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روﺳﯿﮫ ﮐﺮﯾﻤﮫ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
اوﮐﺮاﯾﻦ را!
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زﻧﺎن

اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از  : ۵-١٩٨۴دوازده
ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﻟﺮزاﻧﺪ

اﻋﺪام رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ
٨
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درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ
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ﭘﯿﺎم ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﮐﺎرﮔﺮ
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ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻓﯿﺲ ﺑﻮک
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ﭘﺮوژۀ »ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی آزاد«
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دﻓﺎﻋﯽ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﮭﺮان
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اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
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زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
٢٨
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی درﺑﺎرۀ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺖ
ﺧﻮِد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دارد .اﻋﻢ از اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪۀ
ﻣﺮاﺳﻢ و آﮐﺴﯿﻮنھﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ...ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﮫﮔﺎه ﻻزم ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻮرد
ﺗﺪﻗﯿﻖ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون ھﺪف روﺷﻦ و از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه .ﻣﺜﻼً ﻋﺪهای
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋﺪهای از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ھﺪف
از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﭼﮫ
ﻣﻘﺼﻮدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﭼﮫ
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دﭼﺎر
آﻟﻮدﮔﯽ و اﻧﺤﺮاف ﻧﺸﻮد.
اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ:
اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر
ﻋﺎم ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و
ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوھﯽ از رھﺒﺮان و ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺪارک و ﭼﺎپ اﻋﻼﻣﯿﮫ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن
دارد ﮐﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﯾﺎ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ اﻓﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی طﺮﻓﺪاران
ﺧﻮد را ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ اﺧﺺ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﭘﯿﺸُﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد
اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪۀ آنھﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻨﺒﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺧﺎرج
ﺷﺪه و وارد ﻓﺎز ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﮫ و ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎری و ﻣﺪدﮐﺎراﻧﮫ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ رﺷﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﯽ.
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ:
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺺ و اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز
وﻗﺘﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻻزم ﺟﮭﺖ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ را ﺑﮫ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،در دورۀ زﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ از آن ھﻢ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .او در زﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺎن و ﻏﺬا و
اﺟﺎرۀ ﺧﺎﻧﮫ و دﮐﺘﺮ و درﻣﺎن و درس و ﻣﺸﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﮫ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ ﻣﻼﻗﺎت اﺷﮏ ھﻤﺴﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺳﺨﺖﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﺎرﮔﺮ
زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮاﺧﻮانھﺎی وﺳﯿﻊ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آنھﺎ در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺖھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ از ﻣﺠﺮاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ،ﺑﮫ ھﺮ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎ و
اﺷﮑﺎﻻت ﻣﮭﻤﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﮫ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﻮﻧﮫای از
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮫ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺻﻨﺪوق ﭘﻮل رﯾﺨﺘﮫاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﺪ ﭘﻮل اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق از طﺮف ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آنھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﯿﮥ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ در ﮐﺸﻮری در ﺧﺎرج ،ﺑﺎ
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اﻣﻀﺎی ﻣﺜﻼً ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻼن ﺟﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺎر دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﻮروﮐﺮات
ﺳﺎزی در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ:
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮج و ﻣﺮج در ارﺳﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ دادن ﺑﮫ روﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و
ارﺳﺎل آن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﮫ طﻮر اﻋﻢ ،و ﮐﺎرﮔﺮان
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ ،راه اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﻋﺪهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﺴﯿﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ھﺮ ﻧﻘﻄﮫای را در
ﺻﻨﺪوق ﺧﻮد ﻧﮕﮫ داری ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻮﯾﺖھﺎ و
ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺮوان
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اوﻻً ھﻤﮥ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺪام زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮏ ارﺳﺎل ﮐﺮده و
ﮐﺪام زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ،ھﻤﮥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ھﺮ ﻧﻘﻄﮫای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮐﮫ ﭘﻮلھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ و از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ورود ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ )ﺑﺪون ﺣﻖ رأی( آزاد ﺑﺎﺷﺪ .از آن
ﭘﺲ ھﺮ ﺻﻨﺪوﻗﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻤﮏھﺎی ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﻘﺪار و ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی:

وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
ﺻﻨﺪوقھﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺮده ﮐﺎری و دوﺑﺎره ﮐﺎری و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎری اﺳﺖ .در
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ً دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺻﻨﺪوق و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖھﺎی
ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ روش ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﻋﺪهای ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ و
ﻣﺒﻠﻐﯽ ھﻢ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺪون
ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪۀ آن ھﻢ
ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻣﻨﺘﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﯾﺎ
دﯾﮕﺮان از آن ﺑﯽﺑﮭﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ،در
ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫای ﮐﮫ از
طﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖھﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﷼ ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻧﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﻓﺮد ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪۀ
ﭘﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭘﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﺑﮫ دﺳﺖ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﮑﺮار
ﺷﻮد ،طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روﻧﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻼم ﻧﺸﺪهای
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ زﯾﺎن آن ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮓ را ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد،
اﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺳﺎل
ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻟﯿﺴﺖ و ﻧﻮﺑﺘﯽ ﮐﮫ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻤﮏھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،دﯾﺪه ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ
ﺳﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺪی ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻤﺴﯿﻮن از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی در
اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺜﻼً ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
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ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮر آن را ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ )ﻣﺜﻼً اﻧﺘﺸﺎر
اﻋﻼﻣﮫ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﺎه ﻣﮫ( ،آنھﺎ ﮔﺰارش
ﻣﺼﺮف ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮐﻤﺴﯿﻮن ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف
ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﯿﻨﮥ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن
اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در دورهای ﮐﮫ در
آن ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آنھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد .در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﯿﭻ ﮔﺮوه و ﻣﺤﻔﻞ و
ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎدام
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ در زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد در ﺻﺪر
اﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .طﺮﻓﺪاران
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آنھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ارﺳﺎل
درﯾﺎﻓﺖ آن ،ﮐﻤﮏھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻤﮏھﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ
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ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
روز  ٨ﻣﺎرس ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ،اﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﭼﭗ،
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ھﺮ ﮐﺪام از زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺧﻮد
ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ھﻤﮥ آن ھﺎ ،ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه و ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﮫ طﻮر
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ »ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ«ﺷﺎن ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺎ
»روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن« ﺳﺎل آﯾﻨﺪه» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ﻣﺸﺨﺼﯽ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان زن و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری
از آن ھﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎ و آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ ،ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﻖ اﯾﻦ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و آن ھﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻓﻘﻂ در آﺳﺘﺎﻧﮥ روز
 ٨ﻣﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻢ درآﻣﺪی ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
و ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ ای ﺑﺎز و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ روزی از روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورم ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺎ در
روﺳﺘﺎھﺎ ،ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻔﺮط ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در
زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﺴﮑﻦ،
ﭘﻮﺷﺎک و ﺧﻮراک ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ،اﻏﻠﺐ آن ھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮاد و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ آﮔﺎھﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان » ٨ﻣﺎرس« ﯾﺎ روزی ﺑﮫ ﻧﺎم »روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن« را
ﺣﺘﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﮥ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ھﺮ ﻗﺸﺮ ،ﺳﻦ و
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻧﻮروز و ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺑﮭﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻋﺮف ،ھﻤﮫ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ و
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮۀ ھﻔﺖ ﺳﯿﻦ از ﮐﻮدﮐﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ﻧﻮ روزﺷﻤﺎری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ طﯽ ﺳﮫ دھﮥ اﺧﯿﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ
وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ رو ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮫ
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اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،آن ﭼﻨﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ آن،
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻤﺎن و آوارۀ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﭘﺪﯾﺪۀ ﮐﻮدک ﮐﺎر ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان
اﻣﺮوز ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از »ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز« ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
و ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﺎطﺮۀ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺷﺨﺼﯽ از اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﺪارﻧﺪ.
طﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ١٠درﺻﺪ و درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری در
ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ١٨درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ٣٧
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺪ و
ﯾﺎ در زﻣﺮۀ ﺑﯿﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .آﻣﺎر اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺶ از ١٠
درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯿﻦ ١۵
ﺗﺎ  ٢۴ﺑﯿﺶ از ٢۴درﺻﺪ و ﺳﻨﯿﻦ  ١۵ﺗﺎ  ٢٩ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٢٢درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ۴٩
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ١.ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
آﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻦ  ١۵و زﻧﺎن و
ﻣﺮدان دﺳﺘﻔﺮوش ﮐﮫ ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﺷﮭﺮداری ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر اﯾﻦ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان و ﮐﻮدﮐﺎن آواره و ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﮐﮫ از ﺷﺪت ﻓﻘﺮ و
اﺳﺜﯿﺼﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و ﻣﺘﺮوھﺎ ﺑﺎر ﺧﻮد
را ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران
اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و آﻣﺎری ھﻢ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎدۀ ﺑﺎﻻ ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮری
ﮔﻮﯾﺎ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ )ﯾﺎ
اﻓﺮاد( را در ذھﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﺎﮐﯽ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺪاوم ،ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮭﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻗﺸﺎر از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و آن ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ھﻮای ﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻟﺮزﯾﺪن و ﮐﺒﻮد ﺷﺪن از ﺳﺮﻣﺎ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﻨﺪۀ ھﻮا ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮدروھﺎ ،ﺳﺒﺐ آﻟﻮده ﺷﺪن ھﻮای ﺗﻤﺎم
ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ
http://alef.ir/vdceo78wojh8zpi.b9bj.html?210699

آراﻣﺶ ﺟﺴﻢ و ﻓﮑﺮ را ھﻢ در روزھﺎی اول ﺑﮭﺎری از
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺮگ آور ﺳﺎﯾﮥ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ھﺮ زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮥ ﻧﺎن و ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ھﻤﯿﺸﮫ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺴﺘﮫ ای ﮐﮫ ﻗﺪری ﺟﻠﻮی اﯾﻦ
آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان،
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .داﻣﻨﮥ ﻓﻘﺮ اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ؛ اﻗﺸﺎری ﮐﮫ روزی در
زﻣﺮۀ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در طﻮل دھﮫ اﺧﯿﺮ ،ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﯿﻤﻮده و ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد )ﺷﻮھﺮ( ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،روﺑﮫ رو ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﭘﯽ ﻣﻨﺰوی
ﮐﺮدن زﻧﺎن از آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ درآﻣﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻧﯽ و ﻟﺤﻈﮫ
ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﺑﮫ طﻮر روزﻣﺮه در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻋﻤﺎل رژﯾﻢ )ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٣٠ھﺰار زن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ( ،در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دراز ﻣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ
ﻧﺎﺑﻮدن ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺮدن ازدواج ھﺎی اﺟﺒﺎری در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ )طﺮح
ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه( طﺮﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﻣﺎ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ روزاﻓﺰون ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪری را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﮐﻨﺎر طﺮح ازدواج ھﺎی اﺟﺒﺎری در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ،
ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻓﻘﺮ
ﻣﻔﺮط ﻣﺎدی ﺑﺎ »ﺻﯿﻐﮫ« ﺷﺪن ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺪه و آﺧﻮﻧﺪھﺎی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ آن را ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
راه ﺑﺮای »رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺴﯽ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
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وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده زن
اﺳﺖ ،در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ﺑﯿﺶ از ٣٠٠
درﺻﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ( زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .زﯾﺮا
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ )آن ھﻢ اﮔﺮ ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٧٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده  ۴ﻧﻔﺮه ﮐﺎرﮔﺮی از طﺮف ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺰد ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وزارت ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد را  ۶۶٠ﺗﺎ  ۶٨٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم و ﻣﺒﺮم ٢.در اﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺮد
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ زن
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﮫ دو ﺳﻮم اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ آن دﺳﺘﮫ از ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز
اﯾﺮان ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ازدواج ھﺎی اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﮭﯽ ﮐﺮدن ذھﻦ
دﺧﺘﺮان در ﻣﺪارس ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ادﻏﺎم دروس ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮫ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮥ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻖ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮد در اﻣﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎده و ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد
ﻧﺎزل ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻘﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻏﯿﺎب
ﺷﻮھﺮ ،ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از طﺮف
ﻗﺎﻧﻮن ،ھﻤﻮاره ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﻏﺎﯾﺐ! و ﻏﯿﺮه( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اھﺪاف دراز ﻣﺪت رژﯾﻢ در
ﺟﮭﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن آن ھﺎ از ﻣﺪار ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽ
ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دوﻟﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ
ﺧﻄﺮی آن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﮑﺮده و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل و اﻋﺪام ھﺎی اﺧﯿﺮ ھﻢ
ﺟﻤﻠﮕﯽ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻻاﻗﻞ
ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯾﻠﯾﺗﺎﻧت ﺷﻣﺎره http://militaant.com/?p=3758۶٩
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ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ »آراﻣﺶ« آورده و اﺟﺎزۀ ﺳﻮد اﻧﺪوزی را ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺪھﺪ.
ﺳﺆال در اﯾﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺎ ﭼﮫ راھﮑﺎری را در ﺟﻠﻮی روی دارﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ
ﮐﺴﺐ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ و در ﭘﺲ آن ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن در زﻣﯿﻨﮫ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ روی ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ
آن دﺳﺘﮫ از زﻧﺎن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و زﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان
و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﭼﺮخ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﮫ ﮔﺮدش در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﯿﮑﺎری و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه و ﻣﻮﻗﺘﺎ ً اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻦ در دھﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮازات
ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی زرد از ﺑﺎﻻ ،و
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر« و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از »ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی در آن دوران »آراﻣﺶ« ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ھﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ دوره ھﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،و اﺻﻮﻻً وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺎ
را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ و ﺣﺮﮐﺖ دادن آن ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﻣﺎ ﻓﺮم
و ﻧﺤﻮۀ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ رو دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ وظﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی را
ﺑﺮ دوش ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﮫ
وظﯿﻔﮥ اﺧﺾ ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
طﻮر اﻋﻢ و زﻧﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ دھﮥ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ھﻤﮫ روزه در
اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮوز
آﮔﺎھﯽ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری طﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ھﺎ و ﺗﺸﮑﻼت ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت  ٨٨و ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در رأی آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،طﯽ
دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪی رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﮫ ﭼﻨﺎن ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ای دﺳﺖ زد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮭﺮه ای ﺑﮫ ﻧﺎم روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺧﻮﺳﺎﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﺑﮫ طﻮر اﻋﻢ( ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت
را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮق دھﺪ .ھﻤﮥ
اﯾﻦ ھﺎ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺒﺎرزه ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﮔﺎھﯽ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و در ﺧﻸ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ آن ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ظﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮑﯿﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات
ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح را ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﻨﺪ ،آن را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ رﺧﻮت
و ﺗﺸﺘﺖ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ رھﺒﺮی ﺑﮫ درون ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ظﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده و ﻧﺒﻮد آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ وظﯿﻔﮥ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ .وظﯿﻔﮫ
ای ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ رو ﺑﮫ رو ﺷﺪه
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ وﻗﺖ ،اﻧﺮژی و ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎ
ﺧﺮده ﮐﺎری ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﯿﺸﺮوان
ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد در
درون ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻮرزﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ در درون اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ در
زﻣﯿﻨﮥ طﺮح ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان )زن و ﻣﺮد( ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻗﯽ
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد و زن ﻧﯿﺴﺖ )ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی وارد
آن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی رو ﺑﮫ رو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺷﺪ
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان زن
ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﻌﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮرم
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را از
ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای

ﺧﻔﮫ ﮐﺮدن ﺻﺪای آن ھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺧﺎﻟﺖ
در ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻋﻤﻼً اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
رژﯾﻢ را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،زﻧﺎن و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺌﻮری ھﺎ را در
ﻗﺎﻟﺐ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ھﺎ ،ﺷﻌﺎرھﺎ؛ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺑﮫ درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮد و ﻣﺤﮏ زد.
در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ
ﺗﮭﺮان داﺋﻤﺎ ً ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ اﻋﻢ از زن و
ﻣﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ھﺴﺖ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی را ﻋﻤﻼً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﻣﺎ آن
ھﺎ را »ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﻨﻔﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺒﺎرزات ھﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺎ را در ھﺮ
ﺳﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ طﺮح ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ طﺮح ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ از زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد در اﯾﺮان
و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
داﺷﺘﻦ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﺑﮫ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ
ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﺑﮫ زودی اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﮐﮫ »روز
ﮐﺎرﮔﺮ« اﺳﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻟﺬا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻧﺎن آﮔﺎه و
ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان از »روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن« ،ﺑﮫ ﻋﯿﺪ
ﻧﻮروز و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ» ،اول ﻣﺎه
ﻣﮫ« ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد .در اﯾﺮان اﻣﺮوز،
ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ھﻤﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮآورده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
زﯾﺮا در اﯾﺮان ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺮﻗﯽ ای ﺧﺎرج از طﺒﻘﮥ
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ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و روی ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
اﯾﺮان »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ« را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﺑﻮرژوا و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺪاﻓﻊ
طﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮭﺘﺮی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد،
زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻈﺎم ﺧﻮد و
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﺪرت ،از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً
در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮدﻣﺪاران
دوﻟﺖ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺎخ
ﺑﮫ ﺷﺎخ روﺑﮫ روی ھﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎزش ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﺮ دو طﺒﻘﮫ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ و
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﯾﺎ در ﺟﺒﮭﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ
در ﺟﺒﮭﮥ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ھﯿﭻ
وﺟﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﻼف آن ﺗﺼﻮر و ﺗﻔﮑﺮی واھﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻤﻤﺎﻧﮫ اراده ﮐﺮد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ در ﮐﺪام ﺟﺒﮭﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ!
ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺪارک ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﮫ!
ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺪارک ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ!
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎل ١٣٩٣ﺑﮫ ﻣﺒﺎرک ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﺴﺎل درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪۀ ﻣﺎ
از ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ آﻏﺎز ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ھﻤﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ

ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ
 ٢۵اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٢

اﻋﺪام رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ!
زﻧﺪان و اﻋﺪام در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺑﺰار اﯾﺠﺎد ﺗﺮور و
وﺣﺸﺖ اﺳﺖ!

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ
ﭘﺪﯾﺪۀ اﻋﺪام ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  ٣۵ﺳﺎﻟﮥ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ
وﯾﮋه از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻮده ﺗﺎ ﺧﻮش-
رﻗﺼﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻞ
و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﮫ ﺑﺎزار
ﺑﮑﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺎب ﺻﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و داﺋﻤﺎ ً در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻨﯿﻊ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﯿﺴﺖ!
در ﮐﺎﻧﺎدا و اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺿﻊ
زﻧﺪان ھﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻮﻣﯿﺎن ،ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ و ﺷﺮم آور
اﺳﺖ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﮭﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﻋﺪام ھﻨﻮز ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻧﺸﺪه و در اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﻮاره ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺪام ﺑﮫ دوران
ﺑﺮده داری و ﻣﺠﺎزات ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن »ﮐﻮ ﮐﻠﻮس ﮐﻠﻦ« ﺑﮫ ﺟﺎن ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽ
اﻓﺘﺎده و »ﻗﺎﻧﻮن« را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و آﻧﺎن را ﺑﮫ
دار ﻣﯽ آوﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ دارو
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اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ »اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ« از ﺑﮫ
دار آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﺎل  %٨٨ ،١٩٧۶اﻋﺪام ھﺎ در
اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮐﻮ
ﮐﻠﻮس ﮐﻠﻦ« در آﻏﺎز در ﺷﺮق اﯾﺎﻟﺖ »ﺗﻨﺴﯽ« در ﺷﮭﺮ
»ﻧﺎﮐﺲ وﯾﻞ« ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﺪه ای ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﭘﺎﯾﮫ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .اﻣﺮوز از ٣ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﮫ در زﻧﺪان
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ %۴٢ ،ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﮭﺎ  %١٣از
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ و اﻋﺪام ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﻋﻠﯿﮫ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در زﻧﺪان و اﻋﺪام
آن ھﺎ از ﻣﻌﻀﻼت روز آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.
اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ ھﻤﮥ اﯾﻦ ھﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ
درازای ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮥ اﻋﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ،
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﻣﺒﺎرزان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﻋﺪام ﮐﻠﯿﮥ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض »ﺑﺎزار ﻋﻠﻮﻓﮫ« را
در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن  ٨ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎر ،دھﮫ ھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
و اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ،اﻣﺮوز دوام ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﮐﻮب و
اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ،ﻧﻄﻔﮥ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان در
ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ :ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و
ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد در آن ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه و
ورود ﺑﮫ رﺷﺘﮥ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ھﻤﮥ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ را از راه دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد و
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ھﻤﮫ زﻧﺎن
ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ و ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؛ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،زﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .زﻧﺎن
اﯾﺮان در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ و اﻧﻘﻼب  ۵٧در ﺻﻒ اول
ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ھﺎ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ،

وﻟﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺧﻮاب راﺣﺖ را از ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺳﺘﻔﺎده از
زﻧﺪان ھﺎی ﻣﺨﻮف ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ و
اﻋﺪام ،اﺑﺰار ھﻤﮥ دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﮐﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ھﻢ ﺑﺮ آن ھﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺪام رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری ،دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﻄﻔﮫ
ھﺎی ﺟﻮان و ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآوردﻧﺪ .در اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﻧﺎن را ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﺠﺎب را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل را ﺑﮫ
ﻋﻘﺪ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﯽ آورﻧﺪ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯽ
ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺒﺎرز طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻧﻄﻔﮫ
ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﺮدن زﻧﺎن و اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ آن ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،در ﻋﻤﻞ،
ﻧﯿﻤﯽ از طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده و اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽ اﻧﺪازد.
رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری دﺧﺘﺮ ﺟﻮان  ١٩ﺳﺎﻟﮫ ،ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻦ او را داﺷﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
اداری )ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر(
آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﺳﺮﺑﻨﺪی ۴٧ ،ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ زن و ﺑﭽﮫ ھﺎی
ھﻢ ﺳﻦ رﯾﺤﺎﻧﮫ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎر در ادارۀ اطﻼﻋﺎت و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢ ،در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ
رﯾﺤﺎﻧﮫ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ رﯾﺤﺎﻧﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه و
در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮی درون ﮐﯿﻔﺶ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮه
از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﮫ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
دادﮔﺎه ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﮫ وﮐﯿﻞ
رﯾﺤﺎﻧﮫ در اﺛﺒﺎت ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺘﻮل اراﺋﮫ ﮐﺮده ،ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﮑﺮده و
ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان  ١٩ﺳﺎﻟﮫ را ﻣﻘﺼﺮ ﺗﺎم و ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ ﻣﺤﮑﻮم و ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺶ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺟﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻧﮑﺎت زﯾﺮ از ﻣﺎھﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔﺮدد:

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای
.١
آن اﻗﺸﺎر از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را
ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮن-ﺑﮭﺎ ،اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ از
ﮐﻨﺎر »ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮادی
ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و طﺒﯿﻌﺘﺎ ً ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﺨﺼﯽ ھﻢ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ زﻧﺪان ھﺎی ﻣﺨﻮف
و اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ھﻤﺎن
طﻮر ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ھﻢ آﻣﺪ ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز
ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ از طﺮف
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮان
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ھﻤﻮاره اداﻣﮫ دارد .اﯾﻦ وﺿﻊ در زﻧﺪان
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ و اداره ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﯾﻦ زﻧﺪان ھﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ
ھﻢ ھﺴﺖ.
ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻤﮭﻮری
.٢
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾﺮان.
در ﺑﯿﺶ از  ١۴٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻋﺮب ،اﮔﺮ زﻧﯽ ﻣﺮدی را ﻣﯽ ﮐﺸﺖ ،ﺟﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن
ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮد زﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭘﻮل ﺧﻮن او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺪھﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر
واﺿﺢ اﺳﺖ :ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،دﺳﺖ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮد و زﻧﺎن »درآﻣﺪ« )ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﻮل ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ھﺮﮔﺰ ﺧﺪﯾﺠﮫ را اﻋﺪام ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻮن زن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻋﺮب ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻓﻘﯿﺮی ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ آب و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ در ﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻮد دﺧﺘﺮ را ﻣﺸﮑﻞ اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و زﻧﺪه ﺑﮫ ﮔﻮرش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻔﺲ ﻓﺮھﻨﮓ
ﭘﺪرﺳﺎﻻر و ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داری آن دوران ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﮫ
زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.

اﻣﺎ وﻗﺘﯽ رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری از »ﻧﺎﻣﻮس« ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده و
ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﮫ را ﻧﮑﺸﺘﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﻼش زﯾﺎد در اداﻣﮭﮥﺣﻤﻠﮫ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻣﯿﺮد،
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل رﯾﺤﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .از ﺧﺸﻢ ،ﺧﻮن در
رگ ھﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺑﮫ زﻧﺎن ﻗﻮی ،ﻣﺒﺎرز و ﻣﻘﺎم اﯾﺮان ﮐﮫ
.٣
ﭘﺲ از  ٣۵ﺳﺎل ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق دوران ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ،
روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﺣﺪی ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی
وﯾﮋۀ رژﯾﻢ ،ﺧﻮاب راﺣﺖ را از ﻣﺮدان در ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺘﮫ،
رﺑﻮده اﻧﺪ!
ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮﺑﻨﺪی ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم
.۴
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن اطﺮاﻓﯿﺎن و
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ،از اﻋﺪام اﯾﻦ زن
ﺟﻮان و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﻋﻔﻮ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮدم دﻟﯿﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان ،ﺧﺴﺘﮫ از اﯾﻦ ھﻤﮫ
.۵
اﻋﺪام و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب آن در روﺣﯿﮥ ھﻤﮥ اﻓﺮاد از
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاھﺎن ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن رﯾﺤﺎﻧﮫ
و ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن اﻋﺪام ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ و در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان و ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،در ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
و رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺧﻮد ﺑﮫ
ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﺪام ﺑﺸﻮﻧﺪ.

رﯾﺤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزاد ﮔﺮدد!
١٣٩٣/١/٢۶

اﻣﺮوز اﻣﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺒﺎرز
ﻣﺎ و ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻗﺼﺎص ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد دارد ﮐﮫ ظﺎھﺮاً اﻟﮭﺎم
ﮔﺮﻓﺘﮫ از آن دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ .در طﻮل اﯾﻦ  ٣۵ﺳﺎل،
ﮐﻮدﮐﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺮدان
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ رژﯾﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﮫ
ﮐﺸﺘﻦ زن ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر و ...ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ »ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ«
اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺠﺮم ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم
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آﯾﺎ ﺑﺮھﻨﮕﯽ اﻋﺘﺮاض ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
اﺳﺖ؟
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان آن را اﺟﺮا
ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮان طﺮﻓﺪار ﻧﻈﺮﯾﮫای ﺑﻮد وﻟﯽ از زﯾﺮ ﺑﺎر
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
دﻓﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺤﺼﻮل ذھﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮫای ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﮫ در
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮون ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﮫ ازاﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮا ھﻢ ﺑﺸﻮد .ﻧﻈﺮﯾﮫای ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺒﺎرزۀ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻈﺮﯾﮫﭘﺮدازی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻈﺮﯾﮫ و
ﺗﺌﻮری وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد و ﻣﺤﮏ ﺑﺨﻮرد ،اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه را ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی در وﺟﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش »ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ« ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،درﺳﺖ
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎ دوام ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮق ،از اﯾﺪۀ اﻧﺘﺰاع ﺷﺪه از
واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺻﺮار دارد آن را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﺪ .اﺧﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ﺑﻮد.
وی ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روش اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،آن ھﻢ
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺗﺸﮑﯿﻼت ھﻢ ﻧﺪارد ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎدر و اﻋﻀﺎ و ﺑﮫ طﻮر
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﮐﺎری ﺻﻮرت دھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر
ﺧﻮد ﺟﻮش ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺣﺰب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ
و اﻧﻮاع زﯾﮕﺰاگھﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی
ﺣﺰب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
رھﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺎ آن ﭘﺎ ﮐﺮدن
ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﺾ اوﺿﺎع در دﺳﺘﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .روش
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﺳﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ آنھﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺎل
ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﺪالھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ﺑﺪھﻨﺪ؛ و اﮔﺮ
واﮐﻨﺶ ﺑﮫ آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ »اﻋﺘﺒﺎر« اﯾﻦ ﺣﺰب آﺳﯿﺐ

وارد ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﮔﺎه از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ» ،ﻣﻮﺿﻊ
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﺧﻮد ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ﮔﺬاﺷﺘﮫ و او را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ۶
روز از اﯾﻦ »ِدﻣﻮﻧﺴﺘﺮﯾﺸﻦ« ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزه
ﻟﻮور ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮏ اطﻼﻋﯿﮫ
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدش »رﺳﻤﯽ« در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ رّد آن ﺻﺎدر
ﻧﮑﺮده ،ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﺰب
اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻠﯽ و ﮔﻨﮓ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
از اﻋﻀﺎ ھﻢ ﺑﮫ ھﺮﭼﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ اﻧﻮاع ﻧﺴﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮد ﻻﯾﻖ آﻧﻨﺪ دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺮ و ﮐﻠﮥ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎرج از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﻣﺎ ﻋﻀﻮ
ھﻤﯿﻦ طﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دو ﭘﮭﻠﻮ و ﮔﻨﮓ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻋﻠﯽ ﺟﻮادی
ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ از ﺣﻖ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻋﺮﯾﺎن ﻋﻠﯿﮫ
اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺑﺮھﻨﮕﯽ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﯿﺼﺎل:
آژﯾﺘﺎﺗﻮرھﺎی طﯿﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺘﺎد ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ و
دو ﭘﮭﻠﻮ ﮔﻮﯾﯽاﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
در واﻗﻊ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻘﻮاﯾﯽ در ﻣﯿﺰﮔﺮدی
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻨﺎ اﺣﺪی از ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻋﺪهای زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان
ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮐﻠﯽ آب و ﺗﺎب ﺑﮫ آن
ﻣﯽدھﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦھﺎ را ﮔﻔﺘﮫ،
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ "ﺧﻮب اﯾﻦھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺰب ﻣﺎ
ھﺴﺖ دﯾﮕﺮ"!! )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ِﮔﺮای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھﺪ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از درون زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس اﻧﺪ!( ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب او زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺟﻨﺒﺶھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎی ،ﻣﺜﻼً دراوﯾﺶ
ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد آنھﺎ ھﻢ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ارزان ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎظﺮه ،آنھﺎ ﺑﮫ
ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﺗﺮدﺳﺘﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻓﺮﺿﯽ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦھﺎ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی(
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻞ ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﺑﮫ
اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻓﺮﺿﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﮫ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﮫ و ﻧﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ
ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ و ﻧﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﺮا از ﺧﻮد آن ﻓﺮد ﯾﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﮔﺮد دﻋﻮت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﻧﻈﺮش را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ آﻣﺎﺗﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﺪ و رّد ﻧﻈﺮات ﺳﺎﺧﺘﮥ
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ذھﻦ ﺧﻮد آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﺎﺳﺎ ً ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺗﺎزه در
ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ھﻢ آنھﺎ ھﻤﮥ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ »ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد« ،ﺑﻌﺪ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﯿﺮد!!
ﻋﻠﯽ ﺟﻮادی ھﻢ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮد ﯾﮑﯽ دو ﺧﻂ از ﺳﺮ رﻓﻊ
ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﮫ
ﺳﺮاغ ﻧﻮﺷﺘﮫای از ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ .او ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ از »ﺣﻖ« اﺑﺮاز وﺟﻮد
ﻋﺮﯾﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺟﻮادی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺜﻼً
»ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ
روش ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
دﻗﯿﻘﺎ ً روﺷﻦ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
اﯾﺸﺎن ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ و
ﺳﻄﺤﯽ وارد ﺣﻮزۀ ﻧﻈﺮدھﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪه و
ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ آن را ﺑﺎ »ﺣﻖ«
ﻓﺮد در اﺑﺮاز وﺟﻮد و اﻋﺘﺮاض و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اِﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﮕﺎه
واروﻧﮥ آنھﺎ و ﯾﺎ اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ آنھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را
در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮﯾﮫ ،و اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی را ھﻢ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻔﺮوض داﺷﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ
آن ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺮﯾﺎن« را
دارﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮھﻨﮥ اﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان
»ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ« ﺑﺮھﻨﮕﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫای
وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺘﻮان
ﻧﺎم آن را »ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮھﻨﮕﯽ« ﮔﺬاﺷﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در اﯾﺮان
ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ
اﺳﺖ ،از ﺳﻄﺢ ذھﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ آن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را دارد.
ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض:

ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ »ﺣﻖ« واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و دﻓﺎع
از آن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی آنھﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻋﺪه ای ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺳﺮ ﺧﺸﻢ
دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﻋﻤﻞ آﻧﺎرﺷﯽ و از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻧﻘﺸﮫﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض او دﻓﺎع و
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را داغ و ﻣﺸﺘﻌﻞ ھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﺮد
ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺣﺰب اﺗﺨﺎذ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ!؟
ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﮐﺴﯽ از ﻓﺮط ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﺳﻮزی
ﻣﯽزﻧﺪ .او ﺑﻨﺎ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد( ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺧﻮدﺳﻮزی را
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض آن ﻓﺮد
دﻓﺎع و ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺎﻧﻨﺪ آوار ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻠﺴﻠﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﯿﺮ
در ﺗﻮﻧﺲ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ زن ﺑﺮای اﺑﺮاز اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮھﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻄﺢ
آﮔﺎھﯽ ﻓﻌﻠﯽ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ او ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ
و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از »ﺣﻖ« اﻋﺘﺮاض آن زن دﻓﺎع ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻧﻘﺸﮫ و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ ﮐﻠﻤﮫ
واﮐﻨﺶ آﻧﺎرﺷﯽ اﺳﺖ ،و ای ﺑﺴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ و وﺳﻌﺖ دادن
ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ »ﺣﻖ« اﻋﺘﺮاض ﺑﺮھﻨﮥ آن زن ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺑﺮھﻨﮕﯽ »ﺣﻖ« ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺠﯽ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ روش آﻧﺎرﺷﯽ در
اﻋﺘﺮاض را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،وظﯿﻔﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮھﯿﺰ از
آﻧﺎرﺷﯽﮔﺮی و اﺗﺨﺎذ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎن ﻧﮑﺘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ روش ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖھﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻘﺸﮫﻣﻨﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺪارد ،آنھﺎ در واﮐﻨﺶ
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ھﺎﯾﯽ در ﻟﺤﻈﮫ ،اﻣﮑﺎن اﺑﺮاز وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﮫ
اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﺎرزات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
روشھﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ از آن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات و رﻓﺮمھﺎﯾﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .اﻣﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و اﺑﺘﮑﺎری را ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﮔﺮه
زدن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اوﻻً ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﮫ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ
و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺪھﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﺮد ﺷﻮد ،آن
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده و ھﻤﺰﻣﺎن در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺷﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ وﺳﯿﻠﮥ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ،از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﺑﺮای آن ﮐﮫ
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﮐﮫ ھﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪاﯾﺶ را
ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺰﻧﺪ ،در
واﻗﻊ دارد ﺗﻮھﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روش ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق ،وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اوﻻً اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺸﮫﻣﻨﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن از ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎ ھﻤﮫ
ادﻋﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدرھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽاش ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب را ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺪﻋﯽ
ﺣﺰﺑﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض »ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ »ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ« اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﯾﮏ ﺣﺰب

ﺑﺎﯾﺪ ﺗَﺒﺮ ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮫ او را
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ،ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﮫای ﺑﺮای ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﺰب
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﯿﺮﯾﻢ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی
ھﻢ ﺑﺮھﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ دﻗﯿﻘﺎ ً روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎم
ﺑﻌﺪی ﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻼن ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ را از
ﻗﺒﻞ آﻣﺎده دارد ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺣﯿﻦ اﻋﺘﺮاض
اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﺮاﺧﻮان
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽدھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻗﺪم ﺑﻌﺪی را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮ وارد اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺪه ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ
از آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزهاش ﮐﮫ ﻗﺪمھﺎی اﻋﺘﺮاض و
ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎزه اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺰب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزد ،اﯾﻦھﺎ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻗﺪم اوﻟﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ واروﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .اوﻻً اﯾﻦ ﻓﺮِد ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺣﺰﺑﺶ
را دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﯾﮏ ﻗﺪم آن طﺮفﺗﺮ از
اﻋﺘﺮاض او ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی ﺑﺮھﻨﮫ
ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺣﺰﺑﺶ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و رﻓﺖ
ﺧﺎﻧﮫ ،و ﯾﺎ ﭼﮫ!! در ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﯾﮏ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ طﻨﺰآﻟﻮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ،و
اﯾﻦ ھﻤﮥ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ زﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب و
طﺮﻓﺪاران ﺑﺮھﻨﮕﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را دﭼﺎر ﺗﻮھﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آنھﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺑﺮھﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮھﻨﮫ ﺷﺪن
ھﺮﮔﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از ﻣﺠﺮای
طﺒﻘﺎﺗﯽ آن ﺑﻮده ،و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﻮرژازی ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺰب
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ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد .در اﯾﻦ
راﺑﻄﮫ ﺣﺘﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖھﺎی آﺷﻨﺎ ﺑﮫ اھﺪاف و ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و از آن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
زﻧﺎن در ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻓﺴﯿﺒﻮک ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺪﺧﺪاھﺎی ﻧﺎﺻﺢ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
»ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮭﺘﺮ از ﺷﻤﺎ
راه ﺑﺮاﺑﺮ طﻠﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«
ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ:
ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﯾﮏ زن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻔﺮد در
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزه ﻟﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻮ
را ﺑﺸﮑﻨﺪ؟ ﺧﻮد اﯾﻦ ادﻋﺎ در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻋﺘﺮاض ﺑﺮھﻨﮫ« .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻧﻘﺪاً ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ در آﻣﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ آن »ﺣﻨﺒﺶ ﺑﺮھﻨﮕﯽ«
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ،ﭘﺲ اﯾﻦ
»ﺗﺎﺑﻮ« در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺪه! و اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ »ﺟﺴﺎرت« ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪن را
ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی »ﺟﺴﺎرت« داﺷﺘﮫ ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮ
ﺷﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در آن ﺗﺎﺑﻮ ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی
ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از ﻟﯿﺒﺮال ﻓﻤﻨﯿﺴﺖھﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ھﻤﮥ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ھﻢ ﺑﺮھﻨﮫ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮ از ﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ﺳﮭﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد در رأس آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را
رھﺒﺮی ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس را ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای دﻓﻌﮫ ﺑﻌﺪ
ﻟﺒﺎس ﺑﮫ ﺗﻦ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﺸﮑﻨﺪ!
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی:
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﯽ »ﺣﻖ« ﻣﺴﻠﻢ
ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ آن
ﺗﻌﺮﺿﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی ﺑﮫ دﻓﺎع از »ﺣﻖ« ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ طﻮر
ﻋﺎم را دارﻧﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ً وارد ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آنھﺎ
اﻏﻠﺐ ﺑﺤﺚھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﺮزﻧﺸﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ،
ھﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﭼﮫ و ﭼﮫ ﺑﮑﻨﺪ و ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻠﯽ
ﮔﻮﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ و در ھﺮ زﻣﺎن

دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و
ھﯿﭻ ﮔﻮﺷﮫای از ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺮای ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﺠﺮای
طﺒﻘﺎﺗﯽ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻊ
اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﺪهای اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر از ﻟﯿﺒﺮال
ﻓﻤﻨﯿﺴﺖھﺎی اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ را رھﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت و
ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮھﻨﮫ
ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺣﻠﻘﮥ واﺳﻄﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ
ارﺗﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﺎﺗﯽ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
طﯿﻒ ﭘﯿﺮوان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽرﺑﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ،وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻋﺎم و
ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮادی
ھﻢ ﺑﮫ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ »ھﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ« و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪیھﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺴﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزۀ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻣﺒﺎرزۀ
طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺒﺎرزۀ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﻘﮥ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ
وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ و
ﻣﺪل و ﻣﺎﻧﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺑﺮھﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ را
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧُﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ
اﻋﺘﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ ﺑﮫ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرﭼﮫای ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮥ ﺳﻔﯿﺪ در وﺳﻂ ﺳﺮ ﺧﻮد در
ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﻮرﭼﮕﺎن در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ دﯾﺪه
ﺷﻮد ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮی دارد ﮐﮫ در
ﻣﯿﺎن ﮐﻞ اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﺑﮫ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫای ﺷﺪه ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋهای
دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎطﺒﯿﻨﺶ را ﻗﻠﻘﻠﮏ دھﺪ .اﻣﺎ آنھﺎ و ﮐﻼً
ھﻤﮥ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺎﺳﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﺶ را ﭘﺸﺖ دﯾﮕﺮی
ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮫ طﻮر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ
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ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاھﺪ وارد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺸﻮد.
ﻋﻠﯽ ﺟﻮادی و ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺜﻼً ﻓﻼن اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺻﺎدر ﮐﺮدن اطﻼﻋﯿﮫ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و
اﻋﻼﻣﯿﮫ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در دﻓﺎع از »اﻋﺘﺮاض
ﺑﺮھﻨﮫ« ،ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﻒ اول اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض
و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮھﻨﮫ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻟَﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺪر
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺰه ﻣﺰه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ دﻓﺎع از
ﺑﺮھﻨﮕﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯽ
ﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
ﺧﻮد در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ ﮐﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﯾﮏ آﮐﺴﯿﻮن »اﻋﺘﺮاض
ﺑﺮھﻨﮫ« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد
ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮی در ﺻﻔﻮف آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و »اﻋﺘﺮاض
ﺑﺮھﻨﮫ« اﻧﺠﺎم داده و در ﭘﺮوژۀ »ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ« ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻓﻘﻂ در ذھﻦ ﻋﺪهای در ﺧﺎرج آﻣﺪه و آن ﻗﺪر ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻞ
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزۀ ﻟﻮر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﯾﮏ داﻧﮫ
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش دادن آن ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺛﺎر ﺑﮫ ﻗﺎب ﮔﺮﻓﺘﮥ داﺧﻞ ﻣﻮزه ،ﺟﮭﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در
اﻓﺘﺨﺎرات ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ اِﺷﮑﺎل ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺨﯿﻞ ﮔﺮاﯾﯽ رھﺒﺮان
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﺎﻗﺾ ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﺮھﻨﮕﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﻧﻔﻮذ در
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎﺑﺮھﻨﮕﺎن را دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ،اﮔﺮ آری ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از
ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ آنھﺎ وارد »اﻋﺘﺮاض ﺑﺮھﻨﮫ« ﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ
ﻧﮫ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺰه ﻣﺰه ﮐﺮدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﺾ اوﺿﺎع از
طﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﻓﻘﻂ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و ﻧﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﭼﯿﺰ
ﺧﺎص دﯾﮕﺮ.
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ﻋﻠل و رﯾﺷﮫ ھﺎی آن و اﻣروز ﻣﺳﺋول اﺻﻠﯽ ﮐﯾﺳت
)ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(
ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت
ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ را ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﺳوای از ازدواج ﭘدرﺧواﻧ دﮔﺎن ﺑ ﺎ دﺧﺗرﺧواﻧدھﮭﺎﯾﺷ ﺎن ﮐ ﮫ
ﻣﺳ ﺋوﻟﯾت ﺻ د در ﺻ د آن ﺑ ﮫ ﻋﮭ ده ﺳ رﻣداران ﻧظ ﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ طرح ﭼﻧﯾن ﻗ ﺎﻧوﻧﯽ ،آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ
و ﻋﻣﻼً ﺑر ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑ ﮫ دﺧﺗرﺑﭼﮕ ﺎن ﺻ ﺣﮫ ﮔذاﺷ ﺗﮫ و
ﻣﻘ ﺎم ﺷ ﮭروﻧدان زن در اﯾ ران را ﺑ ﮫ ﺣ د ﮐﺎﻻھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ
ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داران در ﺑ ﺎزار ﺑ ﮫ ﻓ روش ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧﻧد ،ﭘﺎﯾ ﺎن
آورده و ﻧظ ﺎم ﻣﺎﻟﮑﯾ ت ﺧﺻوﺻ ﯽ را ﺑ ﮫ دوران ﺑرﺑرﯾ ت
ﺑﺎزﮔرداﻧده اﻧد و ﺳوای اﯾن ﮐﮫ ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﺧﺎﻧواده ھ ﺎی
ﮐ ﺎرﮔری و ﮐﺷ ﺎورزان ﻧ واﺣﯽ ﻣﻧ ﺎطق دور اﻓﺗ ﺎده اﺳ ﺗﺎن
ھ ﺎی اﯾ ران ،ﺑ ﮫ ﺣ دی ﺣﻠﻘ ﮫ را ﺑ ر ﮔ ردن اﯾ ن ﺧ ﺎﻧواده ھ ﺎ
ﺗﻧ ﮓ ﮐ رده ﮐ ﮫ ﺑ رای ﺑﻘ ﺎی ﺑﻘﯾ ﮫ اﻋﺿ ﺎی ﺧ ﺎﻧواده ﺧ ود،
ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑ ﮫ اردوﮔ ﺎه ﺑ رده داری
ﻣﺧﻔ ﯽ ﻓ روش دﺧﺗ ران ،در ﻣﻘﺎﺑ ل ﻣﺑﻠ ﻎ ﻧ ﺎﭼﯾزی از دﺳ ت
ﺑدھﻧ د )ﮐ ﮫ اﯾ ن ھ م ﺑﺎزﻣﺳ ﺋوﻟﯾﺗش ﺑ ر ﮔ ردن ﺧﺻ ﻠت ﺳ ود
ﺟوﯾﺎﻧ ﮫ ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داران ﺑ زرگ ﺑ ﯾن اﻟﻣﻠﻠ ﯽ و از ﻋ وارض
ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭ ﺎﻧﯽ اﺳ ت و در اﯾ ران ﺑ ﺎز ھ م
ﻣﺳ ﺋوﻟﯾت آن ﺑ ﮫ ﻋﮭ ده ﺳ ردﻣداران ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار دارد( ،اﻓرادی ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺗﺟ ﺎوز
ﺟﻧﺳ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐودﮐ ﺎن و زﻧ ﺎن ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد را ﻧﻣ ﯽ ﺗ وان در
زﻣ ره ﮐﺳ ﺎﻧﯽ آورد ﮐ ﮫ »ﻣﺗﺟ ﺎوز ﺑ ﮫ ﻋﻣ د« ﺑ وده و واﻗﻌ ﺎ ً
آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ ﻣرﺗﮑ ب اﯾ ن ﮔوﻧ ﮫ اﻋﻣ ﺎل ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد .اﯾ ن ﮔوﻧ ﮫ
اﻓراد اﻋم از اﯾن ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﮐ ودک ﺗﺟ ﺎوز ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و ﯾ ﺎ
ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ زن ﺑ ﺎﻟﻎ ،ﮐ ﻼً اﻓ رادی ھﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ ﺗﺣ ت ﺗ ﺄﺛﯾر
ﻓرھﻧﮓ زور و ﺳﺗم ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،آﺳﯾب
رواﻧ ﯽ دﯾ ده اﻧ د و اﯾ ن ﻧ وع اﻋﻣ ﺎل در ﺿ ﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔ ﺎه
٣
آﻧﺎن ﻓرﯾﺎد طﻠب ﮐﻣﮏ اﺳت.
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&http://www.sa.org.au/index.php?option=com_k2
view=item&id=3919:rape-sexual-violence-andcapitalism&Itemid=580
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ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ھم اﺷﺎره ﺷد ،ﺗرﮐﯾب ﺧﺎﻧواده ﺑ ﮫ
ﺷ ﮑﻠﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷﻧﺎﺳ ﯾم و در آن ﺑ ﮫ دﻧﯾ ﺎ ﻣ ﯽ آﯾ ﯾم و
ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷوﯾم ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺣﮑ م و ﭘﺎﯾ دار ﻓرھﻧ ﮓ
ﻧظ ﺎم ﺣ ﺎﮐم اﺳ ت .در اﯾ ن ﺧ ﺎﻧواده ﮐ ﮫ ﻋﻣوﻣ ﺎ ً از ﺳﻠﺳ ﻠﮫ
ﻣراﺗ ب ﭘدرﺳ ﺎﻻری ﺑرﺧ وردار اﺳ ت )ﺣﺗ ﯽ در ﺧ ﺎﻧواده
ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﭘ درﺧﺎﻧواده ﺣﺿ ور ﻧ دارد ،اﻓ راد دﯾﮕ ری ﻣﺛ ل
ﻓرزﻧد ذﮐور و ﻣردان ﻓﺎﻣﯾل ﻣ رد/زن اﯾ ن ﺧﻠ ﻊ را ﭘ ر ﻣ ﯽ
ﮐﻧﻧد( و ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد از »ﻣرد« ﺧﺎﻧواده ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد و در ﭘﯽ
اﯾن ﻧوع ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺎت ﻧﺎﻣﺳ ﺎوی و ﻧﺎﻣﺗﺟ ﺎﻧس ﺑ ﺎ زﻧ ﺎن ﺧ ﺎﻧواده
)ﻣﺎدر/دﺧﺗر( در واﻗﻊ ﺑﺎ زﻧ ﺎن ﻣﺎﻧﻧ د اﻧﺳ ﺎن ھ ﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ ﻋﻘ ب
اﻓﺗ ﺎدﮔﯽ ﻣﻐ زی رﻓﺗ ﺎر ﺷ ده و اﺣﺗراﻣ ﯽ ﺑ رای ﺣﺿورﺷ ﺎن
در ﺟﻣﻊ ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺳ ت ،ﺿ رﺑﮫ ﻓرھﻧﮕ ﯽ/رواﻧ ﯽ وارد ﺑ ر
ﻓرزﻧ دان ،ﺗﻧﮭ ﺎ ﻣﺗوﺟ ﮫ دﺧﺗراﻧﻧﻣ ﯽ ﺷ ود ،ﺑﻠﮑ ﮫ ﭘﺳ ران
ﺧ ﺎﻧواده ﻧﯾ ز اﯾ ن ﻓرھﻧ ﮓ را ﻓ را ﮔرﻓﺗ ﮫ و وﻗﺗ ﯽ وارد
اﺟﺗﻣﺎع ﻣﯽ ﺷ ود ،دﻗﯾﻘ ﺎ ً ھﻣ ﯾن ﻓرھﻧ ﮓ را ﭘﯾ ﺎده ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د.
ﻓرھﻧ ﮓ ﻣﺗﻌﺻ ب ﭘدرﺳ ﺎﻻر ﮐ ﮫ از اﺑﺗ دا ﺑ ﮫ ﻓرزﻧ د ذﮐ ور
ﻣ ﯽ آﻣ وزد ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن ﺧ ﺎﻧواده او ﻣوﺟ وداﺗﯽ ﻧﺎﻣﺳ ﺎوی و
ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷ ش »ﻧ ﺎﻣوس« ﻣ رد ﻣ ﯽ
ﺗ وان ﺑ ﮫ ﺣﻘ وق اﻧﺳ ﺎﻧﯽ اﺷ ﺎن ﺗﺟ ﺎوز ﮐ رد .در واﻗ ﻊ از
ھﻣ ﺎن اﺑﺗ دا ،ﭘﺳ ران ﺧ ﺎﻧواده )ﺑ ﮫ ﺧﺻ وص ﻓرزﻧ د ذﮐ ور
اول( را از ﻣﺳ ﯾر ﺳ ﺎﻟم رواﻧ ﯽ ﺑ ﮫ دور ﭘرﺗ ﺎب ﮐ رده و ﺑ ﺎ
ﺑرﺗر ﻗرار دادن او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣ ﺎدر و ﺧ واھراﻧش ،ﭘﺳ ر را
آﻣ ﺎده ﭘ ذﯾرش ارزش ھ ﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠ ﯽ و از ﭘ ﯾش ﻣﻌ ﯾن ﺷ ده
ﻓرھﻧ ﮓ ﺣ ﺎﮐم ﻣ ﯽ ﮐﻧ د .اﯾ ن ﭘﺳ رﺑﭼﮫ ﮐ ﮫ در ﺧﺎﻧ ﮫ ﺷ ﺎھد
ﮐﺗﮏ ﺧوردن و ﺗوھﯾن ﻟﻔظﯽ ﺷدن ﻣ ﺎدر و ﺧ واھراﻧش از
ﭘدر ﺧﺎﻧواده اﺳت ،ﺗدرﯾﺟﺎ ً وارد اﺟﺗﻣﺎع ﺷده و ﻣﺷﺎھد ﻣ ﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی دﯾﮕ ر ھ م اﯾ ن ﻣﻧ وال رواج دارد،
ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد »ﺣﻘﯾﻘت« ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن
ﺑﺎﺷ د .ﻟ ذا ﺑ ﮫ ﺧ ود اﺟ ﺎزه ﻣ ﯽ دھ د ﮐ ﮫ ﻣ ﺛﻼً در ﮐوﺟ ﮫ و
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرای زﻧ ﺎن ﻣزاﺣﻣ ت اﯾﺟ ﺎد ﮐﻧ د )ﺗ ﺎ ﺑﮭﺗ ر و ﺑﯾﺷ ﺗر
از طرف ھﻣﻘطﺎران ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود( ،ﯾ ﺎ اﮔ ر در ﻣﻘﺎﺑ ل
اﺑ راز ﻋﻼﻗ ﮫ ﺑ ﮫ زﻧ ﯽ ،ﺟ واب ﻣﺛﺑ ت درﯾﺎﻓ ت ﻧﮑ رد ،ﺑ ﮫ
ﭘﺎﻓﺷ ﺎری ﺑﭘ ردازد و ﯾ ﺎ ﺣﺗ ﯽ ﺑ ﮫ زن ﺻ دﻣﮫ ﺑ دﻧﯽ ﺑزﻧ د و
ﻣﺎﻧﻧ د اﯾﻧﮭ ﺎ .ﺣ س داﺷ ﺗن »ﺣ ق ﺗﻣﻠ ﮏ« زن ﺑ رای ﻣ ردان
در رواﺑ ط زﻧﺎﺷ وﯾﯽ ﺑ ﮫ ﻗ دری واﻗﻌ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﮑل
ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﻣردان ﺣﺗﯽ ﭘس از طﻼق ھ م
اداﻣﮫ دارد %٢٧ .از ﻗﺗل ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﮫ دﺳ ت ﻣ ردان
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظ ﮫ ای از اﯾ ن ﻗﺗ ل ھ ﺎ
ﭘ س از ط ﻼق اﻧﺟ ﺎم ﻣ ﯽ ﮔﯾ رد ٤.رﻓﺗ ﺎر آزاد دھﻧ ده و
http://dw.de/p/1656O
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ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن در ﻣﺣﺎﻓ ل ﻋﻣ وﻣﯽ ،ﯾﮑ ﯽ از
ﻋواﻗ ب اﯾ ن ﻓرھﻧ ﮓ ﻧﺎھﻧﺟ ﺎر اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣ ردان ﻣ ﺎ را از
ﻣﺳﯾر ﺳﺎﻟم و آزاد رواﻧﯽ ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﮐﻧد.
آزار ﺑدﻧﯽ و روﺣﯽ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ وﺳ ﯾﻠﮫ »ﻣ رد«ی
ﮐ ﮫ در راس ﺧ ﺎﻧواده ﻗ رار دارد ،ﻧ ﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ ﺳ ﺗﻣﯽ ﺑ دﻧﯽ و
رواﻧ ﯽ ﺑ ر دﺧﺗ ران ﺧ ﺎﻧواده وارد ﻣ ﯽ آورد ،ﺑﻠﮑ ﮫ ﭘﺳ ران
ﺧ ﺎﻧواده را ھ م ﺑ ﮫ اﻧﺟ ﺎﻣﮭﻣﯾن اﻋﻣ ﺎل ﺗﺷ وﯾق ﻣ ﯽ ﮐﻧ د٥.ﻟ ذا
وﻗﺗﯽ اﯾن ﻓرزﻧدان ذﮐور وارد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،دﺳ ت ﺑ ﮫ
اﻋﻣ ﺎﻟﯽ ﻣ ﯽ زﻧﻧ د ﮐ ﮫ اﻣ روز در ﮐوﭼ ﮫ و ﺧﯾﺎﺑ ﺎن ھ ﺎی
اﯾ ران ،ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن اﻧﺟ ﺎم ﺷ ده و اﻧﺗﮭ ﺎﯾﯽ ھ م ﻧ دارد؛
رﻓﺗﺎرھ ﺎی ﺗ وھﯾن آﻣﯾ ز ﻣ ردان ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن در ﻣﺣﺎﻓ ل
ﻋﻣوﻣﯽ اﻣروز ،دﻗﯾﻘ ﺎ ً ﻧﺎﺷ ﯽ از ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﻓرھﻧ ﮓ ﻧظ ﺎم
ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری ﺣ ﺎﮐم ﺑ ر ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺳ ت .اﻟﺑﺗ ﮫ آﻣ وزش
ﻓرزﻧ دان ذﮐ ور در اﻋﻣ ﺎل ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ در ﺧ ﺎﻧواده ،ﺳ ﭘس
در ﻣدارس و ﺗﻣﺎم ﻣوﺳﺳﺎت دﯾﮕر ﻧظ ﺎم ،ﻣﺎﻧﻧ د داﻧﺷ ﮕﺎه و
ﻣﺣل ﮐﺎر ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ،ﺳ ﺗم
ﺟﻧﺳ ﯽ در ﻣﺣ ل ﮐ ﺎر ﺑ ﺎﻻﺧص در ﻣﯾ ﺎن اﻗﺷ ﺎر ﺧ رده
ﺑ ورژوا و ﮐ ﺎرﮔری اﻣ روز ﺑﺳ ﯾﺎر ﻣﺗ داول اﺳ ت .زﯾ را
ﻣ ردان اﯾ ن اﻗﺷ ﺎر ﻣﺗوﺳ ط و ﮐ ﺎرﮔری ،اﮔ ر ﭼ ﮫ ﺧ ود از
ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﺑورژوا و ﺣﺎﮐم ﺑﯽ ﺑﮭ ره ھﺳ ﺗﻧد ،اﻣ ﺎ ﺑ ﮫ ط ور
داﺋ م و از ﮐ ودﮐﯽ ﺗﺣ ت ﺗ ﺄﺛﯾر و ﭘ رورش ﻓرھﻧ ﮓ
ﺑورژواﯾﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻧد .ﻣ ﺎرﮐس ﻣ ﯽ ﮔوﯾ د» :ﻓرھﻧ ﮓ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓرھﻧﮓ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم اﺳ ت« و ﺻ ﺣت اﯾ ن ﺑﯾ ﺎن را
اﻣروز در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﮐﺎﻣﻼً ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ھ ر ﭼ ﮫ ﻗ در
رژﯾ م ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ﻓرھﻧ ﮓ ﺗﺟ ﺎوزﮔر و ارﺗﺟ ﺎﻋﯽ
اﺳ ﻼﻣﯽ را ﺑﯾﺷ ﺗر ﺑ ر ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺗﺣﻣﯾ ل ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ،ﺧﺷ وﻧت
ﺟﻧﺳ ﯽ ،ﺑ دﻧﯽ و رواﻧ ﯽ ﻣ ردان ﺑ ر زﻧ ﺎن ھ م ﺑﯾﺷ ﺗر ﻣ ﯽ
ﺷود.
ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾن ﺗرﺗﯾ ب ،ﺗﺟ ﺎوز ﺟﻧﺳ ﯽ ﻋﻣ و ،داﯾ ﯽ ،ﻋﻣ وزاده،
داﯾ ﯽ زاده ،ﭘﺳ رﺧﺎﻟﮫ ،ﭘﺳ ر ﻋﻣ ﮫ و ...از ﻣﯾ ﺎن اﻓ راد
ﻧزدﯾ ﮏ ﺗ ﺎ ﯾ ﮏ ﻏرﯾﺑ ﮫ در ﻣﺣ ل ﮐ ﺎر ،در راه ﺧﺎﻧ ﮫ و...
ھﻣﮕﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﻓرھﻧﮓ زن ﺳﺗﯾز و ﻧﺎﺑراﺑر طﻠب
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑوده وھﺳت و ﻣﺧ ﺗص
ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت .در ﮔذﺷ ﺗﮫ ھ م زﻧ ﺎن ﻣ ﺎ دﻗﯾﻘ ﺎ ً
ﺗﺣت ھﻣﯾن ﻓﺷﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻧ دﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐردﻧ د و در دھ ﮫ
 ١٣۵٠ھ م ﮐ ﮫ درھ ﺎی ﮐﺷ ور ﺑ ﮫ ط ور ﻋﻠﻧ ﯽ ﺑ ﮫ روی
ﭼﭘﺎول ﮔ ران ﺑ ﺎز ﺑ ود ،ﺑ ﺎ وﺟ ود اﺟﺑ ﺎری ﻧﺑ ودن ﺣﺟ ﺎب و
ﺣﺿ ور »ﻣﺳ ﺎوی« زﻧ ﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ،دﺧﺗ ران و زﻧ ﺎن
http://iranwire.com/fa/projects/4368
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ﺟوان ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺣﺎﻓ ل ﻋﻣ وﻣﯽ داﺋﻣ ﺎ ً ﺑ ﺎ ﺑرﺧوردھ ﺎی
ﻏﻠ ط و ﻏﯾ ر اﻧﺳ ﺎﻧﯽ ﻣردھ ﺎی ﺧﺎﻧ ﮫ و ﮐوﭼ ﮫ و ﺧﯾﺎﺑ ﺎن
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻣﺎﻧﻧد اﻣروز اﺟﺎزه زن و دﺧﺗران ﺧﺎﻧ ﮫ
ﺑ ﮫ دﺳ ت ﭘ در ﺑ ود و آزادی ھ ﺎی ﻓ ردی زن ﻧ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی
ﻗ ﺎﻧوﻧﯽ داﺷ ت و ﻧ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ ،ﺧﺻوﺻ ﺎ ً در ﻣﯾ ﺎن
ﺧ ﺎﻧواده ھ ﺎی اﻗﺷ ﺎر ﮐ م درآﻣ د و ﮐ ﺎرﮔری ھﻣﯾﺷ ﮫ ﻣﺳ ﺋﻠﮫ
»ﻧ ﺎﻣوس« و »آﺑ رو« درد ﺑزرﮔ ﯽ ﺑ رای زﻧ ﺎن و وزﻧ ﮫ
ﺳ ﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑ ر دوش ﻣ ردان ﺑ وده اﺳ ت .زﻧ ﺎن ﺷ ﮭرھﺎی
ﺑ زرگ و اﻗﺷ ﺎر ﻣرﻓ ﮫ و ﻣ درن ھ م ﺑ ﺎ ﺑرداﺷ ﺗن ﮐوﭼ ﮏ
ﺗ رﯾن ﻗ دم ﻣﺧ ﺎﻟف ﻋ رف ﻣوﺟ ود ،ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﺎ ﺑرﭼﺳ ب
»ھ رزه« و »ﻓﺎﺣﺷ ﮫ« روﺑ رو ﻣ ﯽ ﺷ دﻧد .اﯾ ن ﯾ ﮏ ﻧ وع
ﺑﯾﻣ ﺎری اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ اﮐﺛ ر ﻣ ردان ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣ ﺎ ﺑ ﮫ آن
ﻣﺑ ﺗﻼ ﺑ وده اﻧ د و ﺗﺎرﯾﺧﭼ ﮫ دراز دارد .اﯾ ن ،ﯾﮑ ﯽ از
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻼھﺑ رداری ،دزدی
و ...رﯾﺷ ﮫ در ﻓرھﻧ ﮓ طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﺣ ﺎﮐم دارد و در ﺗﻣ ﺎم
ﮐﺷ ورھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ وم ،اﺳ ﻼﻣﯽ ﯾ ﺎ ﻏﯾ ره ﻣﺗ داول اﺳ ت،
زﯾ را ﻓرھﻧ ﮓ ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری ﺣ ﺎﮐم از اﯾ ن ﺗرﻓﻧ د ﺑ رای
ﮐﻧﺗرل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺧود اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳ ﺗﻔﺎده ﻣ ﯽ ﮐﻧ د.
درﺳت ﻣﺎﻧﻧد زﻧ دان ھ ﺎی ھﻣ ﯾن ﮐﺷ ورھﺎ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗرﻓﻧ دھﺎی
ﻣﺧﺗﻠ ف ﮔ روه ھ ﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف زﻧ داﻧﯽ )ﺑ ﺎﻻﺧص زﻧ داﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳ ﯽ( را ﺑ ﮫ ﺟ ﺎن ھ م اﻧداﺧﺗ ﮫ و از ﺑ ﺎزدھﯽ آن ﺳ وء
اﺳ ﺗﻔﺎده ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د .ﺗرﻓﻧ د »ﻟﮑ ﮫ دار ﮐ ردن داﻣ ﺎن زن« و
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن »ﺗﻌﺻب« ﻣ رد ،ﺑﺳ ﯾﺎر آﺳ ﺎن ﻧﯾ روی ﻋظﯾﻣ ﯽ
را از ﻗدرت ﻣﺑﺎرزه اﻗﺷﺎر زﺣﻣﺗﮑش و ﮐﺎرﮔر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾ م
ﮔرﻓﺗ ﮫ و ﺑ ﮫ ﺑرﺧوردھ ﺎی ﺧﺷ وﻧت آﻣﯾ ز ﻣﯾ ﺎن ﺷ ﮭروﻧدان
ﺗﺑدﯾل و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﻧﺎ ﻣﯽ رود .ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﻣ ﯽ ﺗواﻧﺳ ت
ﻣﺗﺷﮑل و ﻣﺗﺣد ﺷده و ﺑر ﺿد ﻗدرت ﺳﺗﻣﮕر ﺣﺎﮐم ﻗد ﺑﻠﻧ د
ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺿد ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺷده و دﺳ ت ﺑ ﮫ ﻗﺗ ل ھﻣ دﯾﮕر ﻣ ﯽ
ﺑرد.
رژﯾ م ﺣﺎﺿ ر ﺳ ﻌﯽ ﮐ رده اﺳ ت ﺑ ﺎ ﺻ ﺎدر ﮐ ردن اﺣﮑ ﺎم
ﺟزاﯾﯽ ﺑرای اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟراﯾم در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻣﺳ ﺋوﻟﯾت
را از ﮔ رده ﺧ ود ﺑرداﺷ ﺗﮫ و ﺑ ﮫ ﮔ ردن اﻓ راد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﺑﯾﺎﻧدازد ،اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن طوری ﮐ ﮫ زﻧ ﺎﻧﯽ
ﮐ ﮫ ﻣ ورد ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ و ﺑ دﻧﯽ ﻗ رار ﻣ ﯽ ﮔﯾرﻧ د ،ﺷﺎﯾﺳ ﺗﮫ
ﺳ رزﻧش ﻧﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻧد ،ﻣرداﻧ ﯽ ھ م ﮐ ﮫ ﻣرﺗﮑ ب اﯾ ن ﮔوﻧ ﮫ
ﺟ راﯾم و ﺣﺗ ﯽ ﺟﻧﺎﯾ ت ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد را ﻧﻣ ﯽ ﺗ وان ﻣﻘﺻ ر
اﺻ ﻠﯽ داﻧﺳ ت .ﻗ درت ﻧ ﺎﺧﻠف ،اﻧﺳ ﺎن را ﺑ ﮫ ﮔﻣراھ ﯽ ﻣ ﯽ
ﮐﺷ ﺎﻧد و راه ﺑﺎزﮔﺷ ت ھ م ﻣﺎﻧﻧ د ﺷ ﻧﺎ ﮐ ردن ﺑ ر ﺧ ﻼف
ﺟرﯾ ﺎن آب ،ﺑﺳ ﯾﺎر ﻣﺷ ﮑل اﺳ ت .ﻣ ردان آﮔ ﺎه و آزاد ﻣ ﺎ
اﻏﻠ ب از ﺟﺎﻧ ب اﻓ راد ﺧ ﺎﻧواده و ﻧزدﯾﮑ ﺎن و ھﻣﻘط ﺎران

