ﻓراﺧوان اﺿطراری!
ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر  12 -ﺗﯾر 1388
در ﻣورد دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﺧﯾزش ﻣردم ،ﺧﺑرھﺎی دھﺷﺗﻧﺎﻛﯽ از زﻧدان ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ
و ﻣوﻗﺗﯽ در ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر ﻣﯽ رﺳد .ﺷراﯾط اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﯾك ﺟﻧﺑش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرای اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ در
ﺣﺎل رخ دادن اﺳت و آزادی ﻓوری و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓراﺧوان داده ﺷود .در اﯾران،
ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻗدﯾم و ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺣرك و ھﺳﺗﮫ ﻣرﻛزی ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﺷوﻧد .وﻟﯽ در
ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزی ﻛﻧد .ﺣﺗﯽ ﻛﺎرزار ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﺎدﺑود
ﻛﺷﺗﺎر  67ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ای ﺑرای اﯾن ﺟﻧﺑش ﺗﺑدﯾل ﺷود.
ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ رﺳد ﺣﺎﻛﯽ از ﺷﻛﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﻗﺻد ﻛﺷت ﺑر ﺟواﻧﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷده در
ﺗظﺎھرات ھﺎ و ھﻣﯾﻧطور ﻗﺷرھﺎی دﯾﮕر اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در ﻣورد اﻓراد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده )اﻋم از روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺗﺎدھﺎی ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ( ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻗﺻد اﻋﺗراف را ﺟﻠو ﺑرده اﻧد .ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ
در ﻣورد ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ،دارﻧد ﺑﮫ ﺳﺑك آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن ﺟﻠو ﻣﯽ روﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﻛردن و
ﻣﻔﻘود اﻻﺛرھﺎ )دﺳﭘﺎراﺳﯾدوس( .ﯾﻛﯽ از ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن اوﯾن ﻛﮫ ﺳرﺑﺎز وظﯾﻔﮫ اﺳت ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐرد ﻛﮫ در ﺑﺧش
ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻛﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺞ و اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه اﺳت و ھﯾﭼﻛس ﺣق ورود ﺑﮫ آﻧﺟﺎ را ﻧدارد وﺣﺷﺗﻧﺎك ﺷﻛﻧﺟﮫ
ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و از ﺻدای ﻓرﯾﺎد ،اﻋﺻﺎب ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺧرد ﺷده اﺳت .و ھر ﺻﺑﺢ زود ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  10ﺟﺳد از
ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ زﯾر ﺷﻛﻧﺟﮫ ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد را ﺑﺎ آﻣﺑوﻻﻧس از زﻧدان ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﮫ ﮔورھﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
ﺑرﻧد.
ھدف از دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﻛﺗك زدن ھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب در ﻣﻌﺎﺑر و ﺳﭘس در ﺑﺎزداﺷت ﻣوﻗت،
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣرﻋوب ﻛردن ﻛل ﻣردم ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ را ﻛﮫ ﺧودم ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾش را
دارم ،ﺣﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺗظﺎھرات و ﻓﻘط ﺑر ﺣﺳب ﺗﯾپ ﯾﺎ ﺳن ،و ﺷﺎﯾد ھم ﻓﻘط ﺑرای ﺗرﺳﺎﻧدن ﻋﺎﺑراﻧﯽ ﻛﮫ ﺻﺣﻧﮫ
را ﻣﯽ دﯾده اﻧد ،دﺳﺗﮕﯾر ﻛرده و ﺑﻌد از ده ﺳﺎﻋت ﻛﺗك زدن و ﺗﺣﻘﯾر و ﻓﺣش ،آزادﺷﺎن ﻛرده اﻧد ﻛﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد
ﺑﮕوﯾﻧد ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت .اﻣﺎ ﻓﻘط اﯾن روش ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﯾﺷرف ھﺎ دارﻧد واﻗﻌﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻛس ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ
دورﺑﯾن ﺗﻠﮫ از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ در درﮔﯾری ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣواﻟﯽ ﻣراﻛز ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﻘرھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑوده اﻧد و ﺷﻌﺎر
داده اﻧد ،از ﺑﯾن دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﮔزﯾﻧش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻗﺻدﺷﺎن ﺣذف ﻓﯾزﯾﻛﯽ ﻧﯾروی ﺿرﺑت ﺧﯾزش ﻣردم اﺳت.
