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 :سرهقالَ ی ضوارٍ ی جدید آّای زى

 

 ضعلَ ایراًی

با هطت ُای پر از خطن خاًَ ُا را بَ سوت هیداى ُای آزادی . علیَ ستن ّ سلطَ ضْریدًد. خْاُراًواى اًقالب کردًد

تًْس ّ هصر هاًدًد، زخوی ّ کطتَ دادًد، اها با سلطَ در هیداى ُای آزادی ّ خیاباى ُای پیرّزی . ترک کردًد

آًاى در ّاقع با ایستادگی خْد . گفتٌد« ًَ»بَ هرداًی کَ آًاى را بَ بازگطت بَ خاًَ تطْیق هی کردًد . سازش ًکردًد

بحریي بَ  بَ عکس، ُن آًاى بْدًد کَ هرداى را بَ خیاباى ُا فرا خْاًدًد ّ درهصر ّ. گفتٌد« ًَ»بَ ًظام پدرساالری 

« !ضوا ُن اگر خیلی ًگراى ها ُستید بَ خیاباى ُا بیایید. ها بَ خیاباى ُا هی رّین ّ هی ایستین»هرداى گفتٌد کَ 

ُوچٌاى بَ هبارزات ضاى علیَ … خْاُراى هاى در سْریَ، بحریي، یوي، لیبی، اردى، هراکص، غسٍ ّ الجسیرٍ،

س بَ هْازات اداهَ ی هبارزٍ برای استقرار دهکراسی، علیَ تبعیض زًاى در هصر ّ تًْ. استبدادگراى اداهَ هی دٌُد

 .جٌسیتی ّ برای افسایص هطارکت سیاسی زًاى، خْد را سازهاًدُی هی کٌٌد

الوللی ّ اص صثبى کبسؽٌبعبِى دیشت صدٍ، ًمؼ صًبى دس خیضػ ُبی اخیش جِبى ػشة،  اکٌْى دس سعبًَ ُبی ثیي

اًذ  ؽْاُذ ًؾبى هی دُذ کَ صًبى دس کؾْسُبی اعالهی اص دبؽیَ ثَ هتي آهذٍ .اسصیبثی هی ؽْد« هذْسی»ّ « کلیذی»

ّ اگش چَ ًَ ثَ یک هیضاى دس ُوَ ی کؾْسُبی دس دبل اًمالة، ّلی دس اکثش آًِب، ًمؾی تؼییي کٌٌذٍ ایفب کشدٍ ّ هی 

 :اص جولَ هی تْاى ثَ هْاسد صیش اؽبسٍ کشد. کٌٌذ

ذٍ ی صًبى دس اػتشاظبت تًْظ ثَ پیشّصی فْسی اًمالة دس گبم ًخغت ّ دس تًْظ، دعْس پشسًگ ّ ثشاًگیضاًٌ -

 .عشایت اًمالة یبعوي ثَ ُوَ ی کؾْسُبی هٌطمَ هٌجش ؽذ

دس عطْح سُجشی فکشی ّ ػولی عبصهبى ُبی جْاًبًی کَ هشدم سا ثَ هیذاى تذشیش  دس هصش، دعْس ثشجغتَ صًبى -

هشدم ثَ هبًذى دس هیذاى تذشیش ّ عپظ دس اداسٍ ی تذصي ؽجبًَ  صًبى ُن چٌیي ًمؼ ؽبخصی دس تؾْیك. لبُشٍ کؾبًذ

 .سّصی لبُشٍ ّ دیگش ؽِشُب داؽتٌذ

صًبى ثَ ُوشاٍ فشصًذاًؾبى دس دوبیت اص . دس ثذشیي، تالػ صًبى ثَ ساٍ اًذاصی اّلیي تظبُشات اػتشاظی اًجبهیذ -

 .بت گغتشدٍ ثْدًذُوغش یک صًذاًی عیبعی کَ اػتصبة غزا کشدٍ ثْد، آغبص کٌٌذٍ اػتشاظ

 .دس یوي، اّلیي تظبُشات ػلیَ دّلت صبلخ تْعػ یک فؼبل صى داًؾجْ ؽکل گشفت ّ سُجشی ؽذ -

ایغتبدگی دس همبثل دیکتبتْسُبی کؾْسُبی ػشثی کَ دَُ ُبی هتوبدی ثب تملت ُبی اًتخبثبتی ّ دوبیت دّلت ُبی غشثی 