ﺧود ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر و ﺳرزﻧش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ »ﻣرد«
ﻧﯾﺳ ﺗﻧد ﺗ ﺎ ﺟﻠ وی »زن«اﺷ ﺎن ﺑﺎﯾﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ اﯾ ن رﯾﺷ ﮫ در
ﻓرھﻧ ﮓ ﻣردﺳ ﺎﻻر دارد .در دوران رژﯾ م ﮔذﺷ ﺗﮫ ،ﺑرﺧ ﯽ
»ھﻧرﻣﻧ دان« در رادﯾ و و ﺗﻠوﯾزﯾ ون ،ﻣﻌ روف ﺑ ﮫ ﺑذﻟ ﮫ
ﮔ وﯾﯽ ھ ﺎی ﻣﺗ داول و ﺗ وھﯾن آﻣﯾ ز ﺑ ﮫ ﻣ ردان ﺷ ﻣﺎﻟﯽ ﯾ ﺎ
آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ و ...ﺑودﻧد )ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً از ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھ ﺎی آن رژﯾ م
در اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﻓرھﻧﮓ ﭘدرﺳﺎﻻر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود(.
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻔرﻗﮫ اﻓﮑﻧﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺗروﯾﺞ ﺳﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﻧﻘ ش
داﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﻠﯽ را ھم دام ﻣﯽ زد .ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ
از اﺳﺎﺳ ﯽ ﺗ رﯾن اﺑ زار ﭘراﮐﻧ دﮔﯽ ﻧﯾ روی طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾﺟﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﺑ وده اﺳ ت
ﮐ ﮫ ﻧظ ﺎم ھ ﺎی ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری اﯾ ران از زﻣ ﺎن رﺿﺎﺷ ﺎه ﺗ ﺎ
ﮐﻧون ﺑﮫ آن ﻣﺗوﺳل ﺷده اﻧ د .اﻟﺑﺗ ﮫ اﻧﻘ ﻼب  ١٣۵٧ﺗ ودھﻧﯽ
ﻣﺣﮑﻣ ﯽ ﺑ ود ﺑ ر ھﻣ ﮫ دﺳﯾﺳ ﮫ ھ ﺎی ﺑ ورژوازی اﯾ ران و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم؛ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺛﺎﺑ ت ﮐ رد ﮐ ﮫ ﺗ وان داﺷ ﺗن اﺗﺣ ﺎد
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯾ ﮫ اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم را ﺑ رای ﺑ ﮫ
ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧﯾدن آن اﻧﻘﻼب داﺷت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣ دت  ٣٠ﺳ ﺎل
ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب رژﯾم ﺳ ﺎﺑق ﺑ ﺎ اﺳ ﺗﻔﺎده از اﯾ ن ﺗرﻓﻧ د ﺳ ﻌﯽ
ﮐرد ﺗﺎ ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ ﺗﯾ ر دو ﻧﺷ ﺎن را ﺑزﻧ د :ھ م »ﺗﻌﺻ ب« اﯾ ن
ﻣردان ﻏﯾ ور را ﺑ ر ﺧ ﻼف ﻣﯾ ل ﺧودﺷ ﺎن ﺑراﻧﮕﯾ زد و ھ م
ﻣﯾﺎن ﻣﻠﯾت ھ ﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف اﻓﺗ راق و دو دﺳ ﺗﮫ ﮔ ﯽ ﺑﯾﺎﻧ دازد.
اﻣروز ﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﯾ د اﯾ ن ﮔوﻧ ﮫ ﺳﯾﺎﺳ ت ھ ﺎ را از دور
ﺑﺷﻧﺎﺳ ﯾم و در دام آﻧﮭ ﺎ ﻧﯾﻔﺗ ﯾم؛ اﻣ روز ﺗﺟﺎﻧﺳ ﯽ اﺧﻼﻗ ﯽ و
ھﻣﮕراﯾ ﯽ و ھﻣﺑﺳ ﺗﮕﯽ زن و ﻣ رد ﺗﻣ ﺎم اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم
ﺟﺎﻣﻌ ﮫ از ھرﮔوﻧ ﮫ اﻗﻠﯾ ت ﻣﻠ ﯽ ،ﻣ رد و زن ﺑﺎﯾ د ﺑ ﮫ ﻓﮑ ر
ﻣﻧ ﺎﻓﻊ طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﺧ ود ﺑ وده و ﮔ ول دﺳﯾﺳ ﮫ ھ ﺎی اﯾ ن ﻧظ ﺎم
ﭘوﺳ ﯾده را ﻧﺧ ورده و ﺗﻣ ﺎم ﻧﯾ رو و ﺧﺷ م ﺧ ود را در ﯾ ﮏ
اﺗﺣﺎد ﺑﺎﻟﻧده و آﮔﺎه ﻣﺗﻣرﮐز ﮐرده و ﺳر ﺗﯾر آن را ﺑﮫ ﺳوی
اﯾن رژﯾم و ﮐل ﻧظﺎم ﭘوﺳﯾده ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و طرﻓ داراﻧش
ﺑﮕﯾرﻧد .در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻣردم ﺳﺗم دﯾده ﻣﺎ ﻓرﺻت وﻗ ت
ﺗﻠ ف ﮐ ردن و ﺑﺎزﯾﭼ ﮫ دﺳ ت ﻋواﻣ ل رژﯾ م ﻗ رار ﮔ رﻓﺗن
ﻧدارﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑ ر اﯾ ران
ﺑﭘردازﻧ د و در ﺣ ل اﺳﺎﺳ ﯽ و ﺑﻧﯾ ﺎدی اﯾ ن ﻣﻌﺿ ﻼت اﻗ دام
ﮐﻧﻧد.
ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ
ھﻣزﻣ ﺎن ﮐ ﮫ ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺳ ﻌﯽ در ﺑرداﺷ ﺗن ﺗ ﺎﺑوی
ﺗﺟ ﺎوز ﺑ ﮫ دﺧﺗرﺧواﻧ ده از ط رف ﭘدرﺧواﻧ ده را ﺑ ﺎ ﻗ ﺎﻧوﻧﯽ
ﮐردن آن ﻧﻣوده اﺳت ،ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﺗﻣ ﺎم
ﻧﯾروھ ﺎی آﮔ ﺎه و ﻣﺗرﻗ ﯽ ﻧﯾ ز ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د ﮐوﺷ ش ﺧ ود را در
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ﺑرداﺷﺗن ﺗ ﺎﺑوی ﺻ ﺣﺑت در ﺑ ﺎره ﻣﺳ ﺎﺋل ﺑﺳ ﯾﺎر ﻣﮭﻣ ﯽ ھ م
ﭼ ون رواﺑ ط زﻧﺎﺷ وﯾﯽ ،ﺳ ﮑس و ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ و ﻣﺳ ﺎﺋل
دﯾﮕری در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﺑﻧﻣﺎﯾﯾم و ﻧﯾ ز ﻧﮕ ﺎھﯽ ﺑ ﮫ ﭘﯾﺷ رﻓت
ھ ﺎی ﺟﻧ ﺑش زﻧ ﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت در ﺳ طﺢ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ اﻧداﺧﺗ ﮫ و
ﺳﭘس ﻣوﺿﻊ ﺧود را ھم ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم.
ﻣﺑ ﺎرزات زﻧ ﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت اﯾ ران )ﺣ دود ﺳ ﺎل  (١٢٨۵در
دوران اﻧﻘ ﻼب ﻣﺷ روطﮫ ،از ﺑرﺟﺳ ﺗﮫ ﺗ رﯾن ﻣﺑ ﺎرزات
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت .رﺷد آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳ ﯽ
زﻧ ﺎن ﻣﺑ ﺎرز و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﻣ ﺎ در آن زﻣ ﺎن ،ﯾﻌﻧ ﯽ زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﺷراﯾط ورود زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺣ ﯾط ﮐ ﺎر در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ھﻧ وز ﻓ راھم
ﻧﺷده ﺑود و ﺣﺗﯽ دﺧﺗران ﺣق ﮐﺳب ﺗﺣﺻ ﯾﻼت اﺑﺗ داﯾﯽ را
ھ م ﻧداﺷ ﺗﻧد ،از اﯾ ن ﺟﮭ ت ﺷ ﺎﯾﺎن ﺗوﺟ ﮫ اﺳ ت ﮐ ﮫ در آن
دوران در ھ ﯾﭻ ﮐﺷ ور اروﭘ ﺎﯾﯽ و ﻣﺗﻣ دن ﮐ ﮫ از زﯾ ر
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﯾرون آﻣده ﺑ ود و زﻧ ﺎن ﻣﺣ دودﯾت ھ ﺎی
ﻣذھﺑﯽ زﻧﺎن ﻣﺎ را ﻧداﺷ ﺗﻧد ،ﺟﻧ ﺑش زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ دﺳ ﺗﺎوردھﺎی
ﭼﻧ ﺎن اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و اﺳﺎﺳ ﯽ در راه ﺑرﭼﯾ دن ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﮐ ﮫ
زﻧ ﺎن ﻣﺑ ﺎرز و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ اﯾ ران ﺑﻧ ﺎی آن را ﮔذاﺷ ﺗﻧد ،دﺳ ت
ﻧﯾﺎﻓﺗ ﮫ ﺑ ود .زﻧ ﺎن اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﻣﺑ ﺎرز اﯾ ران در آن زﻣ ﺎن ﺑ ﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﻣﺷ روطﮫ ﻧﻘ ش داﺷ ﺗﻧد و
ﺳ ﭘس ﺑ رای ﺣﻔ ظ آن اﻧﻘ ﻼب )و زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣﺟﻠ س ﻧوﭘ ﺎی
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﻗ درت ﻣﻘﺎوﻣ ت ﺳ رﮐوب را ﻧداﺷ ت( ﻋﻣ ﻼً
در ﺗﺻ ﻣﯾم ﮔﯾ ری ھ ﺎی ﺳﯾﺎﺳ ﯽ روز ﺑ ﺎ ﺣﺿ ور ﺧ ود در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ دﺧﺎﻟ ت و ﻋﻘﺎﯾ د و ﻧظ رات ﺧ ود را )ﮐ ﮫ ﻣﺗرﻗ ﯽ
ﺗر از ﻧظرات و ﻣﻘﺎﺻد ﺗﻣﺎم ﻣردان طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑ ود( ﺗﺑﻠﯾ ﻎ
ﻣ ﯽ ﮐردﻧ د ﺑ ﮫ ط وری ﮐ ﮫ اﯾ ن ﻧظ رات در روزﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی
وﻗ ت اﻧﻌﮑ ﺎس ﻣ ﯽ ﯾﺎﻓ ت .ﺑ ﺎ ﺷﮑﺳ ت اﻧﻘ ﻼب ﻣﺷ روطﮫ و
روی ﮐ ﺎر آﻣ دن دار و دﺳ ﺗﮫ آﯾ ت ﷲ ﻧ وری و ﺳ رﮐوب
اﺧص زﻧﺎن و ﻣﺣ دود ﮐردﻧﺷ ﺎن ﺑ ﮫ ﺧﺎﻧ ﮫ و در زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﺟﻧﺑش ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑ ود ،اﯾ ن زﻧ ﺎن دﺳ ت از ﻣﺑ ﺎرزه
ﻧﮑﺷ ﯾده و ﻧ ﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ از اوﺑ ﺎش ﺳ رﮐوﺑﮕر )ﺑ ﺎ ﮐﻣ ﮏ ﻣ ردان
ﻣﺗرﻗ ﯽ( در روزﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎ اﻧﺗﻘ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐردﻧ د ،ﺑﻠﮑ ﮫ ﺳﯾﺎﺳ ت
ھﺎی ﺧﺎﺋﻧﺎﻧ ﮫ آﯾ ت ﷲ ﻧ وری و دار و دﺳ ﺗﮫ اش را ﻓ ﺎش و
ﺑ ﺎ ﻣرداﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻗ رار ﺑ ود ،در ﻣﺟﻠ س و ﻣﺗﮑ ﯽ ﺑ ر رأی
ﻣردم ،از ﺣق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم دﻓﺎع ﮐﻧﻧد و ﺣﺎﻻ ﺳﮑوت
ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾ ن ،ﺑ ﺎ وﺟ ود
اﯾن ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾ ت و ﻣﺣﺎﻓ ل زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﺷ دت زﯾ ر ﻧظ ر اوﺑ ﺎش
اﺳ ﻼﻣﮕراﯾﺎن ﺑ ود و داﺋﻣ ﺎ ً در ﺧﯾﺎﺑ ﺎن ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن ﺣﻣﻠ ﮫ ﻣ ﯽ
ﮐردﻧ د ،اﯾ ن زﻧ ﺎن ﻣوﻓ ق ﺷ دﻧد ﺗ ﺎ آن ﭼﻧ ﺎن ﺳ ﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﻣﻧﺎﺳ ﺑﯽ را ﺗرﺗﯾ ب ﺑدھﻧ د ﮐ ﮫ در ﻧﺗﯾﺟ ﮫ آن ھرﮔ ز ﻣﺣﺎﻓ ل
آﻧﮭﺎ ﻟو ﻧرﻓت و وﻗﺗﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﺑرای دﺧﺗران ﻣﻣﻧوع اﻋ ﻼم

