ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮاﻋﺪام و ﮔﺎم ھﺎی ﺗﺎزه!
ﺗﻘﯽ روزﺑﮫ

اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﮫ ﺳﺮاﻧﮫ اﻋﺪام در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮه آﻓﺎق اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻣﻼﮐﺮدن ﻋﻤﻖ اﻧﺤﻄﺎط و ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺪﺑﺸﺮی آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻨﮫ ای رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮدن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ را ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻠﺦ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
روی ﺳﮑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮﺳﮑﮫ وﺟﻮدﺟﻨﺒﺶ ﺧﺰﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﻄﺮه ﻣﺬھﺐ )آﻧﮭﻢ
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ھﺎ( و ﮔﺸﻮدن راھﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺑﺨﺘﮏ ﺿﺪﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ وﺟﻮدﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ و ﺗﻮﻓﻨﺪه )و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺧﺰﻧﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ( ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﮫ
ﮐﺸﺘﺎررﺳﻤﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﻣﺮی ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﯽ رود .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻓﺮاﮔﯿﺮاﺳﺘﺒﺪادﻣﺬھﺒﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و وﺟﻮدﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ارزﺷﯽ واﭘﺴﮕﺮا در
ﺑﺨﺶ ھﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ آن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ای ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﻣﺬھﺐ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اھﺮم
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺴﺴﺖ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ھﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﻓﻨﺪه و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺿﺪاﻋﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻀﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ،رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﺷﺎھﺪﺗﮑﻮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮش
داﻣﻨﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﻋﺪام ،ﮔﺮﭼﮫ ﻧﮫ ھﻨﻮزﺑﮫ ﻗﺪرﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ درﺷﮑﻞ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺧﺰﻧﺪه اﻣﺎ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل واﻗﻌﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪه
ھﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ و اﻓﺮادﻓﻌﺎل و ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺣﻀﻮرﻣﺆﺛﺮدارﻧﺪ اﻣﺎ داﻣﻨﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﯾﺎ
آن ﻧﮭﺎد و اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮدﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪا و ﺷﻌﺎر و اطﻼﻋﯿﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﮭﺎد و اﻓﺮادﻣﻌﯿﻦ و
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﭼﮫ ﺑﺴﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺧﻄﻮط اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ"اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﻐﻮل زدن ﻧﻘﺐ ﺑﮫ آﻧﺴﻮی دﯾﻮاره ھﺎی "ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ ،و
ِ
ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎ در ﭼﻮن و ﭼﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ و ﺿﺪﺑﺸﺮی ﻗﺼﺎص و روﻧﺪﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪن آﻧﮭﺎ ،رواج ﮐﻤﭙﯿﻦ
ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻟﻐﻮاﻋﺪام ،ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺨﺸﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺰﻧﺪه وﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی از ﺣﻔﺮه ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻟﻐﻮاﻋﺪام ﺑﮫ رژﯾﻢ ،از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﮫ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ:
دراﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص درﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﺮم ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺑﺎﺻﻄﻼح اوﻟﯿﺎی دم ) ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن(،اﯾﻦ ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر -ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ
واﻗﻌﯽ آن -داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺟﺮاﺋﯽ و ﯾﺎﻋﺪم اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص )اﻋﻢ از اﻋﺪام و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮاﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼﻮن
ﮐﻮرﮐﺮدن ﭼﺸﻢ و (...ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮑﺴﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ظﺎھﺮھﻢ ﺷﺪه
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ )ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ آﻧﮭﺎ را در ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺳﮭﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ( و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮھﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﺰﻧﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺐ ﻗﺮاردادن ﺷﮭﺮوﻧﺪان و از طﺮﯾﻖ
ﺗﺮوﯾﺞ اﺷﺎﻋﮫ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﮫ "درﻋﻔﻮ ﻟﺬﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﺴﺖ" ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ را درﺟﮭﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از داﻣﻨﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ
رﺳﻤﯽ اﻋﺪام ﺑﺮدارد .ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺨﺎطﺐ ﻗﺮاردادن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ھﺎ ﮐﮫ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎطﺐ ﻗﺮاردادن رژﯾﻢ و اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ آن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺰﻧﺪه را
داده اﺳﺖ ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ در روﻧﺪﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﻮد ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ
از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮﻧﺮود ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﻣﭽﺎﻟﮫ رژﯾﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺮآﻣﻮزه ھﺎ و اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ
رژﯾﻢ و "ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم" ﻣﮭﺮﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺎج اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﺒﻠﻮردر ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﺋﯽ رژﯾﻢ و ﻧﻘﺶ آن در ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮوﺟﻮه
دﯾﮕﺮی از آن ﮐﮫ ارﺗﻘﺎء دھﻨﺪه ﻏﻨﺎی ﺟﻨﺒﺶ و زدودن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی آن اﺳﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در راﺳﺘﺎی زدن ﻧﻘﺐ ﺑﮫ اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮاردارد ،اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮭﺎد.
