ﮐﻬﯿﺮ!
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ از اﺑﻌﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻮﺟﻪ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﻓﺎرغ از
ﺧﺪﻣﺎت و زﺣﻤﺎت و ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  8ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن در
ﮐﺴﻮت و ﺧﻠﻌﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اش و آﺛﺎر اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎورش ﺑﺮﺧﻮردار از ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ وﯾﮋه
اﺳﺖ.
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻی اﯾﺸﺎن در ﺑﺮون رﯾﺨﺖ
ﻧﻔﺮﺗﯽ ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ و ﮐﻬﯿﺮی ﭼﻨﺪش آور و ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﻮد ﻧﺰد ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﻨﺎداری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻬﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و
ﻧﻤﺎد و ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ رواﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣ ُﺒﺪل ﮐﻨﺪ.
ﻧﻔﺮت از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻋﺪاد روان ﻧﮋﻧﺪی ﻫﺎﺋﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده »ﻋﻘﺪه آدوﻧﯿﺲ« رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ دﭼﺎر ﺳﺘﯿﺰﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد ) (Self Hatredﯾﺎ ﻧﻔﺮت از
ﺑﺪن ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻔﺮت ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﮐﺮاه از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺷﺪه و
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻠﯽ آرﻣﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎی
ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺸﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﺑﺎزی
ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ:
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزی در »زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل«
در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن در »زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎل« ﺑﻮد .ﺗﺨﯿﻠﯽ آرﻣﺎﻧﯽ از ﺧﻮد در
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻬﺴﻮاران ﺳﺎق ﻃﻼﺋﯽ دﻧﯿﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻬﺎن! )(1
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در »ﻧﻮن و ﮔﻠﺪون« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را در ﻣﺎﺟﺮای آن
ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻣﺮد ﺳﯿﻪ ﭼﺮده و ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﺎﺑﺶ
و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ در
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺖ ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﯽ زاغ و ﺑﻮر و روﺷﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ
ﮔﺬارد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮاﻫﺖ ﺧﻮد از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اش و ارادت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه اش را اﺣﺮاز و اﻟﺘﯿﺎم ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻏﺮب ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ زاغ ﺑﻮدن و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ﭼﺸﻢ آﺑﯽ ﺑﻮدن را »اﻧﺴﺎن
ﺑﺮﺗﺮ« ﻓﻬﻢ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺧﻮد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺧﻮد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺧﻮد و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﺣﻤﺎﯾﻞ و ﻇﻮاﻫﺮ و
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و »اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻔﺮوض اش« ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺧﻮدش و واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ(2) .
در ﻣﺎﺟﺮای دوﻟﺖ ﻧ ُﻬﻢ و دﻫﻢ ﻧﯿﺰ »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻔﺮی ﺷﺪ.
در ﻣﺎﺟﺮای اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .از دﯾﺪن ﭼﻬﺮه اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﭼﺎر
ﭼﻨﺪش ﺷﺪه و ﮐﻬﯿﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺰﺑﻮر« ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ذﻫﻨﯽ اﯾﺸﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺗﻨﻔﺮ و ﭼﻨﺪش از
»واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد« را ﺑﻪ اﺳﻢ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آوردﻧﺪ(3) .
اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻮن در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه
ﺷﺎن »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« را آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی آن ﺑﺨﺶ از واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺮار از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ آن را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ از وی در ﻣﻘﺎم
ﺗﮑﺬﯾﺐ و »ﻧﺪﯾﺪن ﺧﻮد« و »ﻧﺪﯾﺪن ﺳﯿﻤﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺂﯾﻨﺪ ﻣﻔﺮوض ﺷﺪه ﺧﻮد«
ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ!
اﻇﻬﺎرات ﭘﺮ از ﻏﯿﻆ و ﻧﻔﺮت داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ اش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ »ﻣﻦ از اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﻣﺘﻨﻔﺮم و از رﯾﺨﺘﺶ ﺑﺪم ﻣﯽ آﯾﺪ« اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ
وﺛﻮق از رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺰد ﻃﯿﻒ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر
اﺳﺖ.

اﻗﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﯽ ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ در
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ و ادب و
ﮐﻤﺎﻻت و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ و ﺧﻮش اﻧﺪام و در اوج ﻧﺒﻮغ و
ﺑﻠﻮغ و ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر و ﺗﺸﺨﺺ و ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﮐﻤﺎل و
ﻣﺪﻧﯿﺖ و آداب داﻧﯽ .اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻻﻣﺪ اﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎً وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪارد )!( و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ در ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ذﯾﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ« وﻗﺘﯽ در
ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ« ﺗﺎﺳﯽ ﺑﻪ
رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﺮده و دﻧﺒﺎﻟﻪ
اﯾﺸﺎن در ﺗﻬﺮان را ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی دﻣﺐ اﺳﺒﯽ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی دروﯾﺸﯽ و

ﭘﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻧﮓ
ﺧﻮد
ﺷﻬﺮم

و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﮔﻌﺪه
و ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدم
ﭘﺎﺳﺦ داد:
 .ﺟﻮون ﻓﮑﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی

ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﭘﻨﺴﯽ و ﭘﯿﭗ و ﮐﻮﻟﻪ
در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻬﺮ
»ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ« از ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع از
»ﯾﺎدﺗﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﺟﻨﻮب
ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
و در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻢ:
»ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺟ ُﺮدن و
زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و
آﺷﻨﺎﺋﯽ دارم ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺮﯾﻪ و ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ و ﺳﻨﮕﻠﺞ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و
دوﻻب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ آن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه را
ﻣﺬﻣﻮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻓﮑﻠﯽ و اوﻟﺘﺮا روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﯽ
داده و ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن اﻗﺸﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آﻏﺸﺘﮕﯽ ﺑﻪ
»ﻋﻘﺪه آدوﻧﯿﺲ« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻧﻔﺮت از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻓﺮض ﺷﺪه ﺧﻮد را
از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮﯾﻢ و اﺳﺘﺘﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﮑﺎﻧﻪ ،ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎی ﭼﻨﺪش آور و ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻔﺮت ﻣﺘﺮاﮐﻢ و
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ
2ـ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت:
ﮐﺎش راﻓﺎﺋﻞ ﻣﺮده ﺑﻮد
ﺑﯿﻤﺎر را ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ!
3ـ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ«
و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ
4ـ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ«