ﮔردﯾد ،آﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺷدﻧد ﮐﻼس ھﺎی درس ﻣﺟ ﺎﻧﯽ ﺑﺳ ﯾﺎری
را زﯾ ر ﻟ وای آﻣ وزش آﺷ ﭘزی ﺑ رای دﺧﺗ ران ﺑ ﺎ ﺗﺣﻣ ل
٦
ﻣﺧﺎرج از ﺟﺎﻧب ﺧود اﯾن زﻧﺎن ﻓراھم آورﻧد.
در آن زﻣﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧ ﮫ ﮐ ﺎر
ﻣ ﯽ ﮐردﻧ د ،ﻋﻣوﻣ ﺎ ً زﻧ ﺎن ﮐﺷ ﺎورز ،ﻗﺎﻟﯾﺑ ﺎف/ﭘﺎرﭼ ﮫ ﺑ ﺎف
ﻣﺣﻠ ﯽ و ﻧظ ﺎﯾر اﯾﻧﮭ ﺎ ﺑودﻧ د ،ﯾﻌﻧ ﯽ ﻣﺷ ﺎﻏﻠﯽ ﮐ ﮫ ﺧ ﺎﻧوادﮔﯽ
ﺑود و در ﺷﮭرھﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرھ ﺎی ﮐ ﺎرﮔری زﻧﺎﻧ ﮫ ،ﻣﺛ ل
ﮐﺎرھ ﺎی ﺧ دﻣﺎﺗﯽ در ﺳ طﺢ ﺑﺳ ﯾﺎر ﭘ ﺎﯾﯾن ﺑ ﺎ دﺳ ﺗﻣزدھﺎی
ﻧ ﺎﭼﯾز و ﯾ ﺎ ﮐ ﺎر در ﻣﻘﺎﺑ ل ﺧ وراک و ﭘوﺷ ﺎک اﻧﺟ ﺎم ﻣ ﯽ
دادﻧد.
ﺑ ﺎ ﮐودﺗ ﺎی رﺿ ﺎﺧﺎن ﻣﯾ ر ﭘ ﻧﺞ و ﺑ ﮫ ﺳ ﻠطﻧت رﺳ ﯾدن او
دﺳ ت ﻣﺳ ﺗﻘﯾم اﻣﭘرﯾ ﺎﻟﯾزم آﻣرﯾﮑ ﺎ ﺑ ر اﻗﺗﺻ ﺎد اﯾ ران ﺑﺎﻋ ث
وارد ﮐ ردن اﯾ ران در ﺑ ﺎزار ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﮔردﯾ د .ﻟ ذا ﻻزم ﺑ ود
ﮐﮫ از ﻧﯾروی زﻧﺎن ﻣﺎ ھم )ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن ﮐﺷ ورھﺎی اروﭘ ﺎﯾﯽ
و آﻣرﯾﮑ ﺎ( در ﺗوﻟﯾ د ﺳ ود ﺳ رﻣﺎﯾﮫ ھ ﺎی ﮐﺷ ورھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳ ﺗﯽ اﺳ ﺗﻔﺎده ﺷ ود ،ﻟ ذا اول ﺑرداﺷ ﺗن ﺣﺟ ﺎب
اﺟﺑ ﺎری ﮔردﯾ د و ﭘ س از آن ﻣ دارس دﺧﺗراﻧ ﮫ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ آن
زﻣﺎن ﺣﺗﯽ در ﺗﮭران ﻣﺣدود ﺑود ،زﯾر ﻧظر اداره آﻣ وزش
و ﭘرورش در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎز ﮔردﯾد .ﺑ ﮫ اﯾ ن ﺗرﺗﯾ ب
ﭘ ﺎی زﻧ ﺎن اﯾ ران ﺑ ﮫ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و ﮐ ﺎر در اﻣ ﺎﮐﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ آن
زﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣردھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎز ﺷد.
ﺑﺎﯾ د ﮔﻔ ت ﮐ ﮫ ﻣ ردم زﺣﻣ ﺗﮑش و ﮐ ﺎرﮔر اﯾ ران ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر
ﭘ ﯾش از اﻧﻘ ﻼب  ۵٧ﺳ ﻌﯽ در ﺑرداﺷ ﺗن ﻧظ ﺎم ﺳ ﻠطﻧﺗﯽ
ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری ﮐ ﮫ ﻣﺎﻧﻧ د آﺳ ﺗﯾﻧﯽ دﺳ ت اﻣﭘرﯾ ﺎﻟﯾزم از آن
ﺑﯾ رون ﻣ ﯽ آﻣ د ،ﮐ رده ﺑودﻧ د و آن در دوران
ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺷ ﺎه ﺑ ود؛ ﺑ ﺎ ﺑﯾ رون راﻧ د او از ﮐﺷ ور ،ﻣﺣﻣ د
ﻣﺻدق ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺑ ود ،ﻧﺧﺳ ت وزﯾ ر
ﺷ د .در ﺑﮭ ﺎر  ١٣٣٠ﺷ ﺎه ﺑ ﺎﻻﺧره از اﯾ ران ﻓ رار ﮐ رد و
دوﻟت ﻣﺣﻣد ﻣﺻدق ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐودﺗﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
 ٢٨ﻣرداد  ١٣٣٢ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﺑﺎزﮔﺷ ت ﺷ ﺎه ﺑ ﮫ اﯾ ران اﻧﺟﺎﻣﯾ د،
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.اﯾن ھﺎ ﺗﺟﺎرب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ
ﺷ ﯾرازه ﻣﺑ ﺎرزات طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر اﯾ ران را ﺷ ﮑل داده اﺳ ت
ﮐ ﮫ ھﻣزﻣ ﺎن ﺑ ﺎ ﺣﺿ ور زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﻣﺑ ﺎرزات ﺳﯾﺎﺳ ﯽ و
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،آﮔﺎھﯽ ھ ﺎی ﺳﯾﺎﺳ ﯽ ﻗﺎﺑ ل ﻣﻼﺣظ ﮫ و ﺗﺄﺛﯾرﮔ ذاری
در ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺷ ﮑل
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

http://www.nashr.de/2/sara/tarj/hyat/pdf.htm
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ﻣرﺣﻠ ﮫ ﺑﻌ دی ﺣرﮐ ت ﺟﮭﺷ ﯽ در وﺿ ﻌﯾت زﻧ ﺎن ﮐ ﺎرﮔر
اﯾ ران در دوران »اﻧﻘ ﻼب ﺳ ﻔﯾد« ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺷ ﺎه رخ داد.
ﺑر اﺛر اﯾن وﺿ ﻌﯾت ﺗﺣﻣﯾﻠ ﯽ ،ﮐﺷ ﺎورزان ﺳ ﺎده و ﮐوﭼ ﮏ
در ھﻣ ﮫ ﻣﻧ ﺎطق اﯾ ران آواره ﺷ ﮭرھﺎی ﺑ زرگ ﺷ دﻧد .در
اﺑﺗدا ﻣردان ﺧﺎﻧواده ﮐﺷﺎورز ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ﺑ ﮫ ﺷ ﮭرھﺎی
ﺑزرگ روی ﻣﯽ آوردﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً ھﻣ ﮫ ﺧ ﺎﻧواده ﻣﺟﺑ ور ﺑ ﮫ
ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﻣ ﯽ ﺷ د .اﯾﺟ ﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟ ﺎت
ﺳ ﺎده ﻣﺎﻧﻧ د »ﮐﻔ ش ﻣﻠ ﯽ« ،ﻣﺣﺻ وﻻت »ﯾ ﮏ و ﯾ ﮏ «،
»ﭘﺗ وی ﭘرﻧﯾ ﺎن« ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟ ﺎت ﺟ وراب ﺑ ﺎﻓﯽ و ﻧﺳ ﺎﺟﯽ و
ﻧظﯾ ر اﯾﻧﮭ ﺎ ،ھﻣ ﮫ ﺑ ﺎ اﺳ ﺗﺧدام ﮐ ﺎرﮔران ﺳ ﺎده ای ﻣﺎﻧﻧ د
ﮐﺷ ﺎورزاﻧﯽ ﮐ ﮫ از ﮔرﺳ ﻧﮕﯽ ﺑ ﮫ ﺷ ﮭرھﺎی ﺗوﻟﯾ دی روی
آورده ﺑودﻧد ،روﻧق ﮔرﻓت .در ﻣﯾ ﺎن اﯾ ن ﮐ ﺎرﮔران ،ﯾ ﺎ ﺑ ﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر زﻧﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﯾن ﮐﺎرﮔران ھم ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧ د
زﻧﺎن ﮐ ﺎرﮔران ﮐﺷ ورھﺎی ﻏرﺑ ﯽ اﮐﻧ ون ﻣ ﯽ ﺗواﻧﺳ ﺗﻧد در
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐوﭼ ﮏ و در ﺑﺧ ش ھ ﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟ ﺎت ﺑ ﮫ
ﮐﺎر اﺷﺗﻐﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ ،وﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯾ ل ﺻ رف زن ﺑودﻧﺷ ﺎن ﺣﺗ ﯽ
از دﺳ ﺗﻣزد ﻧ ﺎﭼﯾزی ﮐ ﮫ ﻣ ردان ﺧ ﺎﻧواده ﺑﮭ ره ﻣﻧ د ﺑودﻧ د،
ﺑرﺧ وردار ﻧﻣ ﯽ ﺷ دﻧد .در اﯾ ران ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﺑ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻘﮫ
ﻧﺑود ،وﻟﯽ ﺳﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری ﺑ ر ﮐ ﺎرﮔر زن
از اﯾن ﺟﺎ آﻏﺎز ﮔردﯾد .زﻧﺎن ﻣﺎ آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷ ﯾن و
ﻋﻣوﻣ ﺎ ً ﺑﯾﺳ واد ﺑودﻧ د ،در ﺑراﺑ ر ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﺑ دان ﺳ ﺎن
اﯾﺳﺗﺎدﻧد .اﮐﻧون ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ھم ﺑرداﺷ ﺗﮫ ﺷ ده و ﻣ دارس ﺑ ﮫ
روﯾﺷﺎن ﺑﺎز و ﺣق ﮐﺎر ﮐردن داﺷﺗﻧد ،دﯾﮕ ر ھ ﯾﭻ ﻧﯾروﯾ ﯽ
ﺗوان ﻋﻘب راﻧدن آﻧﮭﺎ را ﻧداﺷت .از اﯾ ن رو ﺑ ود ﮐ ﮫ ﺑ ﯾش
از ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت اﯾران ﮐﮫ در ﺗظﺎھرات دوران اﻧﻘ ﻼب
 ۵٧ﺷ رﮐت ﮐردﻧ د زﻧ ﺎن ﺑودﻧ د؛ ﮐ ﺎرﮔران زن ﺑ ﺎ دﺧﺗ ران
ﺧ ود و ﻓرزﻧ د ﺑ ﮫ ﺑﻐ ل در ﺗظ ﺎھرات ﺷ رﮐت ﮐردﻧ د و در
روزھ ﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧ د  ١٧ﺷ ﮭرﯾور  ۵۶در ﺻ ف اول ﻗ رار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ وﺳ ﯾﻠﮫ ارﺗ ش ﺷ ﺎه ﮐﺷ ﺗﮫ ﺷ دﻧد .در ﺑراﺑ ر ﯾ ﮏ
ﭼﻧ ﯾن ﺗﺎرﯾﺧﭼ ﮫ ای ،ﻣط رح ﮐ ردن ﺣ ق زن در رواﺑ ط
زﻧﺎﺷ وﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑ ل ﺷ وھرش ﯾ ﮏﺗ ﺎﺑو ﺑﺷ ﻣﺎر ﻣ ﯽ آﯾ د؛
ﻣطرح ﮐردن ﺻ دﻣﮫ ﺑ دﻧﯽ و ﺗﺟ ﺎوز ﺟﻧﺳ ﯽ ﺷ وھر ﻧﺳ ﺑت
ﺑﮫ ھﻣﺳرش ﯾﮏ ﺗﺎﺑوﻣﺣﺳ وب ﻣ ﯽ ﮔ ردد و ﻣط رح ﮐ ردن
ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺳﺎﯾر ﻣردان ﺧ ﺎﻧواده ﯾ ﺎ ﯾ ﮏ ﻏرﯾﺑ ﮫ ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ
زن )دﺧﺗر/دﺧﺗرﺑﭼﮫ( ﻧﯾز ﺑرای ﺣﻔظ آﺑ روی ﺧ ﺎﻧواده ﯾ ﮏ
ﺗﺎﺑوﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﻗت آن رﺳﯾده ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕ ر از ﺟ ﺎی ﺑرﺧﺎﺳ ﺗﮫ و
در ﺑراﺑ ر ﻣﺿ ﺎﻣﯾن اﺳ ﻼﻣﯽ ﮐ ﮫ از دﯾ ر ﺑ ﺎز ﺑ ر زﻧ ﺎن ﻣ ﺎ
ﺗﺣﻣﯾ ل ﺷ ده و از ﺑ ﯾن ﺑ ردن آن ھرﮔ ز ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﻊ ﻧظ ﺎم ھ ﺎی
دﺳت ﻧﺷﺎﻧده و ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری واﺑﺳ ﺗﮫ ﺑ ﮫ اﻣﭘرﯾ ﺎﻟﯾزم ﻧﺑ وده

و ﺣ ﺎﻻ اﯾ ن رژﯾ م در ﻗ ﺎﻧوﻧﯽ ﮐ ردن آﻧﮭ ﺎ ﮐﻣ ر ﺑﺳ ﺗﮫ و در
ﮐوﭼ ﮫ و ﺧﯾﺎﺑ ﺎن اوﺑﺎﺷ ﯽ ﻣﺎﻧﻧ د »ﺧ واھران زﯾﻧ ب« و
»ﮔﺷت ارﺷﺎد« را ﺑﮫ ﺟﺎن زﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ اﻧ دازد ،ﺗ ﺎ در اﺛ ر
رﻋب و وﺣﺷت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ زﻧ ﺎن ﮐ ﮫ ﺣﺗ ﯽ ﻣ ردان ﮐ ﺎرﮔر و
زﺣﻣﺗﮑش ﻣﺎ ﻋﻘب ﻧﺷ ﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧ د ،ﺑﺎﯾﺳ ﺗﻧد؛ ﺑﺎﯾ د اﯾ ن ﻣﺑﺎﺣ ث
را ﻣط رح ﮐﻧﻧ د .ﺑ رای اﯾ ن ﮐ ﺎر ،ﻻزم اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺧ ود را
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺷ ب ﻧﺎﻣ ﮫ ﻧوﯾﺳ ﯽ داﺷ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣطرح ﮐردن اﯾن ﺑﺣ ث ھ ﺎ در ﺷ ب ﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎ
اﯾن ﺗﺎﺑوھﺎ را ﺑﺷﮑﻧﻧد و ﺑﺎز در زﻣره اول ﺟﻧ ﺑش زﻧ ﺎن در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
در اروﭘ ﺎ و آﻣرﯾﮑ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗﻣ ﺎم ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ در زﻣﯾﻧ ﮫ آزادی
ﺳﮑس ﺗوﺳط ﺳردﻣداران ﻧظﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳ ﺗﯽ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺑ ﺎﻻ ﺗﻧﮭ ﺎ دو دھ ﮫ ای
ﺑ ﯾش ﻧﯾﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣط رح ﮔﺷ ﺗﮫ و در دادﮔ ﺎه ھ ﺎی ﺧ ﺎﻧواده
ﺟﻧﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زن ﯾﺎﻓﺗ ﮫ اﺳ ت ،اﻟﺑﺗ ﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﮐ ردن ﺑﺎﺷ د .ﻋﻠ ت آن ھ م ﺣﺿ ور
زﻧ ﺎن در ﺑ ﺎزار ﮐ ﺎر اﺳ ت .ﭘ ﯾش از اﯾ ن ،آزادی ﺟﻧﺳ ﯽ
زﻧ ﺎن در ﺣ د ﺳ ﮑس آزاد در اﺟﺗﻣ ﺎع ﻣط رح ﺑ ود ،آن ھ م
ﺑ رای اﯾ ن ﮐ ﮫ از ﺷ رﮐت ھ ﺎی ﺗوﻟﯾ د »ﭘورﻧ وﮔراﻓﯽ«
ﺣﻣﺎﯾ ت ﺷ ده و ﻣﺟﻼﺗ ﯽ ﻣﺎﻧﻧ د »ﭘﻠ ﯽ ﺑ وی« ﺑﯾ رون ﺑﯾﺎﯾ د؛
اﻣ روز اﻟﺑﺗ ﮫ ﺑ ﺎ وﺟ ود وﯾ دﺋوھﺎی ﻧﻣ ﺎﯾش اﻧ واع و اﻗﺳ ﺎم
رواﺑط ﺳﮑﺳﯽ آن ﻣﺟ ﻼت ھ م ﮐﮭﻧ ﮫ ﺷ ده اﻧ د .اﻣ ﺎ ﭘ ﯾش از
دوران اﯾ ن وﯾ دﺋوھﺎ ،در ط ول دھ ﮫ ھ ﺎی ١٩٨٠-١٩٧٠
اﻋﺗراﺿ ﺎت زﻧ ﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت اﯾ ن ﮐﺷ ورھﺎ ﺑ ر ﺳ ر ﻣﺳ ﺋﻠﮫ
ﺳ وء اﺳ ﺗﻔﺎده از ﺟﻧﺳ ﯾت زن در اﯾﺟ ﺎد ،ﺗﺑﻠﯾ ﻎ و ﻓ روش
ﺳﮑس و ﺟﻧﺳﯾت زن ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﮐ ﺎﻻ و اﯾﺟ ﺎد ﻧ ﺎﺑراﺑری ﺑ ﺎ
ﻣردان ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﺟﻠﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﻠ ﯽ ﮔ رل« ﺑﯾ رون
آﻣ ده و در ﮐﻧ ﺎر ﮐﺎﺑﺎرھﮭ ﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ رﻗﺎﺻ ﮫ ھ ﺎی ﺑرھﻧ ﮫ زن،
ﮐﺎﺑﺎرھﮭ ﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ رﻗ ﺎص ھ ﺎی ﺑرھﻧ ﮫ ﻣ رد ھ م اﯾﺟ ﺎد ﮔ ردد.
اﻣ روز در اروﭘ ﺎ در وﯾ دﺋوھﺎﯾﭘورﻧوﮔراﻓﯽ از ﺑ دن زن و
ﻣ رد ﺑ رای ﺳ ودﺟوﯾﯽ ھ ر ﭼ ﮫ ﺑﯾﺷ ﺗر اﺳ ﺗﻔﺎده ﻣ ﯽ ﺷ ود؛
ﺳﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﯾﮏ دﺳﺗﻣزد ﺑﮭﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود !
اﻣ روز اﻣ ﺎ ،در ھﻣ ﯾن ﺟواﻣ ﻊ ھﻧ وز دﺳ ﺗﻣزد/درآﻣ د زﻧ ﺎن
در ﺗﻣ ﺎم رده ھ ﺎی ﺷ ﻐﻠﯽ طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر )ﯾﻌﻧ ﯽ ﮐﺳ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﺑرای ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و دارای ﺛ روت ﯾ ﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد( ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از دﺳﺗﻣزد ﻣرداﻧﯽ اﺳت ﮐ ﮫ ﮐ ﺎر
ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧ د؛ زﻧ ﺎن ﻣ ورد ﺗﺟ ﺎوز ﺑ دﻧﯽ و ﺟﻧﺳ ﯽ
ﻗ رار ﮔرﻓﺗ ﮫ و روزاﻧ ﮫ ھ زاران زن ﺑ ﮫ اﯾ ن ﺗرﺗﯾ ب ﺟ ﺎن
ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد.
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آن ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼ ﮫ دﻣوﮐراﺳ ﯽ ﮐﺷ ورھﺎی ﭘﯾﺷ رﻓﺗﮫ
ﺻ ﻧﻌﺗﯽ در ﻋﻣ ل ﻧﺷ ﺎن ﻣ ﯽ دھ د ،اﯾ ن اﺳ ت دﻣوﮐراﺳ ﯽ
ﺑ ورژواﯾﯽ در ﺑﮭﺗ رﯾن ﺣﺎﻟ ت ﺧ ود ،ﺗواﻧ ﺎﯾﯽ ﺑرﻗ راری
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ای را ﮐﮫ در آن زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣ ورد
ﺳﺗم ﻗ ﺎﻧوﻧﯽ ،ﻓرھﻧﮕ ﯽ و طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﻗ رار ﻧﮕﯾرﻧ د ،ﻧ دارد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﺗﻣﺎم ﮐﺷ ورھﺎی ﺟﮭ ﺎن اﻋ م
از ﻋﻘ ب ﻣﺎﻧ ده ﺗ رﯾن ﺗ ﺎ ﭘﯾﺷ ﺗرﻓﺗﮫ ﺗ رﯾن آﻧﮭ ﺎ ،در اﻧﻘ ﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳ ﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﭘ ﯽ آن ﺟﮭ ت ﮔﯾ ری ﺳﯾﺎﺳ ﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺑرﮐﻧدن ﺗﻣﺎم رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ دار
و ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳ ﺗﯽ ﺑﺎﺷ د؛ ﮐ ﮫ در آن ﺑﮭ ره ﺟ وﯾﯽ
اﻧﺳ ﺎن از اﻧﺳ ﺎن ﺑ رای ﺳ ود ﺳ رﻣﺎﯾﮫ ﺑ ﯽ اﺳ ﺎس ﺑ وده و
ﻣوازﯾن اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ آن ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿ ﺎد ﺑ ﺎ ﻣ وازﯾن ﻣﺗ داول در
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت.
»ﺑﯾﮑ ﺎری ]ﻣ ردان[ در اﻓ زاﯾش ﮐﺗ ﮏ زدن زن ﺑ ﮫ ط ور
ﻏﯾرﻗﺎﺑ ل اﺟﺗﻧ ﺎﺑﯽ ﻧﻘ ش دارد ....ﺑﯾﮑ ﺎری زن ﺑﺎﻋ ث ﻣ ﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧ د ﺷ وھرش را رھ ﺎ ﮐﻧ د ﮐ ﮫ در ﻣﻘﺎﺑ ل ﺑﺎﻋ ث
ﺻدﻣﮫ دﯾدن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﺎﻧ ب ﺷ وھر ﻣ ﯽ ﺷ ود .در
٧
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮔر زن در رﻓ ﺎه ﺑﺎﺷ د ،وﺿ ﻊ ﻣﺗﻔ ﺎوت اﺳ ت«.
در ﻣﻘﺎﻟ ﮫ »ﺗﺟ ﺎوز ﺟﻧﺳ ﯽ ،ﺧﺷ وﻧت در راﺑط ﮫ ﺟﻧﺳ ﯽ و
ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری« ﻧﺷ ﺎن داده ﺷ ده اﺳ ت ﮐ ﮫ در
ﮐﺷ ورھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺟﻣﮭ وری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺣ ﺎﮐم ﻧﯾﺳ ت و
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﯾﯽ در ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺧود ﭘﯾﺎده ﺷده
اﺳت ،ﭼطور زﻧدﮔﯽ ﮐردن در ﺣﻠﺑﯽ آﺑﺎدھﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﺳ ﺗم
طﺑﻘ ﺎﺗﯽ و ﻣﺣروﻣﯾ ت ھ ﺎی اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ ﺳ ﺑب ﺣﺎﻟ ت ھ ﺎی
ﺟﻧون آﻣﯾزی ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟ ﮫ آن ،اﻧﺳ ﺎن زورﻣﻧ دﺗر
)ﻣرد( ﺗﻼﻓﯽ را ﺑﮫ ﺳ ر اﻧﺳ ﺎن ﺿ ﻌﯾف ﺗ ر )زن/ﻓرزﻧ دان(
در ﻣﯽ آورد.اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ »ﻟﯾ ز اور« ]ﯾﮑ ﯽ از
زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت و ﻣﺣﻘق ﺑورژوا[ ﺑرای رد ﻋواﻣ ل طﺑﻘ ﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾد" » :ﺳطﺢ ﺧﺷوﻧت ﻣوﺟود در ﻣﯾﺎن ]اﻗﻠﯾت ﻣﻠﯽ[
اﺑ ورﺟﯾن) (Aboriginal communitiesﺑ ﮫ وﺿ وح
راﺑط ﮫ ﻣﺳ ﺗﻘﯾم ﺑ ﺎ ﻣﯾ زان ﺷ دﯾد ﻓﻘ ر ،زﯾ ر ﺳ ﻠطﮫ ﻓرھﻧﮕ ﯽ
ﻗ رار داﺷ ﺗن و اﻧﮑ ﺎر ﻣﻌﻧ وی دارد ﮐ ﮫ ﻧﺎﺷ ﯽ از اﺳ ﺗﻌﻣﺎر
ﺗ ﺎرﯾﺧﯽ ﺳﻔﯾدﭘوﺳ ﺗﺎن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د ".ﮔ وﯾﯽ ﺑ ﺎ ﻧﺳ ﺑت دادن
ﺧﺷ وﻧت ﺑ ﮫ دوران اﺳ ﺗﻌﻣﺎر ،ﺳ ﻠطﮫ ﻓرھﻧﮕ ﯽ و اﻧﮑ ﺎر
ﻣﻌﻧ وی و اﯾ ن ﮐ ﮫ ﺑﮕ وﯾﯾم ﭘ س ھ ﯾﭻ رﺑط ﯽ ﺑ ﺎ ﺷ راﯾط
اﻗﺗﺻ ﺎدی-اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ ﻧ دارد ،ﺗﺋ وری ھ ﺎی طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﺟﻣﻠﮕ ﯽ
ﺷﮑﺳت ﺧواھﻧد ﺧورد .ﺗﺻور اﯾن ﮐﮫ »اﺳﺗﻌﻣﺎر« ﭼﯾ زی
7

&http://www.sa.org.au/index.php?option=com_k2
view=item&id=3919:rape-sexual-violence-andcapitalism&Itemid=580

