ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺎرش ﻣﻦﺘ را ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ،ﻧﮕﺎﻫﯽﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﴎﮐﻮب ١ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از درون ﯾﮏ ﺑﺤﺚ
ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﻪ دو وﺟﻬﻪی ﺧﺎص ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.
ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻫﻤﯿﺸﻪ دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدﮔﺎن ،ﴎﮐﻮب ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺘﺎر ،ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ،اراده ﺑﻪ ﺣﺬف
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن از ﻋﺮﺼﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ /ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻮرد آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﻫﻤﻪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻦﺘ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ،ﺑﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺎﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن را ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،و در آﯾﻨﺪهی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬارد.
٢
از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ آرﺷﯿﻮ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
آرﺷﯿﻮ ،راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و راﺑﻄﻪی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال »آرﺷﯿﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آرﺷﯿﻮ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﱰل آرﺷﯿﻮ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﱰل اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در دﺳﱰس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد،
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺨ�اﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .از ِ
 -١ﺳﻮال »ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟« در ﺧﺼﻮص ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس را ،ﻋﺒﺎس ﺧﺪاﻗﻠﯽ ،ﻣﻬﺮان ﭘﺎﯾﻨﺪه ،و ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮذری در ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﻟﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻫﺴﺖ« ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ...
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﺘﻮب ژﻧﺮال ﺑﻪ ﴎﺑﺎزاناش و ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽای ﭼﻮن ﻓﯿﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻧﻘﺎﺷﯽدﯾﻮاری و ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮ ﻫ�ی ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﺳﻨﺎد درون آرﺷﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آرﺷﯿﻮ
ﴏﻓﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود �ﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ،ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ِ
ﻣﻌﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان واژﻩای
ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽِ ﻫﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪای در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ﺧﻮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ�ﻋﯽﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽِ ﺳﻮا ِل »ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ؟« ،ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
ﺑﺮرﺳﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﯿﻨﯽ؛ ﺧﻮاﻧﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﺑﺴﱰ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﴎﮐﻮب؛ راﺑﻄﻪی زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن؛ راﺑﻄﻪی
ﮔﻔﺘ�نﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن؛ آرﺷﯿﻮﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻘﺶ ﮐﻼنرﺳﺎﻧﻪ؛ آرﺷﯿﻮﺳﺎزی از ﭘﺎﯾﯿﻦ؛ ﻧﻘﺶ
آرﺷﯿﻮﻫﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ؛ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺳﻮال ﺑﺰرگ »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟«.
در اﯾﻨﺠﺎ از ﻋﻨﻮان دوم اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﴍوع ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﺷﯿﻮﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻘﺶ
ﮐﻼنرﺳﺎﻧﻪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی دﻗﯿﻘﱰی ﺑﺮﺳﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻧﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﺑﺴﱰ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﴎﮐﻮب
ﻫﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪای ،در ﺑﺴﱰ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺑﺰرگﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ِ
ﺧﻂ اﯾﻦ ﺑﺴﱰ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ .آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﻮﮔﺲ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه »ﺑﺮاون« اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ٣.ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬارهای ،ﺑﺎب ﺑﺤﺚ
ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﮕﺎهﻣﺎن
ﺑﻪ ﴎﮐﻮب و ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽﺳﺖ ،ﻓﻌﻼ از واژﻩی ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس در ﻟﺤﻈﻪای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ دوﻟﺖ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﻔﺘ�ن ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان را
آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻤﺗﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﺪارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻦ اﻓﺮا ِد ﺳﯿﺎﺳﯽِ آﻧﭽﻪ
ِ
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫﺎی ﺳﻔﺎرت /ﻣﺎﻣﻮرﻫﺎی وزارت
در ﺷﺐ ﺗﺮور ،در دﯾﺪار رﻫﱪان ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺮﺜﯾﺖ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮ ِد
ﭼﭗ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻫ�ﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪهی دﯾﺪار ،ﭘﺪرم ،ﻧﻮری
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎد ِ
دﻫﮑﺮدی ﺑﻮد .در آﺧﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾ ِﺦ دﯾﺪار از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ رﻫﱪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،دﮐﱰ ﺳﻌﯿﺪ ﴍﻓﮑﻨﺪی ،ﻓﺘﺎح ﻋﺒﺪﻟﯽ و ﻫ�ﯾﻮن اردﻻن ،ﭼﻬﺎر
ﻓﺮ ِد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺮﺜﯾﺖ ،در رﺳﺘﻮران ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل
اﺷﺘﺒﺎه روز ﺟﻠﺴﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﱰی از اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﴐ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺮﺜﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﴐ ﻧﺸﺪ ،در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮور
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ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس و ﺑﻌﺪ از ِ
ﻤﺗﺎس ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻔﺎرت/ﻣﺎﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎت و دﻋﻮت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻃﺮف وی ،آﻧﻬﺎ در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻠﯽ ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش در دادﮔﺎه ،ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪ/ﻣﺎﻣﻮر ،در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻣﭙﺰﺷﮏ و
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮐﺎر در اﯾﺮان ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ )ﺟﻨﺎح ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺘﮕﺮ( ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ ،ﻋﺰﯾﺰ ﻃﺒﯿﺐﻏﻔﺎری،
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﺑﻮد .وی در روز ﺗﺮور ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوهی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻋﯿﻨﯽِ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد او اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮور را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ
دم د ِر رﺳﺘﻮران ۳ ،دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺰ ﺧﻄﺎی ،اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﻘﺎل دادن روز ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ِ
ﺗﺮور در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در داﺧﻞ رﺳﺘﻮران آزاد ﺑﻮد؛ اﻋﱰاف او ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد؛ وارد ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮور؛ ﻓﺤﺎﺷﯽﻫﺎی
ﻓﺮاوان او ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻫﻤﴪش در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﭼﭗﻫﺎ« و »ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ« ﻣﯽﻛﺮد؛ اﻓﺘﺘﺎح
رﺳﺘﻮران ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻓﺎﺟﻌﻪ؛ و ﺷﻬﺎدت »ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯽ« ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ روﯾﺎ ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﻫ�ن زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آدم ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﻮل ﻣﯽدادﯾﻢ« .ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻃﺒﯿﺐﻏﻔﺎری» ،ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯽ« از ﻫ�ﯾﻮن اردﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻨﺒﻊ ﺿﻌﯿﻒ دو ﻣﻌﻨﺎ دارد:
ﻣﻌﻨﯽ اول :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﻌﻨﯽ دوم :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت او را در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺒﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی »ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯽ« در ﻣﻮرد ﻫ�ﯾﻮن اردﻻن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی اول درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اردﻻن از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺧﻮد در دام اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﱪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺷﻮد در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﯿﭗﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻗﯽ �ﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻬﺎدت »ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯽ« را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻤﺗﺎمﻋﯿﺎر ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺜﺎل ،ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ :ﻗﺮار ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ/ﻣﺎﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان؛ دو :ﺷﮏ ﺟﺪیای ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران و دادهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ و ﺳﻪ :روش
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از »ﻣﻨﺒﻊ ﺿﻌﯿﻒ«.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺬاره ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮددرﮔﯿﺮی
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ /ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ،ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟ اﺻﻮﻻ ،ﺟﻮاب اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﮐﻪ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از
ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺎن از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﴎﮐﻮب و اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽِ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻪ درد ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ
در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽِ آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺬاره اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ زاوﯾﻪی دﯾﺪ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﻘﺶ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد  -ﯾﮏ :ﺳﺎﺑﻘﻪی

ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ او در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن وی در زﻧﺪان ﺷﯿﺮاز )در دﻫﻪی  .(۵۰دو :ﺿﻌﻒﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ او ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﴪ ﺳﺎﺑﻘﺶ در دادﮔﺎه ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدت داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادرزادهاش ﻧﯿﺰ در
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨ�ﯾﯽ »ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ« ٤ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻧﻘﺶ او در ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ،ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ دﻋﻮتﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده ﯾﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ از اﻧﮕﯿﺰهی
ﮐﺎرﻣﻨﺪ/ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .دﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﺣﺘ�ﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران
در ﺗﺮور ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﻼﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﻔﺎرت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن روشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻫﮋﯾﺮ ﭘﻼﺳﭽﯽ در ﻓﻼﺧﻦ »ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﴍط ﭼﺎﻗﻮ« ٥ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ از راﺑﻄﻪی ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ داد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ از »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر« دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻮال در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد اﺳﱰاﺗﮋی ﴎﮐﻮب آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد؟
اﺻﻄﻼح »ﺧﻨﺠﺮ از ﭘﺸﺖ زدن« را ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﯾﻢ .ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻌﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ
از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﴎﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻮن ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻫﻤﻮاره در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮورﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ  -ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ در ﻇﺎﻫﺮ و ﻗﺘﻞ در واﻗﻊ .ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون او و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮورﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﺮور ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ و اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﻣﺎ در ﺑﺴﱰ ﺑﺰرﮔﱰی ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ .از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ،ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ؛ از ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﮑﺮاﻧﯽ ﺧﻮدش ،و از
اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺠﺎﯾﻊ ،ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ و ﻓﻬﻢﻣﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ.
آرﺷﯿﻮﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻘﺶ ﮐﻼنرﺳﺎﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﺳﺘﮑﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺜﺎل ﮐﺘﺎب روﯾﺎ ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼنرﺳﺎﻧﻪ و ﮔﻔﺘ�نﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ راهﮔﺸﺎ اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن دﺳﺖﮐﻢ  ۳ﺳﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش و آﳌﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺑﺎ آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
دادﺳﺘﺎن دادﮔﺎه ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ،آﻗﺎی ﯾﻮﺳﺖ و »ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯽ« ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺶ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﱪد دادﮔﺎه ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﱰدهای ﮐﻪ ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن اﻧﺠﺎم داد ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻬﺪاری از دو ﮐﻮدک دوﻗﻠﻮﯾﺶ ،ﭘﯿﺸﱪد
ﮐﺎر را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس اﺧﺘﺼﺎص داد ،ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮد.
ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔ�ﻧﻢ ﻗﻠﻢ ﻗﻮی او ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »ﮔﻔﺘ�ن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﯾﺎد ﮐﺮد؟
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ﻃﺮح ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫ�یِ اورﯾﻨﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط و ﴎﯾﺎلﻫﺎی درﺟﻪی ﺳﻪی
ﭘﻠﯿﺴﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد  -دﺳﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖﺗﯿﺮی ﮐﻪ ،ﺑﺮآن ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺧﻄﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﯿﱰ ﮐﺘﺎب» :ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ
ﻗﴫ ﻓﯿﺮوزه» ٦.دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽای ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ،ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی »ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯽ« ،ﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺮورﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻗﴫ ﻓﯿﺮوزه در ﺗﻬﺮان ﺑﻮده .ﭘﺲ ﺗﯿﱰ ﮐﺘﺎباز اﯾﻨﺠﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش از ﮐﺘﺎب »در ﮐ�ل ﺧﻮﻧﴪدی« ﺗﺮوﻣﻦ ﮐﺎﭘﻮﺗﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺣﮑﺎﮐﯿﺎنﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل از اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮال را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﺮور ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻣﺎن زرد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﻼن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۰از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﮑﺎر ادﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ؟ ٧ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ و ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﺣﺘ� از ﻧﻈﺮ اﮐﺮﺜ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻧﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻼنرﺳﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﱰدهﺗﺮی از ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘ�ن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد .ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ،
ﻓﺮوﮐﺎﺳﻦﺘ ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖزداﯾﯽ از اﻣﺮ ﴎﮐﻮب ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎرﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ
ﻏﺎﻟﺐ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﴎﮐﻮﺑﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﻫﺪاف ،ﻓﺮﻣﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و روشﻫﺎی ﮐﻼنرﺳﺎﻧﻪ ،اﺟﺎزهی ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
ﻣﺒﺎﺣﺚ را �ﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﺎل ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﮑﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮالﻫﺎ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮورﻫﺎ ،ﻗﺘﻞﻋﺎم،
ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪهﻫﺎ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺠﺎﯾﻊ .ﺗﺮورﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس و دﯾﮕﺮ ﺗﺮور ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺘﻢ �ﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﮑﻮت و ﺣﺬف ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؟ دﺳﺘﮑﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪی
ﺟﻤﻌﯽ؟ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و �ﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ روﺷﻦ
اﺳﺖ :اﻧﮑﺎر ﺳﻮژﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه ،ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدن راﺑﻄﻪی ﻗﺘﻞﻫﺎ ،اﻋﺪامﻫﺎ ،ﻛﺸﺘﺎر ،ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ )داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی ،زﻧﺎن ،اﻗﻮام و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ( ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎﺳﻦﺘ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﺧﺎص،
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ را دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،در آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺎ،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼن ،آرﺷﯿﻮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و وﻗﺎﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺸﺨﺼﯽ را از آرﺷﯿﻮ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮدﺷﺎن را اﯾﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮال ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﯾﺠﺎد ﺿﺪآرﺷﯿﻮ و ﺿﺪرواﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﴏﻓﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺪرواﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺪرواﯾﺖ ،در ﭼﻪ
ﺑﺴﱰی ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ،و ﺑﺎ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ؟
 -٦ﻣﺤﺘﻮای رﻣﺎن ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﯾﮕﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم روزی زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ رﻣﺎن و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
 -٧اﻣﯿﺪوارم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ) ,و ﻗﺒﻞ از آن »ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻓﺮوت«( ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد در اﯾﺮان؛ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﺒﺎر در ﺷﯿﻠﯽ ) ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ،(۱۹۷۳ﻗﺘﻞﻋﺎم دﻫﻘﺎنﻫﺎی ﻣﻮز در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
)(۱۹۲۷؛ ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﮔﺮﻧﺎدا ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ؛ از ﺟﻤﻠﻪ دروغﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق ﺷﺪ
)(۲۰۰۳؛ ﺣ�ﯾﺖ از روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ؛ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﯽﺷ�ر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮور ،ﻗﺘﻞﻋﺎم،
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮر ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪی
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی »ﭘﺮﺑﺎر« ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،در ﻣﺜﺎل ﺗﺮور
ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮور ،ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
 اﺳﱰاﺗﮋی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﺮور راﺑﻄﻪی ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر -ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﳌﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس

 -ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﻦﺘ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﻗﺘﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

 -اﺳﱰاﺗﮋی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞﻫﺎ

 -ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﮑﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ

 راﺑﻄﻪی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر دﻫﻪی  ، ۶۰ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ

 ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮژﻩی ﺳﯿﺎﺳﯽﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ،ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ،و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ .ﺷﻮرا ﻣﮑﺎرﻣﯽ اﻣﺴﺎل در
ﺳﺨ�اﻧﯽاش در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻗﺘﻞﻋﺎم  ۶۷و ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی راﺑﻄﻪی ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ
آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺜﺎل ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی را زد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﺎر دﻫﻪی  ۶۰ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﯿﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﻣﮑﺎرﻣﯽ در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺻﺤﺒﺘﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ� ،ﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﮑﺎرﻣﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ وﺟﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ داد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺪ-آرﺷﯿﻮ در ﭼﻪ ﺑﺴﱰی ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ ﻫﺪف اﮔﺮ ﴏﻓﺎ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺷﮑﻞ دادن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،روشﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺿﺪ-آرﺷﯿﻮ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺪ-آرﺷﯿﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آرﺷﯿﻮﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم و در
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎیﺷﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺳﱰﺳﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ اﮐﺮﺜ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد� ،ﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ
دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ راﺑﻂ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﻮال
ﭘﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺟﻤﻊﻫﺎ را ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد از دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﻓﺮاد و ﺟﻤﻊﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ؟
ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
در ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﱰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎ
دﭼﺎر درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﴩ ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﴎﮐﻮب ،دﺳﺘﮑﺎری آرﺷﯿﻮ و ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ ،وﻇﯿﻔﻪی ﻫﻤﮕﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻤﺗﺎم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﴎﮐﻮب و ﺟﺴﻦﺘ دﻧﯿﺎی ﺑﺪﯾﻞ را اﻣﺮی
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ

روﻧﺪ ،اﻓﺮاد و ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،آﯾﻨﺪهای ﻣﺸﱰک ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻤﺗﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در ﻋﺮاق ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،آﳌﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻗﱪس،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺗﺮور ﺷﺪﻧﺪ و ﻤﺗﺎم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان،
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺟﺎن دادﻧﺪ.