دم سا هی فشیفتٌذ ّ ثَ صالثَ هی کؾیذًذ، خْاُشاى هبى دس ایي ّ دس صد ّ ثٌذ ثب اتذبدیَ ی اسّپب ّ ًبتْی آهشیکب، هش

عیبعی، ًیشّیی الِبم  -دس اسادٍ ثشای عشًگًْی دیکتبتْس دس هغیش هجبسصٍ ی اجتوبػی. کؾْسُب سا تْاًوٌذتش کشدٍ اعت

ی تجؼیط ّ تْاى ّ لذستی کَ فشّدعت سا ًیشّهٌذ هی کٌذ ّ اّ سا ثَ تجشثَ ی لزت ًف. ثخؼ ّ صایؼ گش ًِفتَ اعت

جٌجؼ ُبی اجتوبػی خْدجْػ دس هغیش هجبسصٍ . ًیشّیی کَ ثیذاسی ّ استمبی آگبُی ثَ دًجبل داسد. سُبیی هی خْاًذ

اهب هغیش . اغلت پیشّصی اًذکی ثَ دعت هی آّسًذ ّ گبٍ ؽکغت هی خْسًذ. گبٍ ثَ اُذافؾبى هی سعٌذ. تْاًوٌذ هی ؽًْذ
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. گیشی ُوجغتگی دْل خْاعت ُبی هؾتشک، آًبى سا تٌْهٌذ هی کٌذ ذ ؽکلّ خیبثبًی کَ ثب ُن لغوت هی کٌٌذ، ّ سًّ

ثبیذ ساٍ پشآصهْى عبصهبًیبثی سا ثب دْصلَ ّ . ثشای ًَ گفتي ثَ ًیشُّبی جٌِوی عشکْة، تٌِب جغبست کبفی ًیغت

شدم صبدت تجشثَ ی هبٍ ُبی اخیش دس هٌطمَ ًؾبى داد کَ اکٌْى ثَ یوي سؽذ تکٌْلْژی استجبغبت، ه. دسایت پیوْد

 یبثی، ًیبصهٌذ فشهبى دولَ ی سُجشاى ػبلی اًذاصی جٌجؼ ّ عبصهبى هشدم اهشّصٍ ثشای ثَ ساٍ. اًذ اثضاسُبی کبسایی ؽذٍ

تجشثَ ی دسخؾبى ّ تبسیخی هیذاى تذشیش لبُشٍ ًؾبى داد . چیضداى ّ یب عبختبسُبی ُیشاسؽیک عٌتی ًیغتٌذ لذس ّ ُوَ

ی تجوغ ّ هشاّدٍ ثَ دعت هی آیذ هشدم دعت دس دعت ًیشُّبی آگبٍ جبهؼَ، سؽذ آًجب کَ صهبى کبفی ّ هکبى ّادذ ثشا

خیبثبى ػشصَ ی ػوْهی هی ؽْد کَ دس آى ُوَ ثب ُن . جِؾی هی کٌٌذ ّ ثب دسایت ّ خشد هجبسصٍ سا ثَ پیؼ هی ثشًذ

ًیبصی . ى کن تش هِیبعتؽشایػ ثشای سؽذ فشیجکبسی ّ ثبصی ُبی پؾت پشدٍ دس خیبثب. ثشاثشًذ، سفیك، خْاُش ّ ثشادسًذ

. بى ُب هی آّسًذهشدم خْاعتَ ُبیؾبى سا ثَ خیبث. ثَ عخٌگُْبی دشفَ ایی کَ دس خلْت آى کبس دگش هی کٌٌذ ًیغت

ثَ ُویي دلیل اعت کَ پبعذاساى ّ ثبصهبًذگبى ًظبم ُبی اعتجذادی ثَ ُش . دشف ُبیؾبى سا دس دعْس یکذیگش هی صًٌذ

 .تشفٌذی ثشای ثبصپظ فشعتبدى هشدم ثَ خبًَ ُب دعت هی صًٌذ

غتٌذ کَ دشف آخش سا هی ایي آًبى ُ. اتْسیتَ ی تغییش ّ اثتکبِس ػول دس کؾْسُبی هٌطمَ، اکٌْى دس دعت هشدم اعت

ًَ ؽبٍ ّ سُجش فخین، سییظ جوِْس هبدام الؼوش، هفتی، آیت هللا ّ یب تئْسیغیي ُبی عیبعی، ًَ دضة ّ دعتگبٍ ایي . صًٌذ