ﺑﮫ ﻏﯾراز »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم« ﯾﺎ ھﻣ ﺎن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ طﺑﻘ ﺎﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﺑط ور ﺑ دﯾﮭﯽ ﺗ ﺄﺛﯾر ﻣﻧﻔ ﯽ ﺑ ر روی زﻧ دﮔﯽ طﺑﻘ ﮫ ﺳ ﺗﻣدﯾده
ﻣﯽ ﮔذارد ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻧﮑﺎر ﻣﻌﻧ وی
ﺑ ﮫ ﺗﺷ دﯾد ﺧﺷ وﻧت ﻣ ﯽ اﻧﺟﺎﻣ د ،ﺛﺎﺑ ت ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﮐ ﮫ رواﺑ ط
ﻧ ﺎﺑراﺑر ﺑ ﯾن زن و ﻣ رد را ﺗﻧﮭ ﺎ در ﭼ ﺎرﭼوب ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﻣ ﯽ ﺗ وان درک ﮐ رد ،ﻧ ﮫ اﯾ ن ﮐ ﮫ آن را رد ﻣ ﯽ
ﮐﻧد«.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷ ﯽ از راه ﺣ ل ﭘﯾﺷ ﻧﮭﺎدی در اﯾ ن ﻣﻘﺎﻟ ﮫ آﻣ ده
اﺳت» :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺎ اﺳﺎس را طﺑﻘﮫ ﻗرار دھﯾم و ﺗﺷ ﺧﯾص
ﺑ دھﯾم ﮐ ﮫ ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﺑ ر زﻧ ﺎن ،رواﺑ ط ﺧ ﺎﻧوادﮔﯽ،
ﺑرﺧوردھ ﺎی ﮐﻠﯾﺷ ﮫ اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ در زﻣﯾﻧ ﮫ ﺗﺣﺻ ﯾل و ﺧﯾﻠ ﯽ
ﻋواﻣ ل دﯾﮕ ر ﮐ ﮫ در اﯾﺟ ﺎد ﺧﺷ وﻧت ﺧ ﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘ ش دارد
]زاده ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت[ ،در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺷ روع ﺑ ﮫ
ﻓرﻣوﻟ ﮫ ﮐ ردن اﺳ ﺗراﺗژی ای ﻧﻣ ﺎﯾﯾم ﮐ ﮫ ﺑﺗواﻧ د ﺑ ﮫ اﯾ ن
ﻋوارض ﺑرﺧورد ﮐﻧد .ﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗ واﻧﯾم ﺑ ﯾن اﺻ ﻼﺣﺎت
ﻓ وری و ﻗﺎﺑ ل دﺳ ﺗﯾﺎﺑﯽ و ﻣطﺎﻟﺑ ﺎت دراز ﻣ دت ﺑ رای
ﺑراﻧ دازی ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری راﺑط ﮫ ﻣﻧﺎﺳ ب را ﺑرﻗ رار
ﮐﻧ ﯾم .اﯾ ن ﺑ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی ﻣﺑ ﺎرزه ﺑ رای اﺳ ﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻ ﺎدی ھ ر
ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن از طرﯾ ق اﺷ ﺗﻐﺎل ﺑﯾﺷ ﺗر ،ﺗ ﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ
ﺑﯾﺷﺗر و ﺗ ﺄﻣﯾن ﻣﺳ ﮑن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د .اﯾ ن اﺻ ﻼﺣﺎت در ﻧﻔ س
ﺧ ود ﻧﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﺑ ﮫ ﺧﺷ وﻧت ﺧﺎﺗﻣ ﮫ دھ د ،وﻟ ﯽ ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن
ﻓرﺻت ﻓ رار از آن را ﻣ ﯽ دھ د و ﯾ ﺎ ﺟ وی را در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﺑ ﮫ وﺟ ود ﻣ ﯽ آورد ﮐ ﮫ در آن ﻋﻘﺎﯾ دی ﻣﺎﻧﻧ د "در ﺧ دﻣت
ﺷ وھر ﺑ ودن" و "آﻟ ت دﺳ ت ﻣ رد ﺑ رای ﺳ ﮑس ﻗ رار
ﮔ رﻓﺗن" را ﺗ ﺎ ﺣ د زﯾ ﺎدی ﺗﺧرﯾ ب ﻣ ﯽ ﮐﻧ د .اﯾ ن رﺷ د در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘداً ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐﻣﭘ ﯾن ﻋﻠﯾ ﮫ ﺧﺷ وﻧت ﻧﺳ ﺑت
اﯾ ن ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ ﺑ ﮫ
ﺑﮫ زﻧﺎن را ﻓراھم آورده اﺳت.
اھداف ﺧود ﭼﮕوﻧﮫ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ھم ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳ ت.
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن و ﻣردان طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮐﻧ د
و در راه ﺳ ﺎزﻣﺎﻧدھﯽ طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر ﺟﻠ و ﻣ ﯽ رود ،ﻣ ﯽ
ﺗواﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﮑﺳﯾﺳم در ﻣﺣل
ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد و ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﺷ روﻋﯽ ﺑﺎﺷ د ﺑ رای
ﺗﻐﯾﯾر طرز ﻓﮑر و رﻓﺗﺎر ﻣردان .اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
در ادﺑﯾﺎت ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎ از ﻗﻠم اﻓﺗﺎده اﺳت«.
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد:
»ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧ ﯾم ،اول ﺑﺎﯾ د
آن را درک ﮐﻧﯾم .ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را ﻧﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳ ت
رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾم ،اﮔر اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾ ده را ﺑ ﮫ ﻣﺳ ﺋﻠﮫ
ﯾﮏ ﺑﻌدی رﻓﺗﺎر ﻣرداﻧﮫ ﺳ ﺎده ﮐﻧ ﯾم .در ط ول ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧظ ﺎم

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم

٢٠

ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری زﻧ ﺎن رواﺑ ط ﺟﻧﺳ ﯽ ﺑﮭﺗ ر ،ﺧﺎﺗﻣ ﮫ دادن ﺑ ﮫ
ﺧﺷ وﻧت ﺳﮑﺳ ﯽ و اﺣﺗ رام ﻣﺗﻘﺎﺑ ل و ﺗﺳ ﺎوی ﺑ ﺎ ﻣ ردان را
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐرده اﻧد .ﺗﻐﯾﯾراﺗ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺟﻧ ﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دوم آﻏ ﺎز
ﺷ د و ﺑ ﮫ ورود ﻣﯾﻠﯾ ون ھ ﺎ زن ﺑ ﮫ دﻧﯾ ﺎی ﻣﺷ ﺎﻏل ﺻ ﻧﻌﺗﯽ
اﻧﭼﺎﻣﯾ د ،ﮐ ﺎﻣﻼً ﺑ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻘﮫ ﺑ وده و ﺗﺿ ﺎد ﺑﺳ ﯾﺎر ﺑزرﮔ ﯽ را
ﺑوﺟ ود آورده اﺳ ت .ھﻣ ﯾن ﺗﺿ ﺎد در واﻗ ﻊ ﺑ ﮫ اﯾ ن ﮔوﻧ ﮫ
ﺑﺣث ھﺎ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣطرح ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﭘﺎ داده اﺳت«.
در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮔزارﺷﯽ از آﻣﺎری از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻ ﯽ
و ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ وارد ﺑ ر زﻧ ﺎن آﻣ ده ﮐ ﮫ ﻗﺎﺑ ل ﺗوﺟ ﮫ اﺳ ت:
» %۶۶زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب از آﻧﮭﺎ اﻧﺗظ ﺎر ﻣ ﯽ رود
ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ »ﺻ ﺣﺑت« ﻣ ردان ﺗواﻓ ق ﻧظ ر ﻧﺷ ﺎن دھﻧ د و ھ ر
ﺑرﺧ ورد دﯾﮕ ری از زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی اﺧ ﻼق ﺗﮭ ﺎﺟﻣﯽ،
ﻧﺎﺳﺎز ،ﺑﯽ دﻟﯾل ،ﺑﯽ ﻧزاﮐت و زﺷت ﺗﻌﺑﯾ ر ﻣ ﯽ ﺷ ود .اﯾ ن
زﻧﺎن ﺷﺎﮐﯽ از آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣ ردان ﻣطﻠﻘ ﺎ ً ﺑ ﮫ ﺣ رف ھ ﺎی
آﻧﮭﺎ اھﻣﯾت ﻧﻣ ﯽ دھﻧ د ،ﺗ وی ﺻ ﺣﺑت آﻧﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ﭘرﻧ د ،آﻧ ﺎن
را ﮐوﭼ ﮏ ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ،ﺟ دی اﺷ ﺎﻧﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧ د وﺑرﺧ ورد
ﺗوھﯾن آﻣﯾز از ﺑﺎﻻ دارﻧد .ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ھﻣﮫ زﻧ ﺎن ﺷ ﻧﯾده
ﻣﯽ ﺷود ،ﮔوﯾﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑ ﮫ وﺳ ﯾﻠﮫ ﻣ ردان ﺑ ﮫ اﻧ دازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣ ﺎ ھﻣزﻣ ﺎن ﻧﺷ ﺎن ﻣ ﯽ دھ د
ﮐﮫ زﻧ دﮔﯽ اﯾ ن ﻣ ردان آن ط ور ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د ﺑﺎﺷ د ﻧﯾﺳ ت.
ﻣردان از ﺧراﺑ ﯽ رواﺑطﺷ ﺎن ﺑ ﺎ زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ آﻧﮭ ﺎ زﻧ دﮔﯽ
ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ،ﺑﮭ ره ای ﻧﻣ ﯽ ﺑرﻧ د اﯾ ن ﻣ ردان از
ﺑرﺧوردھﺎﯾﺳﮑﺳﯾﺳ ﺗﯽ ﺑ ﺎ زﻧ ﺎن ﺧ ود اﺣﺳ ﺎس ﻗ درت ﻧﻣ ﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻋﻘﺎﯾ د ﺣ ﺎﮐم
ھ ر دوره ای از ﺗ ﺎرﯾﺦ ،ﻋﻘﺎﯾ د طﺑﻘ ﮫ ﺣ ﺎﮐم اﺳ ت ".و ﺑ ﮫ
ھﻣ ﯾن ﺗرﺗﯾ ب زﻧ ﺎن ﻣ ورد ﺧﺷ وﻧت ﻣ ردان ﻗ رار ﻧﻣ ﯽ
ﮔﯾرﻧ د ،ﭼ ون ﺧ ودآزار ]ﻣﺎزوﺧﯾﺳ ت[ ھﺳ ﺗﻧد ﯾ ﺎ ﺧواھ ﺎن
اﯾﺟﺎد ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﻧﺗﮭ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ود،
ﻧظ ری ﮐ ﮫ ﺟرﯾﺎﻧ ﺎت راﺳ ﺗﮕر در ﮔذﺷ ﺗﮫ ﺳ ﻌﯽ در ﺗﺣﻣﯾ ل
آن داﺷﺗﻧد %۶١ .از زﻧﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐ ﮫ ھرﮔ ز ﮐﺗ ﮏ ﻧﺧ ورده
و ﯾﺎ آﺳﯾب ﺑدﻧﯽ ﻧدﯾ ده اﻧ د ،ﺑﺳ ﯾﺎر از آﻧﮭ ﺎ ھ م ﻣﻌﺗﻘ د ﺑودﻧ د
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ را ﺗﺣﻣل ﻧﺧواھ د ﮐ رد %٢٧ .از زﻧ ﺎن
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺗﮏ ﺧورده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ از اﯾن
ﺑﺎﺑت ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .زﻧﺎن اﮔر راه ﭼ ﺎره ای داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ ﻧد
در رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد«.
ھﻣ ﺎن ط وری ﮐ ﮫ ﺑﺧ ش ھ ﺎﯾﯽ از اﯾ ن ﻣﻘﺎﻟ ﮫ را ﻣﻼﺣظ ﮫ
ﮐ ردﯾم ،ﺷ راﯾط زﻧ ﺎن طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر و زﺣﻣ ﺗﮑش ﺟواﻣ ﻊ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷ ﺑﯾﮫ وﺿ ﻌﯾت زﻧ ﺎن طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر
و اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﯾ ران اﺳ ت .اﯾ ن اﻣ ر ﻧ ﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ

ﮔوﯾ ﺎ ﻧ ﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑ ورژواﯾﯽ در ﺣ ل ﻣﺳ ﺎﺋل اﻗﺻ ﺎدی-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر و طﺑﻘ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻧﯾ ز ﻧﺷ ﺎن
ﻣ ﯽ دھ د ﮐ ﮫ در اﯾ ن ﻣﻘط ﻊ از ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧظ ﺎم ﺳ رﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﻣﺷ ﮑﻼت اﻗﺗﺻ ﺎدی ،اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕ ﯽ طﺑﻘ ﮫ
ﮐ ﺎرﮔر و اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم در ﺗﻣ ﺎم ﮐﺷ ورھﺎی ﺟﮭ ﺎن
ﮐﻣ ﺎﺑﯾش ﯾ ﮏ ﺳ ﺎن اﺳ ت و دﻣوﮐراﺳ ﯽ ﻏرﺑ ﯽ در ﻧﮭﺎﯾ ت
ﻣﺷﮑل طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ طور رﯾﺷﮫ ای ﻧ ﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ،
ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺎھﯾت ﺧود،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘطﻊ
از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾن ﻧظﺎم ھم ﻧﯾﺳت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻣﺎ ،ﺷراﯾط زﻧﺎن اﯾ ران ﺑ ﮫ ﻋﻠ ت ﺧﻔﻘ ﺎن و
ﺳرﮐوب از ﺟﺎﻧب رژﯾم ،ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎد و ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑ ر
ﻣﺷ ﮑل ﺗ ﺄﻣﯾن ﭘ ﯾش ﭘ ﺎ اﻓﺗ ﺎده ﺗ رﯾن ﻧﯾﺎزھ ﺎی اﻧﺳ ﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧ د
آذوﻗ ﮫ و ﺳ رﭘﻧﺎه و دارو و درﻣ ﺎن ،ﭘوﺷ ﺎک و ﻧظﯾ ر اﯾﻧﮭ ﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺗﯽ اﻧﻔﺟﺎری رﺳﯾده و در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ زﻧﺎن ﻣ ﺎ ﺑ ﮫ
ﻋﻠ ت ﺗﺣﻣ ل ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ،دو ﺑراﺑ ر ﺑ ﺎر ﺳ ﺗم طﺑﻘ ﺎﺗﯽ را
ﺑدوش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﺎ اﯾ ن وﺟ ود از ﺟﺎﻧ ب ﻣ ردان ﺧ ﺎﻧواده
ﺧود ﻣورد ﺗوھﯾن ﮐﻼﻣﯽ ،ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی ﺑدﻧﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺟ ﺎوز
ﺟﻧﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در ﭼﻧ ﯾن ﺷ راﯾطﯽ ،اﮔ ر ﭼ ﮫ زﻧ ﺎن اﻗﺷ ﺎر ﻣرﻓ ﮫ ﻧﯾ ز ﺗﺣ ت
ﺳ ﺗم ﺟﻧﺳ ﯽ ﻗ رار دارﻧ د ،اﻣ ﺎ وﺿ ﻌﯾت آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﮫ ﻋﻠ ت رﻓ ﺎه
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .از اﯾن رو اﺳ ت
ﮐﮫ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑ رای ﻣﺑ ﺎرزات ﺧ ود ﻧﻣ ﯽ ﺗواﻧﻧ د ﺧ ود را
ﻣﺗﮑ ﯽ ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن ﻓﻌ ﺎل ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت اﻗﺷ ﺎر ﻣرﻓ ﮫ ﻗ رار داده و
ﻣﻧﺗظ ر ﮐﺳ ب ﺣﻣﺎﯾ ت از آﻧ ﺎن ﺷ وﻧد .ﺑ رای زﻧ ﺎن ﮐ ﺎرﮔر،
اﻧﺗﮭﺎی راه روﺷن و ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣﺷﺧص اﺳت؛ ﺑ رای
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر و اﻗﺷﺎر ﺗﺣت ﺳ ﺗم ﻣ ﺎ راھ ﯽ ﺟ ز ﺳوﺳ ﯾﺎﻟﯾزم
و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺑ ﮫ ﺟ ز اﻧﻘ ﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳ ﺗﯽ ﻧﻣ ﯽ ﺗ وان ﻣﻔﮭ وم
داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د .ﻟ ذا ﮐ ﺎرﮔران زن ﭘﯾﺷ رو و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و زﻧ ﺎن
روﺷﻧﻔﮑر اﻗﺷﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د ﻣﺑ ﺎرزات ﺧ ود را ﺑ ﮫ
طور ﻣﺳ ﺗﻘل از ﻣﺑ ﺎرزات زﻧ ﺎن ﻣرﻓ ﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت در اﯾ ران
آﻏﺎز ﮐرده و ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د اھ داف ﺧ ود را ﺑ ﺎ اﺗﮑ ﺎ ﺑ ﮫ رھﺑ ری
طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﺧ ود دﻧﺑ ﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧ د و در اﯾ ن راﺳ ﺗﺎ ،زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﻣطﺎﻟﺑﺷﺎن ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑر ھم ﻣﻧطق ﻣ ﯽ ﺷ ود،
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھ ﺎ اﺗﺣ ﺎد ﻋﻣ ل اﯾﺟ ﺎد ﮐﻧﻧ د ،اﻣ ﺎ ﭘ س
از ﮔذﺷﺗن از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﺗﺋوری ﺑﮫ ﻗ دری
ﭘر ﺑﺎر ﺑﺎﺷ ﻧد ﮐ ﮫ ﺑﺗواﻧﻧ د ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺧ ط ﻣﺑ ﺎرزاﺗﯽ ﺧ ود را
ﻣﺷ ﺧص ﻧﻣ وده و در ﺣﻘﯾﻘ ت در اﯾ ن راه ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت ھ ﺎ را
ﭘﺷت ﺳ ر ﺑﮕذارﻧ د .ﭼ ون زﻧ ﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت و ﺳ ﺎزﻣﺎن ھ ﺎی
آﻧﮭﺎ اﮔر ﭼﮫ ﮐوﺷ ش در ﯾ ﮏ دﺳ ت ﻧﺷ ﺎن دادن ﺗﻣ ﺎم زﻧ ﺎن
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دارﻧد ،وﻟﯽ ﻋﻣﻼًﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾراﻧ ﯽ ﺗﻧﮭ ﺎ ﺧواھ ﺎن اﯾﺟ ﺎد
ﯾ ﮏ دﻣوﮐراﺳ ﯽ ﺑ ورژواﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧ د آن ﭼ ﮫ در ﮐﺷ ورھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،اﺳت و اھداﻓﺷﺎن از اﯾ ن ﻓراﺗ ر
ﻧﻣﯽ رود .در ﺣﺎﻟﯽ زﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم
ﺑ رای ﺗﻐﯾﯾ ر اﺳﺎﺳ ﯽ در ﺷ راﯾط اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ ﺧ ود ،ﺗﻧﮭ ﺎ ﯾ ﮏ
راه دارﻧ د و آن ھ م اﻧﻘ ﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳ ﺗﯽ اﺳ ت .در اﯾ ن
ﻣﻘطﻊ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﺎھﯾ ت طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ت ھ ﺎ ﺑ ر ﻣطﺎﻟﺑ ﺎت
دﻣوﮐراﺗﯾ ﮏ زﻧﺎﻧ ﮫ اﺷ ﺎن ارﺟﺣﯾ ت ﯾﺎﻓﺗ ﮫ و ﺑ ﮫ ﻣ ردان ھ م
طﺑﻘﮫ ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل زﻧﺎن طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
اﯾ ن اﻣ ر ﺑ ﮫ وﯾ ژه در ﻣ ورد زﻧ ﺎن اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم اﻗﻠﯾ ت
ھ ﺎی ﻣﻠ ﯽ ﻣ ﺎ ﺑ ﯾش از ھ ر زﻣ ﺎن دﯾﮕ ری ﺻ دق ﻣ ﯽ ﮐﻧ د.
زﻧﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﺗرک ،ﮐرد ،ﻋرب ،ﺑﻠوچ ،ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ و ...ﮐ ﮫ
اﻣروز ﺗﺣت ﺳﺗﻣﯽ در ﺣﻘﯾﻘ ت ﺳ ﮫ ﮔﺎﻧ ﮫ ھﺳ ﺗﻧد ،ﺗﻧﮭ ﺎ ﯾ ﮏ
ﻣﺗﺣد دارﻧد و آن زﻧﺎن و ﻣ ردان طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر در ﺳراﺳ ر
ﮐﺷ ور اﺳ ت .زﻧ ﺎن ﻣﺗرﻗ ﯽ و آﮔ ﺎه اﯾ ن اﻗﻠﯾ ت ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د
ﺣﻠﻘ ﮫ اﺗﺣ ﺎد طﺑﻘ ﺎﺗﯽ ﺧ ود را ﻣ ﺎﺑﯾن ھﻣ دﯾﮕر در ﺳراﺳ ر
ﮐﺷ ور در درون ﯾ ﮏ ﺳ ﺎزﻣﺎن اﯾﺟ ﺎد ﻧﻣ وده و ﺿ ﻣن ﺑ ﺎﻻ
ﺑ ردن ﺳ طﺢ اطﻼﻋ ﺎت ﻧظ ری ﺧ ود در زﻣﯾﻧ ﮫ ﻣﺎرﮐﺳ ﯾزم
اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ،از درون ﺗﺷ ﮑﯾﻼت ﺧ ود ﻓﻌﺎﻟﯾ ت ﺳﯾﺎﺳ ﯽ را در
ﻣﯾ ﺎن زﻧ ﺎن اﻗﺷ ﺎر ﺗﺣ ت ﺳ ﺗم در ﺳراﺳ ر ﮐﺷ ور ﺑرﻗ رار
ﮐ رده و در اﯾ ن ﻣﺳ ﯾر از ﻣ ردان آﮔ ﺎه و ﻣﺑ ﺎرز و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳ ت اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺑ رای ﭘﯾﺷ ﺑرد اھ داف ﺧ ود ﮐﻣ ﮏ
ﺑﮕﯾرﻧ د .ﻣﻧﺗﮭ ﯽ ﭘ ﯾش از ﺗﮭﯾ ﮫ ھ ر ﮔوﻧ ﮫ ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﻣﺑ ﺎرزاﺗﯽ
ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د ﺧ ود را ﺳ ﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐ رده و ھﻣزﻣ ﺎن در ﭘ ﯽ
ﺳﺎﺧﺗن ھﺳ ﺗﮫ ھ ﺎی »ﺣ زب ﭘﯾﺷ ﺗﺎز اﻧﻘﻼﺑ ﯽ« ﺑﺎﺷ ﻧد .زﯾ را
ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه و رو در روﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ رژﯾم ﺑرای ﺣﺗ ﯽ
ﮐ وﭼﮑﺗرﯾن و ﭘ ﯾش ﭘ ﺎ اﻓﺗ ﺎده ﺗ رﯾن ﺣ ق اﻧﺳ ﺎﻧﯽ اﺷ ﺎن،
اﻣ روز ﺑ ﺎ ﺳ رﮐوب ﺷ دﯾد روﺑ رو ﺧواھ د ﺷ د و ﺗﻧﮭ ﺎ راه
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن ﺳرﮐوب ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺟ ﺎد
ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ اﯾن ﺣزب اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭ ﺎ ﺣ زب ﻣﻣﮑ ن و
ﻣ وﺛر در اﯾ ن ﻣﻘط ﻊ از ﻣﺑ ﺎرزات طﺑﻘ ﮫ ﮐ ﺎرﮔر ﺑ ﺎ ﻧظ ﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت .اﯾ ن ﺣ زب ،ﺗﻧﮭ ﺎ ﺗﺷ ﮑﯾﻼﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﺑ ﮫ ط ور ﺳﯾﺳ ﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑ ﺎ رژﯾ م رودررو ﺷ ده
و٨ﭘﯾروز ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد.
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درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
رﻓﯿﻖ ﺷﺎھﺮخ ،ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺗﻮ از اﻋﻤﺎق زﻧﺪان ھﺎی
ﻣﺨﻮف ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺗﺮ
از ﺻﺪای ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺟﻮﯾﺎﻧﮥ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎی ﺑﯿﺮون از
زﻧﺪان ﺑﮫ ﮔﻮش ھﻤﮕﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮی را ﮐﮫ ﺗﻮ از
درون زﻧﺪان ﮔﺬاﺷﺘﮫ ای ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺪﻋﯽ
ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺑﺮ روی ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺗﻮ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزۀ ﻟﻮور
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﮐﮫ از درون ﺳﯿﺎھﭽﺎل ھﺎی ﻣﺨﻮف ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی ،ھﻤﭽﻮن ﺗﺠﻠﯽ
ﺧﺸﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮏ طﺒﻘﮥ در ﺑﻨﺪ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدی.
ﺗﻮ ﺗﻼش ﮐﺮدی از درون زﻧﺪان ،ﺑﯿﺮون را رھﺒﺮی ﮐﻨﯽ،
اﻣﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮان ﺧﻮد در ﺑﯿﺮون
از زﻧﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن داده و ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزه در درون زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪی دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺰﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﺖ ﺑﮫ
ﮔﻮش ھﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﮫ دوﺳﺘﺎن در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه ﮐﮫ آن ھﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﺗﻮ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻧﺠﺎم آن ﺷﺪی .در ﺑﯿﺮون
زﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﮑﺲ و
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻮ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض
ﺗﻮ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮد ،رﻓﻘﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮ را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﻮد و
ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ھﺮﭼﮫ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﺳﺎرات را
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ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﺷﺎھﺮخ ،در ﺑﯿﺮون رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ
ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮ در
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎن ،ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ات را در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻗﺮار
دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﮫ اھﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان دﻏﺪﻏﮥ اﺻﻠﯽ ات را
ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬاﺷﺘﮫ ای .رﻓﯿﻖ ﺷﺎھﺮخ ﻗﻄﺐ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ
رو از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن داده و
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ات ﺑﺎﺷﯽ .زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﺮﺑﮥ
ﮐﺎری ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ و ده
ھﺎ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ را ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج واﻓﺮ دارد ،و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮان ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
دادن اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﺷﺎھﺮخ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد وﺟﮭﯽ از ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﻮ
ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ
 ٢١ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٣

ﭘﯿﺎم ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﮐﺎرﮔﺮ
روز ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان روز اول ﻣﺎه
ﻣﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن و
اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮی را در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از
ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ  ،ﺷﺪت ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر  ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﮐﻮب ھﺎ و اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮی در زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮭﺎد.
اﯾﻦ روز ھﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎدۀ ﺑﺮﮔﺰاری روز ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ اﻣﺴﺎل ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ را در زﻧﺪان ﺑﮫ ﺳﺮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮد ﭼﺮا
ﮐﮫ آزادی اﻧﺪک ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﯿﻤﻨﺖ وﺟﻮد ﺣﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺖ دادم ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺮ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ،ﺑﺎ
اﯾﻤﺎﻧﯽ آﮐﻨﺪه از اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن و
ﺑﺮ ﻗﺮاری دﻧﯿﺎی ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ،ﻓﺮا
رﺳﯿﺪن روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و روز رزم و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن را از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﮫ ھﺎی زﻧﺪان ﻗﺰل
ﺣﺼﺎر ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ  ،و دﺳﺘﺎن و ﻗﺪم ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز را ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ و ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاھﻨﺪ زد ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺳﮫ
ﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ درس و ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺖ و آن
ھﺎ را آوﯾﺰ ﮔﻮش ﮐﺮد ،ﮐﮫ »ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﺪ ھﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ«» ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ  ،ھﻤﮫ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ«
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ درس ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﮐﮫ
»ﺗﻨﮭﺎ راه ﻧﺠﺎت ﮐﺎرﮔﺮان وﺣﺪت و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ« .طﯽ
ﺳﺎل ھﺎ و دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻔﺮﻗﮫ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﭼﮫ ﺑﮫ روز طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن آورده اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻦ
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ آﯾﯿﻨﮥ ﻋﺒﺮت ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ.
ﻣﻦ از زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ آﮐﻨﺪه از اﻣﯿﺪ و ﺷﻮر و
ﺷﻮق و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﮫ راه طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ،ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﮫ در اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺒﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﺤﺪاﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن در روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ھﺴﺘﻢ  .در ھﺮ ﮐﺠﺎی از اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﭘﺮ ﺗﻼطﻢ
و ﭘﺮ از ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﺳﺘﺎن ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺘﺎن را از ﺻﻤﯿﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺮا در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر
و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دوﺷﺎ دوش ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ
ﭘﺮﺗﻮان و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد رزﻣﺘﺎن

ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﮭﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
اﻣﺮوز  ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ،١٣٩٣ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
»ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی« و »اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« طﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺑﮫ ﭘﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی زﻧﺪاﻧﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ای از ﺗﮭﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
»ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ« ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮۀ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ھﯿﺄت ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه اﻋﺘﺼﺎب
ﻏﺬای ﺧﻮد را در زﻧﺪان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺳﺎﻟﻦ  ١٢زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﮭﺮ ﮐﺮج
ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،از روز ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ
زﻧﺪان ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﮐﺮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وی
ﮐﮫ از روز  ١٧اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ دراوﯾﺶ زﻧﺪاﻧﯽ
در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ
ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد  ٣روزه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺸﮑﺴﺘﮫ و در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﮭﺮ ﮐﺮج اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد
را اداﻣﮫ داده اﺳﺖ.