ﻟﺤﻈﮫ وﻗﻮع "ﺣﻤﺎﺳﮫ"!
ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ،ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻣﺮه ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد از ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪدﻟﺒﻨﺪش درﭘﺎی ﭼﻮﺑﮫ اﻋﺪام ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﯾﮏ
ﺳﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺣﻠﻘﮫ طﻨﺎب دار از ﮔﻠﻮی وی و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﮫ ﻓﻮران ﮐﺮده ﺑﮫ
ﭘﺴﺘﻮی دل ،و در ﺗﻌﺒﯿﺮی دﻗﯿﻖ ﺗﺮدر ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ"ﻧﯿﻤﮫ ﺣﻤﺎﺳﯽ" ،ﻗﻄﻌﮫ درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎدرداﻏﺪﯾﺪه را ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ دوراھﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮطﺒﻞ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﻋﺒﻮر از آن ،دوﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .او ﮐﮫ در
طﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ دﻏﺪﻏﮫ ﻓﺮزﻧﺪش را دارد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻮژه داغ و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل رواﯾﺖ ﮔﺮدﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ھﻢ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻧﺎم و آوازه اش ﻧﮫ ﻓﻘﻂ درﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﻠﮑﮫ
در ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ھﻢ ﭘﮋواک ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﮭﺮداراﺳﺘﺎﻧﺒﻮل او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدرﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻠﺶ از
وی دﻋﻮت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد .در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮫ ﺧﻮاب او
آﻣﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻮد را ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﮫ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﭘﺴﺮش اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮏ و ﭘﺲ از آن ﺑﺨﺸﺶ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ "ﺣﻤﺎﺳﮫ" آﻧﮕﺎه ﺣﻤﺎﺳﮫ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺣﻖ ﮐﺸﺘﻦ دﯾﮕﺮی و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ و
اﻓﺰودن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰاداردﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﻮﺟﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺻﺮﻓﻨﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﯿﻦ
وﺟﻮدﭼﻨﯿﻦ "ﺣﻘﯽ" را ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﮔﺮگ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺧﻮد و اﻧﺴﺎن ھﺎ و دوﻟﺖ ھﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻟﺤﻈﮫ ﻗﻮع ﺣﻤﺎﺳﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮﺑﻨﺎﮔﻮش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﮫ ﺣﯿﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را درﺑﺮاﺑﺮﻣﺮگ اﻧﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ﻗﺮارﻣﯽ دھﺪ :وﻟﻠﻘﺼﺎص ﺣﯿﺎت ﯾﺎ اوﻟﯽ اﻷﻟﺒﺎب! .
ﻧﻘﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ھﺎ!