جٌجؼ ُبی ًْع جذیذ کَ جٌجؼ صًبى یکی اص پیؾشّاى آى اعت، ًؾبى دادًذ . ّ آى گشٍّ تؾٌَ ی پشػ ثش اسیکَ ی لذست

فِن  بصهبًذُی خْد سا داسًذ، لبدسًذ دشفؾبى سا ثضًٌذ ّ خْاعت ُبیؾبى سا ثب صثبى سّؽي ّ ُوَکَ هشدم هغتملي تْاى ع

 .غشح کٌٌذ

الجتَ ًوی تْاى خْػ خیبل ثْد ّ تصْس کشدکَ ایي سًّذ هذاخلَ ی هغتمین هشدم دس ُوَ ی کؾْسُبی دس دبل اًمالة 

فِویذٍ اًذ کَ اثتکبس ثَ . س تبسیخی خْاٌُذ گزاؽتثی ؽک چْة الی چشر ایي ثْلذّص. ثذّى هبًغ اداهَ خْاُذ یبفتِ 

هبجشای لیجی ّ سُجشعبصی غشة دس . فشصت هی خشًذ. دعت هشدم افتبدٍ ّ ثب عیبعت ُبی ّاکؾٌی ثب آى همبثلَ هی کٌٌذ

دبلی کَ هشدم دعتَ دعتَ ثَ دعت لزافی جٌبیتکبس لتل ػبم هی ؽًْذ ّ ُن چٌیي عشکْة خیضػ ثذشیي تْعػ ًیشُّبی 

ُوبى دّلت ُبی غشثی کَ ُویؾَ اص فکش تغییش اص پبییي دس کؾْسُبی هٌطمَ . ی، ًخغتیي الذام دس ایي هشدلَ ثْدعؼْد

ًبجی ّ دبهی تغییشات ظبُش ؽذٍ  ی خبّسهیبًَ ثش خْد لشصیذٍ اًذ اهشّص ثشای کٌتشل اّظبع ثَ ًفغ خْد، دس پْؽؼ 

صیبثی کشاهت اًغبًی هشدم، کبس سا ثشایؾبى دؽْاس کشدٍ اهب ُشچٌذ سؽذ آگبُی ّ سّدیَ ی اعتمالل غلجی ّ ًیض ثب. اًذ

 .ثذیِی اعت کَ هْفمیت ُبیی خْاٌُذ داؽت

دّسٍ ی دیکتبتْسی ُبی . دمیمت فشاسعیذى دّساى خیضػ ُبی عشًْؽت عبص. اهب دس یک دمیمت ًوی تْاى ؽک کشد

دّسٍ ی ّسؽکغتگی . ٍ ی اًمالة ُبعتدَُ ی دّم لشى ثیغت ّ یکن، دّس. علطبًی ّ پذسعبالساًَ ثَ عش سعیذٍ اعت

دّسٍ ی سعْایی . ًظشیَ ُبیی اعت کَ هی خْاعتٌذ ثَ هشدم ثجبّساًٌذ کَ دّساى ثجبت ّ تغلػ علطبى ُب اثذی اعت

ًیشُّب ّ ًِبدُبیی کَ ثَ هشدم المب هی کشدًذ کَ ثذّى عشّس داخلی ّ جِبًی، ثذّى لْاًیي دیٌی ّ ایذئْلْژیک، 

دْادث اخیش ّ عشػت گغتشػ ّ تؼویك اػتشاظبت ًؾبى داد کَ هشدم دك غلجٌذ ّ . ثیؼ ًیغتٌذگْعفٌذاى عشگؾتَ ایی 

اکٌْى ثبیذ اص آًبى کَ ُوْاسٍ ثَ هشدم سٌُوْدُبی ُؾذاس دٌُذٍ هی . کشاهت اًغبًی ثشایؾبى اص جبى ّ هبل ػضیضتش اعت

سفشم کْچکی دعت ثَ داهي دیکتبتْسُب دٌُذ ّ هی گْیٌذ ثَ جبی عش ثلٌذ کشدى ّ فشیبد صدى، عش ثَ صیش ثشای ُش 

التوبط کٌٌذ، ّ اگش هخبلفت ؽذ عکْت، پشعیذ کَ آیب ؽوب ثب سٌُوْدُبیتبى ثَ ًِبدیٌَ کشدى ًظوی کَ تجؼیط ّ خؾًْت 