١٣٩٣/١/٢٣

ﺑﮫ ﻋﻼوه »ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی« در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد آﺧﺮ آن ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ »اﻧﺠﻤﻦ
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٢٤

ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان« ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ده ھﺰار
اﻣﻀﺎی »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ« در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ھﺮﭼﻨﺪ از
ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی زﻧﺪاﻧﯽ
و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آن ھﺎ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ و اﯾﺠﺎد آﮔﺎھﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﻮر اﻋﻢ،
ﻻزم و ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ وظﯿﻔﮥ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻗﺎدر ﺑﮫ آن
ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﺻﻮﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪۀ ﯾﮏ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺪف از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن اﻟﮕﻮھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ.

٢٥

ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ!
ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی آزادی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی
زﻧﺪاﻧﯽ!
ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!

ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم ،در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ،ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش
داﻣﻨﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺟﮭﺖ آزادی ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ
و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ھﻢ از ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ھﻢ از اﻓﺘﺮاق و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻌﻒ ھﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد
آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
«اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ »ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ
آزادی آﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک.

 ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٣
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ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
و اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ اطﻼع دارﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ھﻢ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺶ از
ﺳﮫ دھﮥ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،و ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
روزاﻓﺰون داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،و ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ھﺎی
دروﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻓﻘﺪان »اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ« رو ﺑﮫ اﺳﺖ .طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ روزی در ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
را ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮭﺎدی را ﮐﮫ ﻧﻄﻔﮥ اوﻟﯿﮥ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد ﺧﻮد را ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رو ﺑﮫ
رو ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ »اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ« ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﮫ آن ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ »ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﮫ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﮥ »ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ اھﺪاف زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اول؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ :اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اھﺮم
ھﺎی ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای وادار ﮐﺮدن آن ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن
رھﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان )ﻣﺜﻞ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ
ھﺎ ،رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ ھﺎ ،ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ھﺎ و دﯾﮕﺮ
رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی( ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن دﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﮫ رژﯾﻢ
ﻣﯽ داﻧﺪ اﯾﺠﺎد ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ رھﺒﺮان در
زﻧﺪان ھﺎ ،آن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ رو ﺑﮫ
رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪۀ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در زﻧﺪان ھﺎ ،ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ
ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺮای آن
ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ
وﺳﯿﻊ ،و ﺗﻼش آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ از طﺮﯾﻖ
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن در ﺑﯿﺮون ،در
ﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣ ّ

ﻧﻔﺲ را در درون ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ طﻮر اﻋﻢ و ﮐﺎرﮔﺮان
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ھﺎ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎرھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺳﺎل  ٢٠١٣در
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ از طﺮف ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی »ﯾﻮدﯾﺮ« و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
»ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی« و »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎھﺮخ
زﻣﺎﻧﯽ« ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ،
ﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ آن ھﺎ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣ ّ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻮد.
دوم؛ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی :اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺪی در آﯾﻨﺪۀ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ﮐﮫ ﻧﻘﺪاً از
ھﻢ اﯾﻨﮏ آﻏﺎز ﺷﺪه )از ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻞ اﺻﻔﮭﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ھﻔﺖ
ﺗﭙﮥ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ده ھﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ظﺮف ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮥ
ﮔﺬﺷﺘﮫ( ،ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از
ﺳﻮی آن ھﺎ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از ﺳﻮی رژﯾﻢ درھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﮫ ذﮐﺮ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
»ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ« ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﮭﻢ را ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ،
وارد آﮐﺴﯿﻮن و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﺻﺪھﺎ ﭘﺮواز را ﻟﻐﻮ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﮫ ﻓﻘﻂ
طﯽ ﯾﮏ روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و
ﭘﯿﺎم ھﺸﺪارآﻣﯿﺰ ﻻزم را ﺑﮫ دوﻟﺖ داد .در روز آﮐﺴﯿﻮن،
»اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ »اﮔﺮ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎب در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺎ
ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه در اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از آن ھﺎ دﻓﺎع
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﻮم؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ :ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب
ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در طﻮل ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮥ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﻣﻤﺎﺷﺎت
ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺮده )ﻣﺎﻧﻨﺪ طﻮرﻣﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺳﻨﺖ ھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد را )ﻣﺜﻼً ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ و درس
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آﻣﻮز ﺷﻮراھﺎ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب  (٥٧ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای دوره ھﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﮫ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ واﻗﻌﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در داﺧﻞ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،آن ھﻢ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و درس ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮥ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ
از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی داﺧﻞ ،ﻣﺜﻼً از طﺮﯾﻖ :ﺑﺮﮔﺰاری
آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی زﻧﺪاﻧﯽ ،اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﮫ
واﺳﻄﮥ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در
آن ھﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و
ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﻦ آن ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی داﺧﻞ ،و ھﻤﯿﻦ طﻮر اﻧﺘﻘﺎل دوﺳﻮﯾﮥ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و
درس ھﺎ ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ،ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﺎن وظﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
»ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی« و ﮐﻤﭙﯿﻦ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻘﺎﯾﯽ از
»اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و وظﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ،ﺷﻤﺎ
را ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ رﺟﻮع
ﻣﯽ دھﯿﻢ.
اﻟﻒ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ )در اﯾﺮان(
ﺗﮭﺮان :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
 ٢٠اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ٩٢در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
http://militaant.com/?p=3827
ﺗﮭﺮان :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ از اﻓﺸﯿﻦ ﻧﺪﯾﻤﯽ و ﻣﮭﺮداد ﺻﺒﻮری،
و دﯾﻮارﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺪام ھﺎ

http://militaant.com/?p=3506
ﺗﮭﺮان :اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده
http://militaant.com/?p=2856
ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎی اﯾﺮان
http://militaant.com/?p=2958
ﺗﮭﺮان :ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ از رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ و ﺷﺎھﺮخ
زﻣﺎﻧﯽ
http://militaant.com/?p=3194
ﺗﮭﺮان و ﮐﺮج :ﭘﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮ و دﯾﻮارﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
»اﻋﺪام ھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ!« و »ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ!«
http://militaant.com/?p=3267
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻌﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ
از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ
http://militaant.com/?p=2508
ب .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی از آﮐﺴﯿﻮن ٢٨
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺮوژ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ
http://militaant.com/?p=3005
دﻓﺎع از ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ٢٠١٣
http://militaant.com/?p=2162
ﺟﻤﻊ آوری ده ھﺰار اﻣﻀﺎ در دﻓﺎع از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
http://militaant.com/?p=2898
ج .درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ھﺎی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان »ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻞ«
اﺻﻔﮭﺎن:
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http://militaant.com/?p=3417
ﭘﯿﺎم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ »اﻧﺠﻤﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان«
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ

اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

http://militaant.com/?p=3145

اﺧﯿﺮاً ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﻌﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮی در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را
در دﻓﺎع از ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.

http://militaant.com/?p=2875

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﻮده ،ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﻨﯿﻦ
ﺑﻮت« در دﻓﺎع از ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد«
ﮔﻔﺖ:

ﭘﯿﺎم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده

د .درس آﻣﻮزی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺗﺮﮐﯿﮫ :ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺿّﺪ ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ
http://militaant.com/?p=3456
http://militaant.com/?p=3495

»ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای در ﺟﮭﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﺮ
ﮐﺎرﮔﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای در ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ و دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ھﺮ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ ،آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ«.
اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

http://militaant.com/?p=3481
ه .ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
در دﻓﺎع از ھﻤﺴﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻓّﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
زﻧﺪاﻧﯽ

ﭘﯿﺘﺮ ﭘﯿﻨﮑﯽ ،رﯾﺌﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﺎﯾﮑﺴﺎرﺟﻨﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ

http://militaant.com/?p=3708

ِدِرک ﻣﺎر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻟﻨﺪن و آﻧﮕﻠﯿﺎ

ﮐﻠﯿﭗ »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪاﻧﯽ«

ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮت ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻟﻨﺪن

http://www.youtube.com/watch?v=lpDvGlT
iEc4

ﺷﺎن ھﻮﯾﻞ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﮫ وﺳﮑﺲ
ﮔﻠﻦ روی واﺗﺴﻮن ،دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺷﺎﺧﮫ ﻓﯿﻨﺰﺑﻮری ﭘﺎرک

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮو و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط
اﺷﺘﺮاک و ﻧﮫ اﻓﺘﺮاق ،ﮐﺎر را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
اھﺪاف آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪه ﺑﺎد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی!
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٣

طﻮﻣﺎر را ﺑﮫ طﻮر آﻧﻼﯾﻦ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار اﻣﻀﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده
اﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ  ١٠٠٠٠اﻣﻀﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ
آدرس زﯾﺮ رﺟﻮع ﮐﺮده و اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آن را ﺑﮫ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
http://www.change.org/en-GB/petitions/theiranian-government-free-shahrokh-zamani

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم

٢٨

Workers' Solidarity Network
ﺷﺑﮑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎرﮔری
http://www.iwsn.org/
iranwsn@fastmail.fm

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی درﺑﺎرۀ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺷﻌﺒﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ:
 -١ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان -رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ھﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺸﻘﺎت و
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد-
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی رژﯾﻤﯽ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازۀ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﺳﺘﺒﺪادی
اﺳﺖ.
 -٢ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻼش ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را درھﻢ ﻣﯽ
ﺷﮑﻨﺪ .ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﮥ
ﻣﺪاوم و ﺣﺘﯽ اﻋﺪام ،ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٣ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،از
ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٤دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﻔﺠﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﮫ را ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ
ﺳﻄﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ،ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دھﺪ.

 -٥ﺣﺘﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﭘﺲ از ﺑﮭﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ) ،(ILOﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ،ﺑﮫ وﺣﺪت و
اﺗﺤﺎد ﺧﻮد اﺗﮑﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
 -٦ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ،وﺿﻌﯿﺖ را
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﮫ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺷﻌﺒﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ:
 -١ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ) ،(IWSNﯾﮑﯽ
از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﺴﯿﺞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری و روزﻣﺮۀ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺟﮭﺖ اﺣﻘﺎق ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻌﺒﮫ ﻣﻘّﺮر ﻣﯽ دارد ﮐﮫ:
 -١از ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب،
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از رژﯾﻢ )و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن( و
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد؛ از ﻣﺒﺎرزۀ آن ھﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﮫ؛ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﺧﺮاج ھﺎ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی،
ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )ﭼﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﭼﮫ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال(؛ و ھﻤﯿﻦ طﻮر از اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﺎھﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟﻮد در
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری
زﻧﺎن در آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٢از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  IWSNدر دﻓﺎع از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای و وﺿﻌﯿﺖ
وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی آن ھﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٣اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و
 IWSNرا در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﻌﺒﮫ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
 -٤از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ  IWSNدﻋﻮت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ
در ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﻌﺪی ﺷﻌﺒﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮۀ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﯿﺮد.
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روﺳﯿﮫ ﮐﺮﯾﻤﮫ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
اوﮐﺮاﯾﻦ را!
ﻣﺮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﮫ :ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
در ﭘﯽ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﯾﮏ »رﻓﺮﻧﺪام« ﮐﮫ ﮐﺮﯾﻤﮫ )ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﺎک اوﮐﺮاﯾﻦ( ﺑﮫ ﺧﺎک روﺳﯿﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اروﭘﺎ )و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ(
از ﭘﺸﺖ ﭘﺮدۀ »ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل« ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی
ﺧﻮد در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺠﺎوزات ﺧﻮد رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ روﺳﯽ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎھﺶ
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد و ﺑﺲ و ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از وﻓﺎدارﯾﺎﺷﺎن ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻣﺪد«رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺎت زود اﻣﺮوز ٢٧ ،ﻣﺎرس» ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل« ) (IMFاز ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ واﻣﯽ ﺑﯿﻦ  ١۴ﺗﺎ ١٨
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺧﺒﺮ داد .ﮐﻨﮕﺮۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از
ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﺿﻤﺎﻧﺖ وام« ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش داد .ﺳﭙﺲ ھﻤﺎن ﺷﺐ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آن
 IMFرا ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »رﻓﺮاﻧﺪم« ﮐﺮﯾﻤﮫ
در ﭘﯽ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰب
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﯾﮭﻮدی »اﺳﻮﺑﻮدا« و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
راﺳﺘﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ »ﭘﺮاوﯾﺴﮑﺘﻮر«
)ﺑﺨﺶ راﺳﺘﮕﺮا( ﺗﺮﺳﯽ واﻗﻌﯽ در دل اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ روﺳﯽ
ﮐﺮﯾﻤﮫ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ
روﺣﯿﮫ و ﺟﻮﺳﺎزی ،اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﭘﺎی رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﺮﯾﻤﮫ از اوﮐﺮاﯾﻦ و اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﮫ
ﺧﺎک روﺳﯿﮫ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻟﻐﺎی رﺳﻤﯿﺖ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم
ﮐﺮﯾﻤﮫ در ﺳﺎل  ،٢٠١٢ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺣﻤﻼت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺘﮕﺮاﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
»اﺳﻮﺑﻮدا« را ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط
»ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« از ﯾﮏ طﺮف و ﭘﺨﺶ ﮔﺰارش ھﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از وﺿﻊ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ
ﻣﻠﯽ روﺳﯽ از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رأی ﺷﺪ.
روز  ١۶ﻣﺎرس ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎی رﺳﻤﯽ،
 %٩۶.٧٧ﻣﺮدم ﮐﺮﯾﻤﮫ رأی ﺑﮫ »ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ روﺳﯿﮫ«
دادﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  %٨٣.١از ﺟﻤﻌﯿﺖ در ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺗﺎﺗﺎر«ھﺎ
ﮐﮫ  %١٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮﯾﻤﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﭘﺮﺳﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ،
در روز  ٢١ﻣﺎرس ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن روﺳﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺷﺒﮫ
ﺟﺰﯾﺮه را ﺑﮫ داﻣﺎن »ﮐﺸﻮر ﻣﺎدر«» ،ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ« ﮔﻔﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ھﻤﮫ» ،رﻓﺮم« ھﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ رﻓﺮم ھﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان اوﮐﺮاﯾﻨﯽ را ﮐﮫ ﻧﻘﺪاً در
ﻓﻘﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ %٢۴.١ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ IMF .ﻗﻮل »ﻣﺪد«رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﮫ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،در
دﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  %۵٠اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
»ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ« )واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ( »آرﺳﻨﯽ ﯾﺎﺗﺴﻨﯿﻮک«،
ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ھﺎ اﻧﺠﺎم
ﻧﮕﯿﺮد اﻣﺴﺎل ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  %١٠اﻓﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
او ﺳﭙﺲ در اداﻣﮥ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﺶ دروغ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ھﻢ
ﮔﻔﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﮫ :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت» ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ« ﺗﻨﮭﺎ  %٣ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺖ
ﮐﮫ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺑﻨﺰﯾﻦ ارزان روﺳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ھﻢ رﺷﺪ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ« ﻣﺘﻮﺳﻂ
در ﺳﺎل ھﺎی  ١٠-٢٠٠۵ﺗﻨﮭﺎ  %١ﺑﻮد و ﺗﻮرم در ﺳﺎل
ھﺎی  ١١-٢٠٠۶ﺑﮫ  %١۴.١رﺳﯿﺪ و اﮐﻨﻮن »ﯾﺎﺗﺴﻨﯿﻮک«
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اوﮐﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ او را ﺑﺎور
ﮐﺮده و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ« ﺑﮫ ﻣﻨﮭﺎی
 %٣و ﺗﻮرم ﺣﺪود  ١۴-١٢درﺻﺪ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺮای دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ٣۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﮐﺎرﮔﺮان اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﮫ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮھﻮن اﻟﻄﺎف اﺗﺤﺎدﯾﮥ
اروﭘﺎ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم

٣٠

ﻗﺪرت ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻏﺮﺑﯽ« ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ زودی
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎھﺶ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
»رﻓﺮم«ھﺎی ﻧﺌﻮ-ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

در اوﮐﺮاﯾﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد؟

از »ﻣﯿﻠﯿﺘﺴﯽ ﯾﺎ« ﺗﺎ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر و ﮔﯿﺞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ«ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ اﻣﺮوز دو
ﻣﻮﺿﻊ در ﻣﻮرد روﺳﯿﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ» :دوﺳﺘﺪار
روﺳﯿﮫ« ﯾﺎ »ﺿﺪ روﺳﯿﮫ« .رﯾﺸﮥ اﯾﻦ اﻣﺮ ،در ﺗﺌﻮری
ھﺎی ﮐﮭﻨﮫ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دو ﺟﺒﮭﮥ ﺑﻮرژوا
)ﯾﺎ ارﺗﺠﺎع( در ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺲ ،و ﻟﺬا ﺑﮫ
ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻔﻮذ،
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺣﻀﻮر و ﻣﺒﺎرزات
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده
ای ﻣﺜﻞ اوﮐﺮاﯾﻦ.
در اﯾﻦ ﺟﺪال ﺗﻨﮭﺎ دو ﺟﺒﮭﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ
ﻣﺎ طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺿﺪ روﺳﯿﮫ .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ
ﺧﻮاھﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﮐﺮاﯾﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ آن دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ! ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ را )ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ،ھﻨﻮز
ﻣﯿﻠﯿﺘﺴﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،طﺒﻖ آن ﭼﮫ ﺑﺮ روی ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم
آن ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ (міліція :ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ وﺳﯿﻠﮥ
ﺳﺮﮐﻮب ھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮای »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ«
ﺑﻮد ،ﺑﺮﭼﯿﻨﻨﺪ .ارﺗﺶ ﻧﺎﺗﻮان اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮان ﺳﺮﮐﻮب
ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻮاﻧﺎن را دارد و ﺟﺰ اﺳﺒﺎب
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﮔﺮدد.
»ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻣﻮﻗﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً ﻧﮕﺮان ﺣﻤﻠﮥ روﺳﯿﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎی آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﻓﺮاد ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼح ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﮕﺬارد».ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ﺧﺮج ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺴﺎزد.
و ﺑﺮای از ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ) IMFو ﺷﺮﮐﺎ( ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎرد اوﮐﺮاﯾﻦ را وادار ﺑﮫ
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﺮوض و ﻣﺨﺎرج ﺣﻔﻆ و اداﻣﮥ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
از :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺗﻮﺗﻮم
ﻣﺎرس ٢٠١۴
ﺗﺮﺟﻤﮫ :ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ
روﯾﺪادھﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ظﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ در اوﮐﺮاﯾﻦ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ روﻧﺪھﺎی
اداﻣﮫ دار در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ دارای دو
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ،دﯾﮕﺮ از وﺟﻮد ﻓﻘﺮ،
ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ و رژﯾﻢ ھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض و ﺷﻮرش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻮرژوازی ھﻢ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﮭﺮۀ ﻣﺸﺘﺮک وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﻟﯿﺒﯽ ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﮫ و از وﻧﺰوﺋﻼ ﺗﺎ
اوﮐﺮاﯾﻦ اداﻣﮫ دارد .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻏﺮق ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻨﮓ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﯿﺎم ھﺎی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﺪارد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﻏﺮب و روﺳﯿﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﮫ ﻟﺒﮥ ﭘﺮﺗﮕﺎه ھﻮل دادﻧﺪ .از
ﯾﮏ طﺮف ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ را
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ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روﺳﯿﮫ ﻋﻤﻼً در ﺣﺎل
اﺷﻐﺎل ﮐﺮﯾﻤﮫ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ اش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای دﻓﺎع
از آن ،ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ھﻢ ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
آن ﻗﺪر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺷﺮق
اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ و
ﺗﺠﺰﯾﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﮫ ،در وﺿﻊ
ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻨﺶ ھﺎی ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﮐﮫ در
ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ھﻢ ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
»اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺤﺒﻮب« ﻣﺮدم و ﯾﺎ »ﭘﯿﺮوزی ﻓﺎﺷﯿﺰم« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
آن ﮔﺎه ﮐﮫ روﯾﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺎﺑﻞ
آن ھﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﮫ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺼﺎﯾﺺ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺷﺘﺒﺎھﺎت
ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ِ
زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﺪرت ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﮔﺬرد و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮭﺘﺮ درک ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ را ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﮫ و ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
از »اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ« ﺗﺎ زدوﺧﻮرد در »ﻣﯿﺪان«
ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،آن ﭼﮫ در اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل
رخ دادن اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻏﺮب
ﺑﺎ روﺳﯿﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
در ﺳﺎل  ،١٩٩١اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
روﺳﯿﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ
ھﻤﻮاره ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ آورﯾﻞ  ٢٠٠۴ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪ و درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ آن %۶٠ ،ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺗﻮرم ﺑﮫ