ﺳﻮای ﺑﯿﺎن رازورزاﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺬﺷﺖ ھﺎ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ اﻗﺪام ﺳﺎﻣﺮه اھﻤﯿﺖ
و ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽ دھﺪ و آن را ﯾﮑﺸﺒﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﯽ آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
ﺷﮭﺮوﻧﺪاﯾﺮاﻧﯽ و آرزوی اﻧﺒﻮھﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺰاران ﺷﺒﮑﮫ و ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻣﺮﺋﯽ و
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﻋﺘﺮاض و ﺗﻤﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺤﮑﻮم از ﺣﻠﻘﮫ طﻨﺎب دار و از ﮐﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ داس ﻣﺮگ ،داﺳﯽ ﮐﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﺧﻮد ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮای اﯾﺠﺎدرﻋﺐ و ﺗﺮس ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﮫ
از آن ﺑﮫ وﻓﻮر ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل رﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و ھﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻟﺤﻈﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ
ﻣﮭﻢ ،ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﺎﻣﺮه ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎداﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺗﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪی
ﺑﮫ اﻋﺪام و ﺧﺸﻮﻧﺖ "ﻧﮫ" ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺮدوﻧﮫ ﻣﺮگ "آری" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﻣﺮه از ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻋﺒﻮرﻧﻔﺲ
ﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﻠﺘﻘﺎی
ﺧﻮاب ھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺶ ﮔﺬرﮐﺮده و ﺑﮫ ﻧﻤﺎدﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﮫ ،و در ﻗﺪو ﻗﺎﻣ ِ
ِ
ﮔﯿﺮ و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم اﻧﺴﺎن از دوران ﻧﯿﻤﮫ وﺣﺸﯽ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن و ﻣﺪرن درﺧﻮرزﻣﺎﻧﮫ اش ظﺎھﺮﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ
از آن ﺗﻤﻨﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و آن ﺗﻤﻮﺟﯽ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای از آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ارﺳﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اس ام اس
ھﺎﺋﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺸﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده داﻏﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داﺧﻞ و ﺧﺎرج در ﺷﺮوع و داﻣﻦ زدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﮫ و دارﻧﺪ ،اﻣﺎ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺪون ﻧﻘﺐ زدن ﺑﮫ ﻗﻠﺐ و ﺑﺎورﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻟﺒﺘﮫ
ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﺸﯽ ھﻢ ﺑﺪون ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﻮد از رﺳﻮﺑﺎت ﮐﮭﻦ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ھﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﻮداھﺎی آن و
ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ژرف ﺑﺴﺘﺮزﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ب -ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﺎﻣﺮه ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاز و ﻣﻮردﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای از واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ﺟﻨﺒﺸﯽ درﺣﺎل ﺷﺪن و درای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﺮاروﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻮارد و ﻓﺮازھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺠﺎت رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری زﻧﯽ  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﺣﻠﻘﮫ دار ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای آن
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .طﻮﻣﺎردھﮭﺎ ھﺰارﻧﻔﺮی ،ﺣﻀﻮرﻓﻌﺎل ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج درآن،و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻐﺮﻓﺮھﺎدی ﺑﮫ ﻣﺎدرﻣﻘﺘﻮل* ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺷﮭﯿﺮاﺣﻤﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮﺗﻨﮭﺎ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﺋﯽ از اﺑﻌﺎداﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﻮارد در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ
ﺳﻨﮕﺴﺎرﺳﮑﯿﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪی در زﯾﺮﻓﺸﺎرﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ را ﻧﺎﭼﺎراز ﻟﻐﻮﺣﮑﻢ ﮐﺮد ،و
ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ آﻣﻨﮫ ﺑﮭﺮاﻣﯽ* در واﭘﺴﯿﻦ دم از ﻗﺼﺎص ﮐﻮرﮐﺮدن ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ ﺑﺮﭼﮭﺮه اش ،او
را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ و ﭼﮭﺮه طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ ،از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ آن ھﺴﺘﻨﺪ .اﺧﯿﺮا دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ
رژﯾﻢ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از  ٣٧۵ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺖ اوﻟﯿﺎی دم درﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺒﺮداده اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از ﻧﺠﺎت ٧
ﻧﻔﺮاﻋﺪاﻣﯽ در ﻧﯿﺸﺎﭘﻮر و  ٧ﻧﻔﺮدر زﻧﺠﺎن و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش داده اﻧﺪ.