سا دس ُوَ ی اثؼبد جبهؼَ ثبصتْلیذ هی کٌذ یبسی ًوی سعبًیذ؟ دیبت ًظبم ُبی عشکْثگش ثب توکیي ّ رلت هشدم گشٍ 

ب هی تْاى چشخَ ی هشگ ثبس خؾًْت ّ رلت سا ثب عکْت ّ هوبؽبت هتْلف کشد؟ دْادث اخیش دس آی. خْسدٍ اعت

کؾْسُبی ػشثی ًؾبى داد کَ تْدٍ ُبی هشدم، ػشة یب ایشاًی، غشثی یب ؽشلی، اص خؾًْت پشُیض هی کٌٌذ ّ سّػ ُبی 

ْدداسی اص دسگیشی سّ دس سّ ثب هغبلوت جْیبًَ سا ثشای اػتشاظبتؾبى ثشهی گضیٌٌذ ّ ُوَ ی تالػ خْد سا ثشای خ

. صیشا هی داًٌذ کَ چٌیي سّیبسّیی ثَ ًفؼؾبى ًیغت ّ ادتوبل ؽکغت سا افضایؼ هی دُذ. دشیِف تب دًذاى هغلخ هی کٌٌذ

دس ػْض ایي دّلت ُب ّ صبدجبى لذست ُغتٌذ کَ ثب تْغئَ ّ خؾًْت هشدم ثی عالح سا عشکْة هی کٌٌذ ّ جبهؼَ سا 

 .ثَ خؾًْت هی کؾبًٌذ

دس پی خیضػ ُبی عیبعِی دس جشیبى، پیشّصهٌذ یب ؽکغت خْسدٍ، جِؼ ُبی اجتوبػی ّ فشٌُگی ثضسگی جْاهغ هب سا 

ایي جِؼ ُب هٌؾب دگشگًْی ُبی ػظین دس عبختبس جغشافیبی عیبعی جِبى ّ ثشچیٌی ثغبغ علطَ ی . فشا خْاُذ گشفت

جٌجؼ ُبی . س هٌطمَ ی ثضسگ هب داهي خْاُذ صداعتؼوبس ًْیي خْاُذ ثْد ّ سؽذ هجبسصات اجتوبػی ّ عیبعی سا د

ًمؼ صًبى ّ . صًبى ّ جْاًبى اص کٌؾگشاى اصلی دگشگًْی ُبی تبسیخی ایي دّساى پش جٌجؼ ّ جِْػ ًْیي ُغتٌذ

هجبسصات ؽبى ثشای تبهیي دمْق ثشاثش خْد اص دیبتی تشیي دلمَ ُبی لذست گیشی هشدم ّ تؼویك دهکشاعی ثَ ًفغ 

. صات ظذ تجؼیط جٌغیتِی صًبى کبساتشیي ظشثَ سا ثَ ًظبم ثشتشی اًغبى ثش اًغبى، هی صًذهجبس. فشّدعتبى اعت

خْاعت ثشاثشی جٌغیتی، ُْیت اًغبى ًْیي سا دچبس تذْلی ػظین هی کٌذ ّ چؾوبًؼ سا ثش اؽکبل تْ دس تْی تجؼیط 

 .دس عبختبس صًذگی اجتوبػی هی گؾبیذ



ایی پشّژٍ ی اعالم گشایی عیبعی ّ ؽکغت دبکویت هزُجی ًمؾی کبسعبص جٌجؼ ُبی اجتوبػِی صادگبٍ هب ایشاى، دس سعْ

دس عشاعش هٌطمَ ُش گبٍ اص ظذ اًغبًی ثْدى دکْهت سّدبًیت ّ هزُت صذجت هی ؽْد هثبل جوِْسی . داؽتَ اًذ

 .اعالهی ّ عشکْة هشدم ایشاى ثَ هیبى هی آیذ

سا اص چٌگ اًمالة « هیذاى اًمالة»هبى سا پظ ثگیشین ّ « هیذاى آصادی»آیب دبال دّثبسٍ ًْثت هبعت کَ هیذاى تذشیش، 

ثِبس …ثِبس ػشثی، ثِبس ایشاًی. ؟ یبعوي ػشثی دس اًتظبس ؽبدثبػ ثَ اللَ ُبی دؽت ُبی هبعت!عتیضاى سُب عبصین

 …ُوجغتگی، صلخ ّ سُبیی

 