ارﻗﺎم ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ رﺳﯿﺪه ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﮭﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺪاد
ﻧﻤﻮده و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﻠﯽ آن ظﺎھﺮ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﻮر را از طﺮﯾﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد
درآورد .اﯾﻦ ھﻤﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ً از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﺑﻮد.
در آن زﻣﺎن ،وﻗﺘﯽ طﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﻮاره ﺑﯿﻨﻮاﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻮرژوازی طﺮﻓﺪار ﻏﺮب ،از ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﺗﻮده
ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و »ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ« را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﺎل َ ٢٠٠۴ﻋﻠَﻢ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ »ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ«
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری رﺳﯿﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ« ھﻢ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را
»اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
»ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ« در ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .درک
ﻣﻔﮭﻮم »اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ« ﮐﻠﯿﺪ ﻣﮭﻤﯽ در درک ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﮐﻨﻮﻧﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﮐﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ:
ﺑﺮای روﺳﯿﮫ ،اوﮐﺮاﯾﻦ دروازه ای اﺳﺖ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و
از آن ﺟﺎ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ و ھﻢ زﻣﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﻮط
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ طﺮﻓﺪار ﻏﺮب و ﺑﺮدن اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻟﺬا اول آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮرژوازی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ و ﺑﻮروﮐﺮات
ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ زﯾﺮ دﺳﺖ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻮرژوازی اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺗﺮس روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم اﻣﻮال آن ھﺎ را
ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون درﻧﮓ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻮرژوازی اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ
رھﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ« و »ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ« ﮐﮫ طﺮﻓﺪار
ﻏﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،از دھﮥ  ٢٠٠٠آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻠﯿﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮ روی ﺗﻮده ھﺎی
ﻣﺮدم اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﺮ روﺳﯿﮫ و دوﻟﺖ طﺮﻓﺪار آن،
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ
اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ طﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻏﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ« و »ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ« ﮐﮫ از
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طﺮف اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﯿﻢ» .ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ« ﯾﮑﯽ از ﺑﻮروﮐﺮات ھﺎی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮥ
دوران اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٩٣ﺑﮫ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اوﮐﺮاﯾﻦ درآﻣﺪ .او ﯾﮑﯽ از
ﻣﻐﺰھﺎی اﺻﻠﯽ آرﺷﯿﺘﮑﺖ اﻧﺘﻘﺎل اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﻮرژوازی ﻧﻮﭘﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻌﺪ از دورۀ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد.
»ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ« از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﻟﯿﮕﺎرش ھﺎی
اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل
 ،٢٠٠۴ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز او اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺎز طﺒﯿﻌﯽ
از روﺳﯿﮫ وارد ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .او زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ
دﻻر ﺛﺮوت دارد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺟﺮم ﺗﺒﮭﮑﺎری و
رﺷﻮه ﺧﻮاری ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺪرت ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ »اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯽ« ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﻮزۀ
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺮ درآورده ،ﺗﻨﮭﺎ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ» .ھﺮﺑﺴﺖ« ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠٠٣ﺳﻔﯿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺖ
ﭘﺮدۀ اﯾﻦ »اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ« اﺳﺖ» .ھﺮﺑﺴﺖ« در ﮔﺬﺷﺘﮫ
در ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻮده و او ﯾﮑﯽ از آرﺷﯿﺘﮏ ھﺎ
و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ
»ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی،
»ھﺮﺑﺴﺖ« در  ٢٠٠٣ﺑﮫ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و او در
آن ﺟﺎ »اﻧﻘﻼب ُرز« را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ
اوﮐﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ .ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش ھﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪۀ ﺿﺪ ﺷﻮرﺷﯽ از
دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ )و ﺑﺎ اﺷﮑﺎل »ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ« ﺑﺮ آن
ھﺎ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد
و ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﺗﻮده ای از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و راه ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ-ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ »زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه!« در ﺳﺎل ،٢٠٠١
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺗﻮ و اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﭘﻮل از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﮫ ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از »اﻧﻘﻼب رز« ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ ای ھﻢ ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﻤﮥ
اﯾﻦ ھﺎ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ھﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﯾﺠﺎد
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ
ﻧﺎراﺿﯽ و ﺿﺪ رژﯾﻢ ،ھﺪف ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﺑﺎ ارزش ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ھﺪف
ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را
از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﮫ و ﻋﻼﻗﮥ آﻧﺎن را ﺑﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺰداﯾﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
از اﯾﻦ روش ھﺎی ﮐﺎر در اوﮐﺮاﯾﻦ ھﻢ از ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٣
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺗﻔﺎوت :اﯾﻦ ﺑﺎر از ﮔﺮوه ھﺎی ﺷﺒﮫ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﻢ ﺑﮫ
اوﮐﺮاﯾﻦ رﻓﺘﮫ و در »ﻣﯿﺪان« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
»ﻣﺒﺎرزه در ﻣﯿﺪان« ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ
اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل »اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ« ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ طﺮﻓﺪار
آﻣﺮﯾﮑﺎ و طﺮﻓﺪار اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ آن ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ طﺮﻓﺪار ﻏﺮب دوام
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ دارد :اول اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﻮرژوازی طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ ھﻨﻮز ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی دارد و ﺑﻮرژوازی طﺮﻓﺪار ﻏﺮب ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
دوم ،اوﻟﮕﺎرﺷﯽ طﺮﻓﺪار ﻏﺮب ،ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﮫ در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ھﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی دارد
و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﮥ دﯾﺮﯾﻨﮫ و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ
ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ روﺳﯿﮫ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد و از طﺮف
دﯾﮕﺮ ،اوﮐﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ و ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ آن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد .ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ آورده ﺷﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻮازن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
ﻗﻄﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺎف ھﺎی دروﻧﯽ و ﻓﺸﺎر روﺳﯿﮫ،
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﻗﺪرت را از دﺳﺖ داد )در  ٢٠٠٨زﻣﺎﻧﯽ
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ﮐﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ،
روﺳﯿﮫ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﮔﺎز طﺒﯿﻌﯽ را ﺑﮫ روی آن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺖ و
ﺣﺘﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻟﻮﻟﮥ ﮔﺎز ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ را ھﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺴﺖ( .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ» ،ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری  ٢٠١٠ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻀﻮﯾﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ در ﻧﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﻔﯽ و
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ھﻢ ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﯽ
ﺳﺮوﺻﺪا و آرام اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ را ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً طﺮﻓﺪار ﻏﺮب و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً طﺮﻓﺪار
روﺳﯿﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﻮرژوازی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی رو ﺑﮫ ﺑﯿﺮون را ھﻢ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺶ را در ﺑﺎزار
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ روﺳﯿﮫ دارای رﯾﺸﮫ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎره ﻧﻤﻮدن آن ھﺎ ﮐﺎر ﺳﺎده ای
ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان
 ،٢٠٠٨ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ وام ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﮫ روﺳﯿﮫ و ﻧﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ،واﻣﯽ ﺑﺪون ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ و
ﺳﺨﺖ ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺮای ﻗﺪرت ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ و
روﺳﯿﮫ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﮫ
ﺣﻮزۀ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮدش ،از طﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺗﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﮑﯽ از رگ ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ روﺳﯿﮫ را ﻗﻄﻊ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ،ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص آﻟﻤﺎن ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ )ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( و ﻋﻀﻮﯾﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ در اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺑﮫ
اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای روﺳﯿﮫ از طﺮف دﯾﮕﺮ ،از
دﺳﺖ دادن اوﮐﺮاﯾﻦ و ﮐﺮﯾﻤﮫ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ از دﺳﺖ دادن ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ھﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
ارﺿﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺸﺎر ﻗﺪرت ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی را در اوﮐﺮاﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺟّﻮی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﺸﻮر
از ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮرﺳﯽ »ﻣﺒﺎرزات
ﻣﯿﺪان« در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ،آن ﭼﮫ ﺟﺮﻗﮥ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ را زد،
رﻓﺘﺎر »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﺑﻮد ﮐﮫ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺷﺮاﮐﺖ
ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١٣ﺳﺮ ﺑﺎز زد .اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر
روﺳﯿﮫ را ﻧﺪاﺷﺖ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮥ
اروﭘﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
ﻓﻌﻼً ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽ اﻧﺪازد» ،ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ« از ھﻤﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﻣﯿﺪان«
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و اطﺮاف
»ﻣﯿﺪان« در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﮭﺮ »ﮐﯽ ﯾﻒ« )ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ
»ﻣﯿﺪان« ،ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ(.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی اﺣﺰاب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن
ﺣﮑﻮﻣﺖ از راه رأی اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،
 ۵٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در »ﮐﯽ ﯾﻒ« ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺷﻌﺎر »اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود« را ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ اداره
ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮده و آن ھﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
 ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری و ﮔﺸﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺠﺎری از ﺟﺎﻧﺐ
روﺳﯿﮫ ،ﺗﻨﺶ ھﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و زدوﺧﻮردھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮوه ھﺎی  ٢٠٠-١٠٠ﻧﻔﺮی از
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ ژاﻧﻮﯾﮫ ﮐﮫ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﭘﻠﯿﺲ از ﻋﮭﺪۀ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ،
»ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻦ در داده و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﯾﻒ ھﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﻤﻮاره ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در ﭘﯽ
آن ١٢ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮭﺮھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ
دادﻧﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ،رھﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و
ﺑﺎ رھﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ و »ﺟﺎن ﮐﺮی« وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ارﺗﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ در اﯾﻦ زدوﺧﻮردھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و
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ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮار آراﻣﺶ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
در اواﺳﻂ ﻓﻮرﯾﮫ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﺻﻼﺣﯿﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮر ،از
طﺮف ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪ ۴٠ ،ﻧﻔﺮ از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ھﺎی اﺣﺰاب
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻤﻠﮫ آورده و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر آن
ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ
زدوﺧﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن داﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﮔﺮم و
ﺟﻨﮓ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﻠﯿﺲ ،ظﺮف ﭼﻨﺪ
روز ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن  ۶٠ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ ﺟﻨﺎح ﻣﯿﺎﻧﮫ
روی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ھﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺎ
»ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اواﺧﺮ ﻓﻮرﯾﮫ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی زﯾﺎد آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻨﺎح رادﯾﮑﺎل ﮐﮫ
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن از »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ«
ﺳﻠﺐ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری را ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،از
اﺟﺎزۀ ورود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰب رھﺒﺮی ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ» ،ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ
ﻓﺮار ﮐﺮد.
ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﮫ روﯾﺪادھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،اﯾﻦ
ﯾﮏ »اﻧﻘﻼب« از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻼش ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ آﺷﮑﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ وﺟﮫ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮده ھﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ،روﺣﯿﮥ ﺿﺪ روﺳﯿﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺺ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد :ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود
ﺑﻮده اﺳﺖ :اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎری
ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آزادی در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﻣﺎھﯿﺖ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ» :روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ
ﻧﻤﯽ دھﺪ ،اروﭘﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮫ
ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻨﮕﯽ؟«
ﺑﯽ ﺷﮏ در اﻓﮑﺎر ﺗﻮده ھﺎی ﻣﻌﺘﺮض» ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در
اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ« ﺑﺮاﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ

و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ ،ﻧﯿﺮوی ﺗﻮده ھﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮرژوازی
طﺮﻓﺪار ﻏﺮب و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ درآﻣﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻠﻤﮥ »اﻧﻘﻼب« ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫ ای ﻣﺎ را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﺜﻞ »اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ!« ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎآراﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﻧﻘﻼب
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﺣﺘﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در آن ﺑﺸﻮد ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪی
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اداﻣﮫ دار ﻣﯿﺎن دو ﺟﺒﮭﮥ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ھﻢ آﺷﮑﺎرا در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

آﻧﺎن ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ اوﮐﺮاﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،در ﻣﻮرد
»اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺎرک ﮔﺰی« )در ﺗﺮﮐﯿﮫ( دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﮐﮫ از اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و در دام
طﺮﻓﺪاری از ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮرد
اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ
از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ
روﯾﺪادھﺎی »ﮔﺰی« داده و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب« ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻮد ﮐﮫ در
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از وﺿﻌﯿﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﯽ رﺑﻂ در ﺳﻄﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮده و ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ
ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی طﺮﻓﺪار »ﮔﺰی« ،ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اوﮐﺮاﯾﻦ و آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﭘﺎرک
»ﮔﺰی« رخ داد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد و وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ! آن
ھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روﯾﺪادھﺎی اﺧﯿﺮ در اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
و در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ و ﺑﺨﺶ
ھﺎﯾﯽ از ﺑﻮرژوازی اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ آن ﭼﮫ در »ﮔﺰی« رخ داد را ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﺼﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ
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و ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ
روی اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام
دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ روﯾﺪادھﺎی »ﮔﺰی« و »ﻣﯿﺪان« ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﻮده
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻞ اﺗﮑﺎی ﺑﻮرژوازی
در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﺑﻮرژوازی درآﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آن اﻗﺸﺎری از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا آن ﭼﮫ ﮐﮫ در اوﮐﺮاﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
را »اﻧﻘﻼب« ﻧﻤﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ آن ﭼﮫ در
»ﮔﺰی« رخ داد را ﺑﺎ »ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ« ﯾﺎ »ﺑﮭﺎر «۶٨
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﺮ
ﺿﺪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻮرژوای دﯾﮕﺮ ) (AKPھﻤﺴﻮ ﺷﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ
روﯾﺪادھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻣﺎ رخ داده و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻋﻠﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺧﻮب
درﯾﺎﺑﯿﻢ؟
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی طﺮﻓﺪار »ﮔﺰی« ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺎرز را ﭘﻮﺷﺶ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ھﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و روﯾﺪادھﺎی
اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ﻣﻨﻔﯽ اراﺋﮫ دادﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ،در
اوﮐﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﻧﺪ! ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم دوﻟﺘﯽ و طﺮﻓﺪار
روﺳﯿﮫ )ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﺗﯿﻦ و ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ( ھﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .آن ھﺎ ،اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی را در
اواﺧﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺰب ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
»اﺳﻮاﺑﻮدا« ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ از اﻗﻠﯿﺖ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و اﻓﺮاد آن ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪن زﺑﺎن روﺳﯽ از زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،را دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﺪارک ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ و »ﺳﯿﺎ« وﺟﻮد
دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ﻣﯿﺎﻧﮫ رو در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ »ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزات ﺷﺪﯾﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ،ﺑﮫ ﺻﺮف

اﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺪه ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺘﮫ و
ﺑﮫ زدوﺧﻮرد دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻋﺪه ای از آن ھﺎ ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی ﻏﺮﺑﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ از اﯾﻦ ﮔﺮوه
ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ دوران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ
اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻏﺮﺑﯽ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و
اﺣﺰاب ﺑﻮرژاﯾﯽ راﺳﺘﮕﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺗﺰ »ﭘﯿﺮوزی ﻓﺎﺷﯿﺰم« از دروِن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد »ﮔﺰی« ظﺎھﺮ ﺷﺪ.
زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮی آن رﯾﺸﮫ در ﻧﮑﺎت زﯾﺮ دارد :اول ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ
اﯾﻦ ﮐﮫ »راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد )ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار
روﺳﯿﮫ را »ﮐﻤﺘﺮ راﺳﺘﮕﺮا« ﯾﺎ »ﻏﯿﺮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد را ھﻢ در ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺮﯾﻤﮫ و اﺷﻐﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »روﺳﯿﮥ ﺑﺰرگ« ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ
ﺳﺎﺑﻘﮥ اﺣﺰاب طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ ﮐﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮥ دﯾﺮﯾﻨﮫ ای آﻣﺪه
اﻧﺪ.
ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ» :اﺣﺰاب در ﺗﻮازن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻏﺮب و روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﻠﻮک آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻤﺎم
اﺣﺰاب را ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﮫ و ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻏﺮب
ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،از دﯾﺪ ﭼﭗ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم را در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ
ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺗﻮازن ﻗﻮا را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﻌﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،اﮔﺮ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ھﻤﺴﺎن ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻧﻮﯾﻦ و
ھﺪف ﻗﺮار ﻧﺪادن ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ زداﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﻘﺎب رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم ﻧﯿﺴﺖ،
درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده اﯾﻢ) «.ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺎﺷﻠﯽ(sol.org.tr،
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮد ،از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺬاﻓﯽ و
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اﺳﺪ و رژﯾﻢ ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﭘﺲ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از رژﯾﻢ
»ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« اردوﻏﺎن ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ،دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ در واﻗﻊ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ،
از ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ ﻋﻠﯿﮫ دﯾﮕﺮی دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.
ﺧﺎرج ﺷﺪن از درﮔﯿﺮی در ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ دو دﺳﺘﮥ
طﺮﻓﺪار ﻏﺮب و طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل درﮔﯿﺮ
ﺷﺪن در ﺟﻨﮓ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺰﺑﮥ آن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ رود .ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ در
ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ارﺗﺶ روﺳﯿﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ای در ﺧﺎک اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﭘﻮﺗﯿﻦ زده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻓﺮودﮔﺎه ھﺎی ﮐﺮﯾﻤﮫ در »ﺳﻮاﺳﺘﻮﭘﻮل«
و ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ روﺳﯿﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی اﺷﻐﺎل
ﺷﺪه )از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن( اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در ﭘﯽ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ روﺳﯿﮫ» ،ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ھﻢ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی اﻧﺘﺸﺎر داد» .ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
در ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدش ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و او ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮاھﺪ
ﺳﺘﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ» ،ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ« اﻟﺒﺘﮫ از روﺳﯿﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺮﯾﻤﮫ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺗﺎﺗﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
و در روز  ٢۵ﻣﮫ )روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوﮐﺮاﯾﻦ( ،اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﮫ از اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﮫ رﻓﺮاﻧﺪوم
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ھﻤﺰﻣﺎن ،اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در طﺮﻓﺪاری
از روﺳﯿﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ رخ داد و ﻋﺪه ای از ﺳﺮﺑﺎزان و
اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻒ
روﺳﯿﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﺎزه ﻧﯿﺮوی

درﯾﺎﯾﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﺧﯿﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد( .در ﺿﻤﻦ،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎﺗﺎرھﺎی ﮐﺮﯾﻤﮫ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﮭﺎﺟﻢ و ﺑﺮای
رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزۀ اوﮐﺮاﯾﻦ اﻋﻼم ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻤﺎت
را ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ﯾﺎﻏﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده و از ﻏﺮب طﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﺮب ھﻨﻮز ﺑﮫ اﯾﻦ اﻟﺘﻤﺎس ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪاده
و ﮐﻮﺷﺶ در ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن »ﺧﺮس روﺳﯽ« دارد .ﻏﺮب
»ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی« اﯾﻦ اﻋﻤﺎل روﺳﯿﮫ را »ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده« و
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﺧﺮاج روﺳﯿﮫ از  G-8ﻧﻤﻮد و روﺳﯿﮫ را از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری در اﻧﺰوا ﻗﺮار داد .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ روﺳﯿﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﯾﻦ طﻮر
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزۀ اوﮐﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﻟﻄﻤﮫ ﻧﺨﻮردن
ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﯿﮫ را )ﺑﺎ وارد ﻧﺸﺪن ﺑﮫ ﻧﺎﺗﻮ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ(
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﻏﺮب )ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﻤﮏ اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﻮرھﺎی ﺟﺴﻮراﻧﮥ روﺳﯿﮫ
ﻧﺸﺘﺎﻓﺖ( در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ دارد ،ھﻢ
ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺗﻮ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدد.
ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﻮۀ ﺗﺼﻮر ﺑﻮده و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،زﻣﯿﻨﮥ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻣﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﮥ اﯾﻦ ھﺎ ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮھﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺮدم اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺪرت ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎز ھﻢ درد ،ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و
ﻣﺮگ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ آورد .دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ راه دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد راه ﺣﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد
ﻧﺪارد.
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اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از : ۵-١٩٨۴
دوازده ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﻟﺮزاﻧﺪ

ﺷ ﺮ« را ﻣﺤﺎﺻ ﺮه ﮐﺮدﻧ ﺪ .دوﻟ ﺖ ﺑ ﯿﺶ از ده ﺳ ﺎل روی
روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎر و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد.

)ﺑﺨﺶ اول(

دوﻟﺖ ،ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی روش ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ اﻋﺘﺼ ﺎب را ﺑ ﺎ دﻗ ﺖ
طﺮاﺣﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ ،آﻣ ﻮزش دﯾ ﺪه ،وﺳ ﺎﯾﻞ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﻣﺤﻞ آورده ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﮫ ای از آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐ ﺰ
ﭘﻠﯿﺲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﮐﺎﻣﻼً ﺳ ﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘ ﮫ
و آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
از :رھﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﺮﺟﻤﮫ :ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ
ظﺮف ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗ ﺎه در روز دوﺷ ﻨﺒﮫ  ١٢ﻣ ﺎرس ،١٩٨۴
ﺻﺪھﺎ ﻣﻌﺪﻧﭽﯽ »ﯾﻮرک ﺷ ﺮ« از ﻣﺤ ﺪودۀ »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ«
ﮔﺬﺷ ﺘﮫ و راھ ﯽ »ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷ ﺮ« ١٠ﺷ ﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺼ ﺪ آن ھ ﺎ
ﻣﻌ ﺪن »ھ ﺎر ورت« ١١ﺑ ﻮد ﺗ ﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ آن ﺗ ﺎ ﺷ ﯿﻔﺖ ﺷ ﺐ
ﭘﯿﮑﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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در روزھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺻﺪھﺎ اﻋﺘﺼ ﺎب ﮐﻨﻨ ﺪۀ »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ«
ﻣﺠﺪاً ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ و در ﺻﺤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌ ﺪن »ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷ ﺮ«
ﭘﯿﮑﺖ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ھﺪف آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﻣﻌ ﺪن
»ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷﺮ« را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺗﺸ ﻮﯾﻖ ﺑ ﮫ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ از طﺮﯾ ﻖ اﺗﺤﺎدﺷ ﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨ ﺪ
ﺟﻠ ﻮی »اﯾ ﺎن ﻣ ﮏ ﮔﺮﮔ ﻮر« ،١٢ﻣ ﺪﯾﺮ ﮐ ﻞ ﻣﻌ ﺎدن ذﻏ ﺎل
ﺳ ﻨﮓ را ﺑﮕﯿﺮﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﻣﻌ ﺪن را ﻧﺒﻨ ﺪد .ﺗﺎﮐﺘﯿ ﮏ او ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮی
از ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر رﻓﺘﻦ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن »ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷﺮ« ﺑﻮد.
در اﻋﺘﺼ ﺎب  ١٩٧٢ﮐ ﺎرﮔﺮان ﻣﻌ ﺪن زﻏ ﺎل ﺳ ﻨﮓ،
ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن در ﺟﻠ ﻮی اﻧﺒﺎرھ ﺎ و اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎی ﺑ ﺮق ،ﭘﯿﮑ ﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در  ،١٩٨۴ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣ ﺪ،
ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ﻣﺠﺒ ﻮر ﺑﻮدﻧ ﺪ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﮐ ﺎرﮔﺮان دﯾﮕ ﺮ ﭘﯿﮑ ﺖ
ﺑﮕﺬارﻧ ﺪ .اﯾ ﻦ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ،روﻧ ﺪ اﻋﺘﺼ ﺎب را ﺷ ﮑﻞ داده و ﺑ ﺮ
آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ.
ظ ﺮف ﭼﻨ ﺪ ﺳ ﺎﻋﺖ ١٠٠٠ ،ﺗ ﻦ از اﻓ ﺮاد ﭘﻠ ﯿﺲ را ﺑ ﮫ
»ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷ ﺮ« ﻓﺮﺳ ﺘﺎدﻧﺪ ﺗ ﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻋﺼ ﺎب ﮐﻨﻨ ﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺴ ﺘﻨﺪ .ظ ﺮف ﭼﻨ ﺪ روز ،اﯾ ﻦ ﺗﻌ ﺪاد ﺑ ﮫ  ٨٠٠٠ﺗ ﻦ از
ﻧﯿﺮوھﺎی ذﺧﯿﺮۀ ﭘﻠﯿﺲ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﻤﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺴ ﯿﺎر
ﻣﺠﮭﺰ ﺑ ﻮده و از ﻣﺮﮐ ﺰ دﺳ ﺘﻮر ﻣ ﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ و ﺳ ﺮﯾﻊ ﻋﻤ ﻞ
ﻣ ﯽ ﮐﺮدﻧ ﺪ و در ﺑ ﺪو ورود ﺗﻤ ﺎم اط ﺮاف ﻣﻌ ﺪن »ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ

ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری«١٣ﭼﻨ ﺪﯾﻦ ﺳ ﺎل ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣﺎﻧﻮرھ ﺎی
ﻣﺨﺘﻠ ﻒ از ﻣﺒ ﺎرزۀ ﻧﭙﺨﺘ ﮫ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ﺧ ﻮدداری ﮐ ﺮده
ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻ ﻮرت ﭘ ﺬﯾﺮد
ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﺻﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن داﺷﺘﮫ و زﻣ ﺎن ھ ﻢ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ
ﺑﺎﺷ ﺪ .ﺟﻨ ﺒﺶ ﮐ ﺎرﮔﺮی ﺑ ﮫ اﻧ ﺪازۀ ﮐ ﺎﻓﯽ ﻧ ﺮم ﻧﺸ ﺪه ﺑ ﻮد .ﻟ ﺬا
»ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در  ،١٩٨۴ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺗ ﻮری« ﺑ ﺎﻷﺧﺮه ﺧ ﻮد را آﻣ ﺎدۀ اﯾ ﻦ
ﻣﺒ ﺎرزه ﻣ ﯽ دﯾ ﺪ .در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ،ﺑ ﺎ ﮔﺬاﺷ ﺘﻦ ﺗﻨﮭ ﺎ ﯾ ﮏ آﻟﺘﺮﻧ ﺎﺗﯿﻮ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان -آن ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ از اﻋﺘﺼﺎب دﺳﺖ ﺑﮑﺸ ﻨﺪ و
در واﻗﻊ اﺟﺎزه دھﻨ ﺪ ﺻ ﺎﺣﺒﺎن و ﻣ ﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﺎدن ھ ﺮ
ﮐ ﺎری ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھﻨ ﺪ ﺑﮑﻨﻨ ﺪ -در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﮐ ﺎرﮔﺮان را ﺑ ﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ.
اﮐﻨ ﻮن ﭘ ﺲ از ﺳ ﺎل ھ ﺎ رﮐ ﻮد و ﺑﯿﮑ ﺎری ھ ﺎی ﺗ ﻮده ای،
ﺟﻨ ﺒﺶ ﮐ ﺎرﮔﺮی در ﺿ ﻌﯿﻒ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺧ ﻮد ﻗ ﺮار
داﺷ ﺖ؛ روﺣﯿ ﮫ و ﺗ ﻮان ﻣﺒ ﺎرزه ﺑﺴ ﯿﺎر ﺿ ﻌﯿﻒ ﺑ ﻮد و
رھﺒ ﺮی ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی ﻣﺒ ﺎرزه ﺑ ﺎ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری« ﺑ ﮫ دﻧﺒ ﺎل
ﮐﺎھﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ،ﺗﺨﺮﯾ ﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﮐ ﺎرﮔﺮان و ﺧﻔ ﮫ ﮐ ﺮدن
ﺗ ﻮان ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ آن ھ ﺎ ﺑ ﻮد» .اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ ﺳﺮاﺳ ﺮی
ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن« ١٤ھ ﻢ ﻗ ﺪرت زﯾ ﺎدی ﻧﺪاﺷ ﺖ .ﺑ ﯿﻦ ﺳ ﺎل ھ ﺎی
» ٢-١٩٨١ﺗﺎﭼﺮ« ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑ ﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن
ﺗﻦ داده ﺑﻮد و ﺳﺎل  ۴٠ ،١٩٨۴ﻣﻌﺪن ﯾﺎ ﺑﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪه و ﯾ ﺎ ﺑ ﺎ
ھ ﻢ ادﻏ ﺎم ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد .روﺣﯿ ﮥ ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺑﺴ ﯿﺎر
ﺧ ﺮاب ﺑ ﻮد .ﺑﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪن دو ﻣﻌ ﺪن ﯾﮑ ﯽ در ﺳ ﺎل  ١٩٨٢و
دﯾﮕ ﺮی در ﺳ ﺎل  ١٩٨٣ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ ﻣﺤ ﺪود و در
ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن ھﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
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»آرﺗ ﻮر اﺳ ﮑﺎرﮔﯿﻞ« ١٥ﺑ ﺎ  %٧٠رأی در دﺳ ﺎﻣﺒﺮ ،١٩٨١
ﺑ ﮫ رﯾﺎﺳ ﺖ اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن اﻧﺘﺨ ﺎب ﺷ ﺪ .اﻣ ﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان در ژاﻧﻮﯾﮥ  ،١٩٨٢ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ رد رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ و
ﺑ ﺎ ﭘﯿﺸ ﻨﮭﺎد  %۵۵اﻓ ﺰاﯾﺶ دﺳ ﺘﻤﺰد ،اﻋﺘﺼ ﺎب ﮐﺮدﻧ ﺪ .در
اﮐﺘﺒ ﺮ  %۶١ ،١٩٨٢از ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن رأی دادﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای
اﺿ ﺎﻓﮫ دﺳ ﺘﻤﺰد و ﺑﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﻣﻌ ﺎدن اﻋﺘﺼ ﺎب ﻧﮑﻨﻨ ﺪ،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ »آرﺗﻮر اﺳﮑﺎرﮔﯿﻞ« ﻣﺮﺗﺒﺎ ً اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣ ﯽ
ﮐﺮد ﮐﮫ در »ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ« ھﯿﺌﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﺴﺘﮫ
ﺷﺪن  ٧٠ﻣﻌﺪن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷ ﺖ ،اﻣ ﺎ ﯾ ﺎ او ﻓﺎﻗ ﺪ
اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﯿﺎن ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺑ ﻮد و ﯾ ﺎ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺗ ﻮان ﻣﺒ ﺎرزۀ
ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟّﻮی ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺗﻮری« ﻗ ﺮار داﺷ ﺖ
و ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ زﻣ ﺎن ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﺑ ﺮای ﻧﺸ ﺎن
دادن ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ » ،١٩٨٣اﯾﺎن ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر« ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ھﯿﺌ ﺖ
ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻣ ﺪﯾﺮان ﻣﻌ ﺎدن اﻧﺘﺨ ﺎب ﺷ ﺪ» .ﻣ ﮏ ﮔﺮﮔ ﻮر«
ﮐﺴ ﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺻ ﻨﻌﺖ ﻓ ﻮﻻد را ﺑ ﺮای ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری«
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .او در دھﮥ  ،١٩٧٠ﯾﮑﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰﺗ ﺮﯾﻦ
ﮐﻤﭙ ﯿﻦ ھ ﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ ﺎن را ﺑ ﺮ ﺿ ﺪ ﮐ ﺎرﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑ ﺎﯾﯽ
طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﮐ ﺎرﮔﺮی آﻣﺮﯾﮑ ﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ .او در
دوران ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری« ﮐ ﺎرش ﺑﺴ ﺘﻦ ﻣﻌ ﺎدن و از ﺑ ﯿﻦ
ﺑﺮدن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب او را ﯾ ﮏ اﻋ ﻼن ﺟﻨ ﮓ
ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﮫ ﺣﺴ ﺎب ﻧﯿ ﺎورﯾﻢ ،ﺑ ﮫ ﺟ ﺮأت ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ
ﻗﻄﻌﺎ ً ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻮد.
اﻣ ﺎ آﯾ ﺎ اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن آﻣ ﺎده ﺟﻨ ﮓ ﺑ ﻮد؟
ﭘﯿ ﺮوزی »ﭘﯿﺘ ﺮ ھﯿ ﺖ ﻓﯿﻠ ﺪ« ١٦ﭼﭙﮕ ﺮا در ﺳ ﺎل  ١٩٨۴در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺶ »ﺟ ﺎن واﻟ ﺶ« ١٧ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ دﺑﯿ ﺮ اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ ﮐ ﮫ
ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﻨﻔ ﯽ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ
ﺳﺆال اﺳﺖ .ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ظﺎھﺮاً ھﻨﻮز ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽ دادﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺗﻮری« ﺣﻤﻠﮫ را آﻏﺎز ﮐﺮد.

