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ﻣﯿﺰان

ﻟﺰوم ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷﻌﺎر "ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ"
"ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﺑﮫ ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر در آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻞ آن ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و رﯾﺸﮫ و اﻧﻮاع و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﯽ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ وﺟﻮد و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮫ
آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ وﺟﻮد وﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ وﺟﻮد آن در
ﺗﻤﺎم وﺟﻮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ آن آﮔﺎه ﺷﺪ :
از ﺟﮭﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻦ آن)ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺳﻮزی( ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻗﺘﻞ ،ﻃﻼق ،ﻓﺮار ،ﮐﮫ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ از ﻣﯿﺰان ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری و دزدی و ﺗﺮک راﺑﻄﮫ ھﺎ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻏﺮﺑﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد و دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی آﻧﺎن "اﻧﺴﺎن" ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ زن ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﺒﻮدن
اﻧﻮاع اﻣﻨﯿﺖ ھﺎ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم را ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ "اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎاﻟﺮﻋﺐ" )ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ وﺣﺸﺖ( اﺳﺖ .ﻗﺘﻠﮭﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﮫ آراﻣﺶ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎی ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ آن دارﻧﺪ ﻣﺮدم راھﻤﻮاره در ﺗﺮس ووﺣﺸﺖ ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎد و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮی ،از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ ﻣﺜﻼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .در
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯿﮭﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ از اﺑﺰار ﻋﺎدی ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﯾﺎ ﻣﺮگ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯿﺸﻮد ،از ﺟﺮم ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺮﻣﺶ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد وﺑﮫ
او اﺑﻼغ ﻣﯿﮑﻨﺪ واو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد .در دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ آﻣﺮ و ﻣﺄﻣﻮر وﺟﻮد دارد .ھﻤﮫ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از آﻧﮭﺎﺋﯿﮑﮫ ﻗﺪرت را در
دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻮد ،ھﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ داد وﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺎﻓﻆ آراﻣﺶ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻠﺠﺄ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﮫ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و
ﯾﺎ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ھﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺧﻼف ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﮫ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﮑﻢ اﻋﺪام آﻗﺎی آﻗﺎﺟﺮی ﺑﮫ ﺟﺮم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺎم را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ھﻢ رواﺑﻂ ﺧﺸﻦ ﺣﺎﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم اوﻟﯿﮫ و ﺿﺮوری ﺑﺎ درآﻣﺪھﺎ ،ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ روزﻣﺮه ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺳﮑﺘﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮک
ﺳﺮﯾﻊ ووﺳﯿﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﯾﺎ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰول ﭘﻮل .اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﺮﺳﺎم آوری ﮐﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .و...
از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،رواج ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻋﻤﺪه وﻇﺎﯾﻒ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﮭﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ و ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﻤﮭﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺲ ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮای ﻗﺒﺮ درﺳﺖ ﮐﺮدن در دروازه ھﺎی
ﺷﮭﺮ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻮﺷﺘﻦ وﮔﻔﺘﻦ
ﺧﻼف اﻣﺮ ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﺣﺒﺲ ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺮ دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ او ﺑﺸﻮد .ﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم
واژه ھﺎ ،اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن اﻣﺮی ﻋﺎدی و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ  ،در ﻣﻘﺎم اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺗﮭﺮان ،ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺬ ﻣﻮم داﻧﺴﺘﻦ رﺷﻮه ﺧﻮاری ،آن را ﺑﺎ " ھﺪﯾﮫ
ﮔﺮﻓﺘﻦ" ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮد .ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ  ،اﺣﺘﮑﺎر ،ﻧﺎروزدن ،ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﮫ
ھﺮﻃﺮﯾﻘﯽ ﭘﻮﻟﺪارﺷﺪن و ...اﻣﺮوزه در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ "زرﻧﮕﯽ" ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب آﻧﮭﺎ ﻧﮫ
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ﺗﻨﮭﺎ رواج ﻓﺮاوان ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎدﺗﯽ روزﻣﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺪی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ واﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﺟﺮه و دﻋﻮا ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺒﯽ ھﻢ ،ھﺮﺟﻨﺒﮫ ﺧﺸﻨﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ) وﻧﮫ در ﻗﺮآن و اﺳﻼم واﻗﻌﯽ( ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ھﻢ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎرای
دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎل ،ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم "ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ" آزار و اذﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮی ﺑﺮ ﭼﮭﺮه آﻧﮭﺎ زﺧﻢ وارد ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﮔﻔﺖ " ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺎدر دراﺳﻼم ھﺴﺖ؟"  .ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی آزادﮔﯽ و آزادی ﺧﻮاھﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زورﮔﻮﺋﯽ ﺣﺴﯿﻦ )ع( را ﯾﮑﺴﺮه
ﺑﮫ ﮐﻨﺎری ﻧﮭﺎده اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻗﺘﻞ و ﺧﻮن و اﻧﺘﻘﺎم و اﻟﺘﻤﺎس ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﺳﻼم دﯾﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﮭﺎ و ﮐﺸﺘﻦ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن و ﺗﺎرﯾﮑﯿﮭﺎ و ﻏﻢ و ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮای اﺧﻼق
و آزاد ﺷﺪن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻨﮭﺎ ﺷﻤﮫ ای ﮐﻠﯽ از ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در وﺣﻠﮫ اول ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ھﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،وﺳﻌﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﺎرﺿﮫ ھﻮﻟﻨﺎک اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﮐﺸﻮر را ازﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻟﺒﻨﺎن و رواﻧﺪا و
ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻏﻢ آﻟﻮدی ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪ .در ﮐﺸﻮر رواﻧﺪا و در ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ،در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ
اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎن و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ،اﻓﺮادی ﮐﮫ
ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ روزی ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﻠﺤﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ روﻧﺪ ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رواج ﭘﯿﺪاﮐﺮد ،زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮج
ھﯿﺴﺘﺮﯾﮏ درآن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
درآن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری زﻣﯿﻨﮫ ﺣﯿﺎت ﻧﺪارد .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﮫ در
اروﭘﺎ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ) ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز ،ﺑﺰھﮑﺎری (....،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪاز ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﺋﯽ ازﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﮫ ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ،
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺮ ﻗﺮاری ﻣﺠﺪد اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻌﺎر "ﻋﺪم
ﺧﺸﻮﻧﺖ" در راه ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ،ﭼﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪھﺪ و ﭼﮫ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟
"ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان در آن ﻗﺮار دارد .ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آرزو آﻣﺎل ﯾﺎ ﯾﮏ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﯾﺎ آرزو ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﺟﺎﻣﻌﮫ زدود و " ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ"
را ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ را از وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﺳﯿﻊ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﻗﺘﺼﺎدی ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﺑﮫ ھﺪف ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ وﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ آن در
آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﻣﺠﺮم ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺪارد .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺴﺘﻨﺪ)ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ( ،ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ
را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ) ﺑﮫ ھﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ( ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در
راﺳﺘﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ و ﺑﮫ ھﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ "ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ" .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن
ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎدآورﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﭼﮫ ﺑﮭﺎی ھﻨﮕﻔﺘﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﺋﯽ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺷﻌﺎر "ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ" درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮا ھﻢ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﮫ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﮐﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻋﻤﻞ آن ھﻢ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺳﻮی ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﻧﺒﻮد " ،آﻗﺎ ﺟﺮی ھﺎ" ھﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ،اﮐﻨﻮن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﻌﺎر اﯾﺴﺘﺎی "ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ" را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ " ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ" ﭘﻮﯾﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر " ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ" اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﻮد ﻋﺪه ای اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺰدوران اﺳﺘﺒﺪاد ،داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﺑﮫ آﺷﻮب و ﺧﻮن ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،و ﻧﺸﺎء اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ذھﻦ داﻧﺸﺠﻮﺑﮑﺎرﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ .
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در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﺎ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﮫ "ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ" داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﺪ داد ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،و ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ذم ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺎ دوری از اﻓﺮاط ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﻋﻤﻠﮫ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺎھﺶ دھﺪ .
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ھﻢ ﻣﻮﻟﺪ وھﻢ ﺑﮑﺎرﺑﺮﻧﺪه و ھﻢ ﻣﺸﻮق و اﺷﺎﻋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ اﻓﺴﺎﻧﮫ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ﻧﻮﺷﺖ،
ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری آن .ﻋﺎدت ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را از ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯿﮭﺎ و ارزﺷﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دور ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪارد و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ زده ﺑﮫ آن ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارزش ھﺎ
دﮔﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺷﺎدی از ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺑﮫ ﻏﻢ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،دﻟﯿﺮی را زﺑﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﻣﺒﺎرزه را ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﺤﺸﺎء وﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺠﺎوزات و ...ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه
ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻔﺮط در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺳﻨﮓ اول ﺑﻨﺎی ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﺸﻮﻧﺖ را
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﯿﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن و داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﺎرج
از ﻧﻈﺎم ،ﻣﺮدم را در وﺣﻠﮫ اول از اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن آﮔﺎھﯽ داد .و در
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪی ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم زد .ﺑﺎﯾﺪ " ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ" را ﺷﻌﺎر ﻋﻤﻞ ﻗﺮار داد " .ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ" ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﭘﻮﯾﺎ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﭘﯽ ﺧﻮد دارد .
ﻧﻈﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اول اﯾﻨﮑﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن
آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،ﺑﺎ ا ﺑﺰار و
وﺳﺎﯾﻞ در ﺧﻮر ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ ﺗﺤﻮل ﻻزﻣﮫ را ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﮫ دوم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
آﻧﮑﮫ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،در از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .
 ١٦ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٨٣