ﺿﺮورت ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮﯾﺐ ھﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی رژﯾﻢ
ج -رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ زﯾﺮﻓﺸﺎرﺳﻨﮕﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﺸﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و
اﺑﻌﺎداﻋﺪام ھﺎ ﻗﺮاردارد ،ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻮرھﺎﺋﯽ رذﯾﻼﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎرﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ و
ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺎدره و از آن ﺧﻮدﮐﺮدن آن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﯿﺪادﮔﺎه ھﺎی آن ﭘﯽ درﭘﯽ اﺣﮑﺎم ﻗﺘﻞ و ﻗﺼﺎص ﺻﺎدرﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ دروغ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﺋﻖ ﺑﮫ اﻋﺪام ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ و ﺗﻼش آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ
ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﺳﻮی اوﻟﯿﺎی دم ھﺴﺘﻨﺪ! )اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺧﻮدھﻢ ﺑﺎورﺷﺎن ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﯿﺪادﮔﺎه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﺎزل
ﺷﺪه از آﺳﻤﺎن را اﺟﺮاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﺳﻮداھﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را( .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رژﯾﻢ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺠﺎت اﻋﺪاﻣﯽ ھﺎ
و "ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺶ" ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﮫ اژه ای -دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ -ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ
واﻧﻤﻮدﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺪاداﻋﺪاﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ھﺪف اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻓﺸﺎرﺑﺮﺧﻮد اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺟﮭﺎن ،ﻗﺼﺪ رژﯾﻢ -آﻧﮭﻢ زﯾﺮﻓﺸﺎرروزاﻓﺰون اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ-
ﮐﺎﺳﺘﻦ ازﺻﻒ طﻮﯾﻞ اﻋﺪاﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎرﻣﺮگ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺗﻦ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻨﯿﻨﯽ
از اﺣﮑﺎم ﻋﮭﺪﺑﻮﻗﯽ ﺧﻮد و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪاﻣﺮوزﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪھﺪ.
د -ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺸﺎراﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻤﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ھﺎ و ﻓﺮااﻓﮑﻨﯽ ھﺎ ،و ﺑﺮ ﻟﻐﻮاﻋﺪام و ﺗﻐﯿﯿﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﺋﯽ ،و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و طﺮح و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻟﻐﻮاﻋﺪام ازﺳﻮی

رژﯾﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻧﯿﺰ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل اﻧﺴﺎن
ﻗﺮاردھﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺮااﻓﮑﻨﯽ و ادﻋﺎھﺎﺋﯽ ﭼﻮن "ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم" ﺑﺎرﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮدوش ﻣﺮدم ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮاﻋﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش و آﮔﺎھﮕﺮی و ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن ﮐﺎرزارھﺎﺋﯽ ﺑﮫ زدودن
رﺳﻮﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ و آﻣﻮزه ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎدرت ورزد و دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎاﻧﺘﻘﺎدﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪش
آوراھﺎﻟﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻋﺪام ھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺿﺪارزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و رژﯾﻤﯽ را ﮐﮫ در ﺗﻼش اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻣﻨﺰوی ﺳﺎزد .ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﮫ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮاﻋﺪام اﺳﺖ ،ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰﻣﻮاردی از ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺠﺎت از اﻋﺪام وﺟﻮد اﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎری
از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﻘﺘﻮل و ﻧﯿﺰﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر ی ﮐﮫ ﻣﺼﯿﺒﺖ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ آن ھﺎ را در
ﻧﻈﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ درﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮاﻋﺪام و در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی آن ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺗﺮدھﮭﺎ و ﺻﺪھﺎ ﻧﮑﺘﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺸﮕﺮان و درﻣﯿﺪن ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
ﻣﮭﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﺮﭼﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ دراﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ وارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺒﺶ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺰﻧﺪه ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن
ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی رژﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻤﺎﻧﮫ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ ﮐﮫ در اﺻﻞ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ اش ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﯽ ﻓﻘﺮو ﺗﺒﺎھﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺸﻤﺎرﻣﯽ رود ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮭﺮه ﺧﺸﻦ و ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را در
ﭘﺸﺖ ادﻋﺎی"ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم" ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎزد .واﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻨﺎن ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی از ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮاﻋﺪام
اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ را دراوج اﻧﺰواﯾﺶ و ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎﯾﺶ ،در ُﮐﻨﺞ رﯾﻨﮓ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﮫ"ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ"ﺑﮫ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ"ﻟﻐﻮاﻋﺪام" ،از طﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺨﺸﺶ را واﻧﮭﺪ و از آن ﻏﻔﻠﺖ ورزد و ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺐ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻠﻠﯽ واردﺷﻮد ،ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺴﻤﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد ،ﮐﮫ آﻣﺎج و ﻣﺨﺎطﺐ اﺻﻠﯽ آن ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﮫ درﻋﯿﻦ رﺳﻮب زداﺋﯽ از ﺑﺴﺘﺮﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
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