در روزھﺎی اﺧﯾر رﺑودن ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺷﻌﺎر دھﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده را ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم.
ﻗﺑﻼ ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﯾك ﻓرﺟﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺗﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺎ
داﻧش آﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﺳﺗﺎدان ﻣﺳﺎﻟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾك ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻓﯾزﯾﻛﯽ را در ﺳطﺢ ﭼﻧد ﺻد
ﻧﻔر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ دو ﻓﺎﻛﺗوی
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ )ﯾﺎ ﺗق و ﻟق ﻛردن آن( ﺷوﻧد .ﯾك آﻣﺎر ﻋﺟﯾب از زﺑﺎن وزﯾر ﻋﻠوم ﺷﻧﯾده ﺷد ﻛﮫ اﻣﺳﺎل ﺣدود 300
ھزار ﻧﻔر واﺟد ﺷراﯾط ﺷرﻛت در ﻛﻧﻛور ﻧرﻓﺗﻧد ﻛﺎرت ورود ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮕﯾرﻧد! اﯾﻧﮭﺎ ﻛﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼرا ﻧرﻓﺗﻧد
ﻛﻧﻛور ﺑدھﻧد؟ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﺧﺷﯽ از زاوﯾﮫ اﻋﺗراض ﺑوده و ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ دل و دﻣﺎغ ﻛﻧﻛور دادن را ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.
ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔری ھم ﻣﻣﻛﻧﺳت ﻓراری ﺑﺎﺷﻧد .در ھر ﺻورت وزﯾر ﻋﻠوم ﯾك ﻣژده دﯾﮕر ھم ﺑﮫ ﻛﻧﻛوری ھﺎ داد ﻛﮫ
اﻣﺳﺎل از ”ﺳﮭﻣﯾﮫ  40درﺻدی!“ رزﻣﻧدﮔﺎن ،ﻓﻘط  20درﺻدش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﺎﻧس ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺎن
ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت!! اﯾن ﺣرف در ﺣﺎﻟﯽ زده ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ظﺎھرا ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ،رزﻣﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ
ھﺎ ﺳﮭﻣﯾﮫ ﻧدارﻧد .در ھر ﺻورت ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﺣرف ،ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ ﭘر ﻛردن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ از اﻓراد ﺑﺳﯾﺞ
)ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ( ﯾك ﺗدﺑﯾر رژﯾم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﻠوﻏﯽ ھﺎی ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد ﺑﺎﺷد.
ﻻزﻣﺳت ھﻣﮫ رﻓﻘﺎ در ﺧﺎرج روی ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﻔﻘوداﻻﺛرھﺎ از ﻧظر ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑرای ﯾك ﻛﺎرزار ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر اداﻣﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ،درﺳت ﻣﺛل آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن ،در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم.
ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن اﻻن ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮕزاران رژﯾم ھم رﺣم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾك ﺧﺑر ﺑود ،ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ﺑداﻧﯾد ﻛودﺗﺎﮔران
در ﭼﮫ وﺿﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و از زاوﯾﮫ درﮔﯾری ھﺎی دروﻧﯽ ھﯾﺋت ﺣﺎﻛﻣﮫ ﻣﮭم اﺳت .ﯾﻛﯽ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺎی ﮔردن
ﻛﻠﻔت و ﻗدﯾﻣﯽ ،ﻛﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﺑرو و ﺑﯾﺎ دارد ،ظﺎھرا از ﺟﻧﺎح رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣوﺳوی ﺑوده ،ﯾك ﻧﺎﻣﮫ
اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﺿرﻏﺎﻣﯽ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ .از وزارت اطﻼﻋﺎت آﻣده اﻧد و او را ﺑرده اﻧد
و ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻛﺗك ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﮫ او زده اﻧد و وﻟش ﻛرده اﻧد! وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن اﯾﻧﮑﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎن ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

وﺿﻌﯾت اﺿطراری اﺳت؛ وﻗت ﺗﻠف ﻧﮑﻧﯾد!

