳﺗﺎره دار ﻧﻣودن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾن
ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺿﺑﺎطﯽ و زﻧداﻧﯽ ﻧﻣودن ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ
اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
اﻓﺷﺎی ﻋواﻣل ﺟﻧﺎﯾت ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه اﻗدام ﻧﻣوده و اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم
داد ﺗﺎ ﺳرﮐوﺑﮕران ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎر دﯾﮕر ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺧود را ﺗﮑرار
ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﭼون  ١٦آذر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی اﯾران ﻣﯽ
ﺧواھﯾم:
* ﺑﺎ ﺣﺿور در ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺷﮑل دھﯽ
ﻣﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣوده و
ﺑﮫ ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
* ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺟرﯾﺎن ھﺎی اﺻﻼح طﻠب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﮫ
اﻓﺷﺎی ﻣﺎھﯾت ﻗدرت طﻠﺑﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺿﺎد درون
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑوده ﺑﭘردازﻧد.
* ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی دﻗﯾق و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ
داﻣن ﺑزﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻧﺷرﯾﺎت ،ﺗراﮐت ھﺎ ،ﺳرود ھﺎ و ﺷﻌﺎر
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﻧﻣودن ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم وظﯾﻔﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از
ﺟﻧﺑش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت .ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد اﻓﺷﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑرای ﺣﻔظ
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﺑﮫ ﺟدال ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد و ﺟﻧﺑش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ
در دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از آن ﻧﺧواھد داﺷت .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺧﻠق ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧوﯾن را ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﯾم■.
ﺟﻣﻌﯽ از ھواداران ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