در اول ﻣ ﺎرس وﻗﺘ ﯽ ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺒ ﺮ ﺑﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﮐ ﺎن ذﻏ ﺎل
ﺳ ﻨﮓ »ﮐﻮرﺗﻨ ﻮود« ١٨را داد ،ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ
ﺟﻨ ﻮﺑﯽ« ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ دﺳ ﺖ ﺑ ﮫ اﻋﺘﺼ ﺎﺑﯽ ﻏﯿ ﺮ رﺳ ﻤﯽ زدﻧ ﺪ.
در  ۵ﻣ ﺎرس ،وﻗﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﻧﯿﻤ ﯽ از ﮐ ﺎرﮔﺮان »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ«
ﻧﻘ ﺪاً ﺑﯿﮑ ﺎر ﺷ ﺪه ﺑﻮدﻧ ﺪ ،ﺷ ﻮرای ﻣﻨﻄﻘ ﮫ »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ«
اﻋﺘﺼﺎب رﺳﻤﯽ را ﺑﺮای روز  ٩ﻣﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮد.
وﻟ ﯽ ﺑ ﺮای ﮐ ﺎرﮔﺮان »وﯾﻠ ﺰ ﺟﻨ ﻮﺑﯽ« ﺑﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﻣﻌ ﺪن
»ﻟ ﻮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺗﯿ ﺮ« ١٩دﯾﮕ ﺮ داﺳ ﺘﺎﻧﯽ ﮐﮭﻨ ﮫ ﺑ ﻮد ،ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ آن
ﻣﻌﺪن ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﺬا اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ
ﻋﻤﻠﯿ ﺎﺗﯽ وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی ﻣﺤﻠ ﯽ ﻧﯿ ﺎز داﺷ ﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﮥ آن ھﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای اﯾ ﻦ ﺣ ﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮫ،
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزۀ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در  ۶ﻣ ﺎرس ،ﺷ ﻮرای ﻣﺤﻠ ﯽ اﺳ ﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی را دﻋﻮت ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب در روز  ٩ﻣﺎرس ﻧﻤﻮد.
ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ،ﻣﻌ ﺪن »ﭘ ﻮل ﻣﯿ ﺰ« ٢٠ﺳ ﮫ ھﻔﺘ ﮫ ای ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﻌﺪن ،ﺑﮫ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
»اﯾﺎن ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر« در رﯾﺨﺘﻦ ھﯿﺰم ﺑﮫ آﺗﺶ دﺳﺖ داﺷﺖ.
در روز  ۶ﻣﺎرس ،او ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﮔﻔ ﺖ
ﮐ ﮫ در ﺳ ﺎل  ٢٠ ،١٩٨۴ﻣﻌ ﺪن ﺑﺴ ﺘﮫ ﺧﻮاھ ﺪ ﺷ ﺪ و ٢٠
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
»ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر« ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾ ﺪ ﻋﻘ ﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ او را از ﺑﺴ ﺘﻦ اﯾ ﻦ
 ٢٠ﻣﻌﺪن ﺑﺎز دارد .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﮓ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﮫ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺳ ﺎل ﭘ ﯿﺶ ﭘﯿﺸ ﻨﮭﺎد ﻣﺒ ﺎرزه داده ﺑ ﻮد و از ط ﺮف ﮐ ﺎرﮔﺮان
رد ﺷ ﺪ ،ﺣ ﺎﻻ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ دﯾﮕ ﺮی ﺑ ﮫ ﻏﯿ ﺮ از ﻋﻘ ﺐ ﻧﺸ ﯿﻨﯽ
داﺷﺖ؟ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻮه و ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد ،اﻟﺒﺘ ﮫ ﮐ ﮫ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.
در  ٨ﻣ ﺎرس ،ھﯿﺌ ﺖ اﺟﺮاﺋﯿ ﮫ اﻋ ﻼم ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ﮐ ﺎرﮔﺮان
ﻣﻌﺎدن »ﯾﻮرک ﺷﺮ« و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی اﻋﺘﺼ ﺎب ﺧﻮاھﻨ ﺪ ﻧﻤ ﻮد
و ﮐ ﺎرﮔﺮان ھ ﺮ ﻣﻌ ﺪن دﯾﮕ ﺮی ھ ﻢ ﮐ ﮫ ﺑﺨﻮاھﻨ ﺪ ﺑ ﮫ آن ھ ﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
آﯾﺎ رأی ﮔﯿﺮی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴ ﺘﯽ ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽ ﮔﺮﻓ ﺖ؟
وظﯿﻔﮫ ھﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐ ﮫ ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن را ﺑ ﮫ ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ
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Lewis Merthyr
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ﻋﻠﯿﮫ »ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر« ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن
آﻧﺎﻧﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ آﻣ ﺎدﮔﯽ ﻣﺒ ﺎرزه داﺷ ﺘﻨﺪ .ﻟ ﺬا ھﯿﺌ ﺖ اﺟﺮاﯾ ﯽ،
 ٢١ﺑﮫ  ٣ﻋﻠﯿﮫ رأی ﮔﯿﺮی ﺳﺮاﺳﺮی رأی داد.
ﮐ ﺎر آﻧ ﺎن ﺻ ﺪ در ﺻ ﺪ درﺳ ﺖ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ در آن ﻣﻘﻄ ﻊ رأی
ﮔﯿ ﺮی ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻧﮑﻨﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ،وظﯿﻔ ﮫ ھﯿﺌ ﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﻣﻘﻄﻊ ،رھﺒﺮی را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر« ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﺄﻣﻮر ﻗﺘ ﻞ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری« ﻓﻠ ﺞ ﮐﻨ ﺪ .اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ
ﺳﺒﮏ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻨﮓ
رو در روی در ﭘ ﯿﺶ داﺷ ﺖ ،آن وﻗ ﺖ »ﺗ ﻮری« و
دارودﺳ ﺘﮫ ﺑ ﺎ رأی ﮔﯿ ﺮی ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺖ ﮐ ﺮده و ﻋﻤ ﻞ
ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾ ﺮا ﻣ ﺪﻋﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
در آن ﻣﻘﻄ ﻊ ،ﻣ ﯽ ﮔﻔﺘﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﮐ ﺲ در ﭼﻨ ﯿﻦ ﺷ ﺮاﯾﻄﯽ
ﺧﻮاھ ﺎن ھﻤ ﮫ ﭘﺮﺳ ﯽ ﺷ ﻮد ،ﺑﺎﻋ ﺚ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺗ ﺎ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ و
»رھﺒﺮی« ﻓﻠﺞ ﮔﺮدد و داﻧﺴﺘﮫ ﯾ ﺎ ﻧﺪاﻧﺴ ﺘﮫ ﮐﻤ ﮏ ﺑ ﮫ دﺷ ﻤﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھ ﺎن ھﻤ ﮫ ﭘﺮﺳ ﯽ از ﺟﺎﻧ ﺐ اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ
ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ،ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی ﻋﮑ ﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻮری ﻧﺸ ﺎن دادﻧ ﺪ ،ﺑ ﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺪﯾ ﺪی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﮫ اﺳ ﺖ ،آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ
ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن رھﺒ ﺮی اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ.
»ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر« و »ﺗ ﻮری« وﻗﺘ ﯽ ﻣ ﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘﻨﺪ ﻣﻌ ﺎدن را
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،در ﯾﮏ رأی ﮔﯿﺮی ﻧﻈ ﺮ ﮐ ﺎرﮔﺮان را ﺟﻮﯾ ﺎ ﻧﺸ ﺪﻧﺪ.
ھﻤ ﯿﻦ ط ﻮر ،در  ٨-١٩٧٧ﭼﻨ ﺎن ﭼ ﮫ در ﯾ ﮏ رأی ﮔﯿ ﺮی
ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﻧﻘﺸﮥ دوﻟﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰاﯾ ﺎ و
دﺳﺖ ﮐﺸ ﯿﺪن از اﻋﺘﺮاﺿ ﺎت ﺧ ﻮد ،رأی ﻣﻨﻔ ﯽ داده ﺑﻮدﻧ ﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران رژﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣ ﺪﯾﺎ ھ ﻢ در ﻣ ﻮرد ﻧﻘﺸ ﮫ دوﻟ ﺖ در
دادن ﭘﺎره ای ﻣﺰاﯾﺎ ﺑ ﮫ ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ھ ﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿ ﯽ ﻧﮑﺮدﻧ ﺪ.
اﮐﻨ ﻮن ھ ﻢ اﯾ ﻦ ﻧﻘﺸ ﮫ ،در ﻣﯿ ﺎن ﮐ ﺎرﮔﺮان اﺧ ﺘﻼف ﻧﻈ ﺮ
اﻧ ﺪاﺧﺖ و ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری« ھ ﻢ ﻣﺸ ﺘﺎﻗﺎﻧﮫ در ﭘ ﯽ داﻣ ﻦ
زدن ﺑﮫ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾ ﺎن اﻋﺘﺼ ﺎﺑﺎت »ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ
ﺷﺮ« ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.

روز  ٩ﻣﺎرس» ،دورھﻢ« ٢١و »ﮐﻨ ﺖ« ٢٢در ﻣﻨ ﺎطﻖ ﺧ ﻮد
اﻋﺘﺼ ﺎب را آﻏ ﺎز ﮐﺮدﻧ ﺪ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ ﯽ ﮐ ﮫ از ط ﺮف
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »وﯾﻠﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ« اﻋﺘﺼ ﺎب را
ﺗﺄﯾﯿ ﺪ ﮐﺮدﻧ ﺪ ،اﻣ ﺎ در روزھ ﺎی  ١١و  ١٢ﻣ ﺎرس ﺧ ﻮد
ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن دو ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب را رد ﮐﺮدﻧﺪ.
 ،MORIﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐ ﺰ ﺳ ﻨﺞ آرا ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ  %۶٢از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاھﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷ ﺮ« در آن ﮐﻨﻔ ﺮاﻧﺲ ،ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﮔﯿ ﺮی
ﺧﻮد را ﻣﻮﮐ ﻮل ﺑ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﮥ آرای ﮐ ﺎرﮔﺮان ﮐ ﺮده و رھﺒ ﺮی
دو ﻣﻨﻄﻘﮥ دﯾﮕﺮ ھﻢ رأی ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ.
روز  ١٢ﻣﺎرس ،وﺿﻊ ﺑﮫ اﯾ ﻦ ﺷ ﮑﻞ ﺑ ﻮد؛ ﭘﯿﮑ ﺖ ﮔ ﺬاران
وارد ﻋﻤ ﻞ ﺷ ﺪه و اﻋﺘﺼ ﺎب را ﺳﺮاﺳ ﺮی ﺳ ﺎﺧﺘﮫ و ھ ﺮ
ﻣﻨﻄﻘ ﮫ را ﻣﺠﺒ ﻮر ﺑ ﮫ ورود ﺑ ﮫ اﻋﺘﺼ ﺎب ﮐﺮدﻧ ﺪ .ﺑﯿﺸ ﺘﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان »وﯾﻠﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ« از اﻋﺘﺼﺎب ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رأی ﻗﺒﻠ ﯽ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻓﻮراً در اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧ ﺪ .در ط ﻮل ﯾ ﮏ
ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ ھﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھ ﺎ ،ﮐ ﺎرﮔﺮان
»وﯾﻠﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ« ﻣﺤﮑﻢ اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
روز  ١۴ﻣﺎرس ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺪﯾﺮان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ
از  ١٧۴ﻣﻌﺪن ١٣٢ ،ﻧﻘﺪاً ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑ ﻮد .ﻣﻌ ﺪن »ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ
ﺷ ﺮ« ﻣﺸ ﮑﻞ ﺑﺰرﮔ ﯽ ﺑ ﻮد .اﻗ ﺪام ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ«
در ﺑﺮﻗ ﺮاری اﻋﺘﺼ ﺎب ﺳﺮاﺳ ﺮی در اﺑﺘ ﺪا ﺗ ﺎ ﺣ ﺪی ﻧﺘﯿﺠ ﮫ
ﻣﺜﺒﺖ داد .وﻗﺘ ﯽ روز  ١۵ﻣ ﺎرس» ،دﯾ ﻮی ﺟ ﻮﻧﺰ« ٢٣ﯾﮑ ﯽ
از ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن »ﯾ ﻮرک ﺷ ﺮ« در ﺣ ﺎل ﭘﯿﮑ ﺖ ،ﮐﺸ ﺘﮫ ﺷ ﺪ
»ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷﺮ« ﺗﺎ روز ﯾﮑﺸ ﻨﺒﮫ ﺑﻌ ﺪ از آن در ﻣﻨﻄﻘ ﮫ ﺧ ﻮد
اﻋﺘﺼﺎب ﮔﺬاﺷﺖ.
روز  ١۶ﻣ ﺎرس ،طﺒ ﻖ ﮔ ﺰارش ﺧ ﻮد ﮐﻤﯿﺘ ﮥ ﺳﺮاﺳ ﺮی
ﻣﺪﯾﺮان ،ﺗﻨﮭﺎ  ١١ﻣﻌﺪن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
در روزھﺎی  ١۵و  ١۶ﻣﺎرس ،ﯾﮏ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳ ﯽ اﻧﺠ ﺎم ﺷ ﺪ
ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻣﻨﻄﻘﮥ »ﻧﻮرﺗﻮﻣﺒﺮﻟﻨﺪ« ٢٤ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب رأی
ﻣﺜﺒ ﺖ داده ،اﻣ ﺎ ﻣﻨ ﺎطﻘﯽ ﮐ ﮫ ﮔ ﺮاﯾﺶ ھ ﺎی راﺳ ﺘﮕﺮ در
٢٦
ﻣﯿﺎﻧﺸ ﺎن ﻗ ﻮی ﺗ ﺮ ﺑ ﻮد ،ﻣﺎﻧﻨ ﺪ »ﮐﺎﻣﺒﺮﻟﻨ ﺪ«» ٢٥ﻣﯿﺪﻟﻨ ﺪ«

ﮐﻤﯿﺘ ﮥ اﺟﺮاﯾ ﯽ ،اﺟ ﺎزۀ ﻓﻠ ﺞ ﺷ ﺪن را ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﻧ ﺪاد -وﻗﺘ ﯽ
ﺧﻄﻮط ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾ ﻦ
ﻣﺒ ﺎرزه ﭘﺎﺳ ﺦ دادﻧ ﺪ .ﺑ ﺎ ﺗﺸ ﻮﯾﻖ ھﯿﺌ ﺖ اﺟﺮاﯾ ﯽ ،اﻋﺘﺼ ﺎب
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم
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»درﺑﯽ ﺷﺮ«» ٢٧ﻟﻨﮑﺴ ﺖ ﺷ ﺮ«» ٢٨ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻤﺸ ﺮ« و »وﯾﻠ ﺰ
ﺟﻨ ﻮﺑﯽ« رأی ﻣﻨﻔ ﯽ دادﻧ ﺪ .روز  ١٨ﻣ ﺎرس ،ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪﮔﺎن
»ﻧ ﺎﺗﯿﻨﮕﮭﻢ ﺷ ﺮ« ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﺑ ﮫ ﺑﺎزﮔﺸ ﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ .ﻧﺘﯿﺠ ﮥ آرای
٢٩
روز  ٢٠ﻣﺎرس ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮥ »ﻻﯾﺸﺴﺘﺮ ﺷ ﺮ«
 %٩٠از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ،اﻧﺸﻌﺎب ﭘﺪﯾﺪ آﻣ ﺪه ﺑ ﻮد ،اﻣ ﺎ ﺑ ﺪون ﯾ ﮏ
ﺧﻂ ﻣﺸﺘﺮک .آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘ ﺎد ،ﺑﺴ ﺘﮕﯽ ﺑ ﮫ
ﻗﺪرت آن ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎﻧﯽ داﺷ ﺖ ﮐ ﮫ ھﻨ ﻮز ﺑ ﮫ ﭘﯿﮑ ﺖ اداﻣ ﮫ ﻣ ﯽ
دادﻧ ﺪ و ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﺑﺮﺧ ﻮرد ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﻋﺘﺼ ﺎب رأی
ﻣﻨﻔ ﯽ داده ﺑﻮدﻧ ﺪ ،وﻟ ﯽ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﯾ ﻦ اﻋﺘﺼ ﺎب ﮐﻨﻨ ﺪﮔﺎن و
آﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣ ﺪﯾﺎ و ﺳﯿﺎﺳ ﺘﻤﺪاران وﻗ ﺖ ﺑ ﺎ ﮐﻠ ﯽ ﺳﺮوﺻ ﺪا راه اﻧ ﺪاﺧﺘﻦ،
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﯾﮏ رأی ﮔﯿﺮی ﺳﺮاﺳﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ
اﻋﺘﺼ ﺎب زد .رأی ﮔﯿ ﺮی ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻧﺸ ﺎﻧﮥ رﻋﺎﯾ ﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد و ھﺮ روش دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
»ﭘﯿﺘﺮ ھﯿﺖ ﻓﯿﻠﺪ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد ،ﺑ ﺎ زﺑ ﺎﻧﯽ
ﺑﺴ ﯿﺎر ﺳ ﺎده و روﺷ ﻦ ﮔﻔ ﺖ» :آﯾ ﺎ ﮐ ﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐ ﮫ ھﻨ ﻮز
ﺷ ﺎﻏﻠﻨﺪ و در ﮐ ﺎر ﺧ ﻮد ﻣﻮﻓ ﻖ ،ﻗ ﺮار اﺳ ﺖ رأی ﺑﺪھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ
ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑ ﺎر ﺷ ﺪه ﺣ ﻖ اﻋﺘﺼ ﺎب دارﻧ ﺪ ،ﯾ ﺎ ﻧ ﮫ؟ در اﯾ ﻦ
ﺻ ﻮرت ،اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻣﻔﮭ ﻮم "دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ" در آرای
ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ،ﻋﻤ ﻼً دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ را ﺑ ﮫ ﺣﺮﺑ ﮥ ﺳ ﺘﻢ در ﺣ ﻖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﯽ ﮐ ﺮد .اﮔ ﺮ ھ ﻢ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ رأی
اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ ،طﺒ ﻖ آﻣ ﺎر اﺧﯿ ﺮ %۶١ ،از ﺧ ﻮد اﯾ ﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب رأی ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺣﮑﻮﻣ ﺖ »ﺗ ﻮری« داﺷ ﺖ از ﭼ ﺎرﭼﻮب ﮐ ﺎر اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ﺑ ﺮای ﺑﺴ ﺘﻦ دﺳ ﺖ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑ ﺎر ﯾ ﺎ
در ﺣﺎل ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑ ﮫ ﻋﻘﯿ ﺪه دﻣ ﻮﮐﺮات
ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻮری« و دارودﺳ ﺖ ھ ﺎش،
آن ھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗ ﺎ از ﻣﯿ ﺎن
اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ ﻓ ﺪرال ،ﻧﻈ ﺮ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ را ﺑ ﮫ اﻧﺠ ﺎم اﯾ ﻦ اﻋﺘﺼ ﺎب
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ
ﺷﺪه و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺗﻮری« از روز آﻧﺎن ﻋﺒ ﻮر و
ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﻣﻌ ﺎدن را ﻣﺎﻧﻨ ﺪ »ﮐﻨ ﺖ«
و »وﯾﻠﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ« از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﺑﻨﺪھﺎی ﺗﺎزه در ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھ ﺎی ﮐ ﺎرﮔﺮی »ﺗ ﻮری« در
ﻣ ﻮرد آرای ﺳﺮاﺳ ﺮی ،در واﻗ ﻊ اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ ھ ﺎ را ﺑ ﮫ ﻣﺎﺷ ﯿﻦ
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷ ﺒﮫ دﻣ ﻮﮐﺮات
ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ در رھﺒ ﺮی »ﺣ ﺰب طﺒﻘ ﮥ ﮐ ﺎرﮔﺮ« ﻧﺸﺴ ﺘﮫ اﻧ ﺪ و
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻋﺘﺼﺎب ،در ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت ﻋﻠﯿ ﮫ رھﺒ ﺮی اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن از ﮔﺮﻓﺘﻦ آرای ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾ ﺖ ﮐ ﺮده
و اداﻣﮫ دادﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ دﻗﯿﻘ ﺎ ً در ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای »ﺗﻮری« ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮوان ﻣﺒﺎرزه از ﻣﯿﺎن ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن اﻋﺘﺼ ﺎب را راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨ ﺪ ،ﮐ ﺎﻣﻼً ﺣ ﻖ داﺷ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ از ﺳ ﺎﯾﺮ ﮐ ﺎرﮔﺮان –در
درﺟﮥ اول ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن -ﺑﺨﻮاھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ آﻧ ﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧ ﺪ.
»وﯾﻠﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ« ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا رأی ﻣﻨﻔﯽ داده ﺑﻮد را ﻣﻼﺣﻈﮫ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﺴ ﯿﺮ ﻣﺒ ﺎرزه را اداﻣ ﮫ داد .ﯾ ﺎ
اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ آﻧ ﺎن اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را ھ ﻢ ﻧﺪاﺷ ﺘﻨﺪ؟ اﮔ ﺮ ﺟ ﻮاب ﻣﻨﻔ ﯽ
اﺳ ﺖ ،ﭼ ﺮا؟ آﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺟ ﻮاب ﻣﻨﻔ ﯽ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ ،ﺑ ﺎز ھ ﻢ از
ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی »ﺗﻮری« ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﮫ
اﺟﺎزه ﭘﯿﮑﺖ »ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ« را ﻧﻤﯽ دھﺪ.
اﻟﺒﺘ ﮫ اﮔ ﺮ ﺗﻤ ﺎم اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ،از اﯾ ﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻣ ﯽ ﺑ ﻮد .ﯾ ﮏ ﻧﮑﺘ ﮫ
اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣ ﺎرس  ،١٩٨۴ھﻤ ﯿﻦ ﻧﺪاﺷ ﺘﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳ ﺮی ﺑ ﻮد .ﺑ ﺎ وﺟ ﻮد اﯾ ﻦ ،رھﺒ ﺮی اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ و
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺣﻤﻠ ﮥ »ﺗ ﻮری« ﮐ ﮫ از
ﻧﻈ ﺮ زﻣ ﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ را ﺑ ﺮای ﺣﻤﻠ ﮫ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ﺑ ﻮد،
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ.
ﺑﺨ ﺶ اول ﺗ ﺮاژدی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن–ﺗ ﺮاژدی ای ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﻣ ﺎرس
 ١٩٨۵اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮازﻧ ﺪﮔﺎن و ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن ﺑ ﮫ ﺳ ﺮ
ﮐ ﺎر ﺑﺎزﮔﺸ ﺘﮫ -اﯾ ﻦ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ اﺗﺤﺎدﯾ ﮥ ﺳﺮاﺳ ﺮی ﻣﻌ ﺪﻧﭽﯿﺎن
ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرز و در ﺣﺎل ﺟﻨ ﮓ آن ﻣﺠﺒ ﻮر
ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﮐﺴ ﺐ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ طﺒﻘ ﮥ ﮐ ﺎرﮔﺮ در ﺳ ﻄﺢ
اﺑﺘ ﺪاﯾﯽ و ﺑ ﺮای دﻓ ﺎع از ﺷ ﻐﻞ ﺧ ﻮد ،درﺧﻮاﺳ ﺖ ﻧﻤ ﻮده و
ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد اﻣﺘﻨﺎع ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اداﻣﮫ دارد
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ﻧﻈﺮی ﺑﺮ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
)ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻔﺎھﯽ(
ﺑﮫ اﺟﺎزهء رﻓﯿﻖ ﻣﺮاد رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﮫ و رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ!
طﻮرﯾﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،از ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ دھﮫء ھﻔﺘﺎد ﺑﮫ
اﯾﻦ طﺮف ،ﯾﻌﻨﯽ طﯽ ﺣﺪود ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎل ،اوﺿﺎع
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﮔﯿﺮ
ﺑﺤﺮان و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ھﺎﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﮫ از ﺧﺎرج ھﻤﯿﺸﮫ وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﻤﮫ ﺣﻮادث و روﯾﺪاد ھﺎی
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ!
ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﯾﺎزدھﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ھﻔﺘﻢ اﮐﺘﻮﺑﺮ
 ،٢٠٠١ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮫء
ﻋﻠﻨﯽ ﺟﺎ ﻋﻮض ﮐﺮد ،دور ﺗﺎزه ای در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﮐﮫ در
ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
از ھﻔﺘﻢ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠١ﺗﺎ اﻣﺮوز!
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﺿﺎع اﻣﺮوز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و ھﻤﺰﻣﺎن ﺳﻘﻮط آﺧﺮﯾﻦ
دور ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ،ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ای
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪﯾﻞ ھﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ادارهء اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ورود
طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت ،ظﺎھﺮاً ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﮫ ای را در ﻗﺒﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺪف از اﺗﺨﺎذ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ و
طﺮف اﻋﺘﻤﺎد ﻏﺮب ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺪﻧﺎم
ﻧﻤﻮدن اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﯾﺎ »ﺟﮭﺎد« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .واﻗﻌﺎً
طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ) ١٣٧١ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و
ﺗﺼﺎدﻣﺎت ذات اﻟﺒﯿﻨﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮭﺎدی ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﺎﺻﺘﺎ ً اھﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﯾﺎد ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﯾﺮان ﮔﺸﺖ.
و اﻣﺎ ،در دور ﺑﻌﺪی )ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط طﺎﻟﺒﺎن در اﮐﺘﻮﺑﺮ
 ،(٢٠٠١ﻏﺮب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺎداش
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎن در ھﻤﻮار ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺮان
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،دﯾﮕﺮ آن ﺳﺮﻓﺮازی ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﮫ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ،از ﻏﺮب
اطﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهء
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ ،ھﯿﭻ ﺑﮭﺒﻮدی در اداره و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ داری آﻧﮭﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﻧﮑﺮد و
ﺧﺴﺎرات و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ از اﺛﺮ
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،
ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺎی اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘﺪان
ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در دوراﻧﮭﺎی اﻗﺘﺪار ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﻧﺒﻮد
ﮐﮫ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ھﺎی ﺷﻮروی و اﻋﻀﺎی ح.د.خ.ا ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻏﺮب ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ورود ﻣﺠﺪد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻗﺪرت ،دور ﺗﺎزه ای از
ﻏﺎرت و رھﺰﻧﯽ ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و وارده ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در آن ﺳﺮان دوﻟﺘﯽ و ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران
ﺳﺎﺑﻖ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ارﺷﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ از دﯾﺪ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .از اﺛﺮ آن ﻏﺎرﺗﮭﺎی آﺷﮑﺎر ﮐﮫ
اﻣﺮوز ﻏﺮب ﺑﺪان ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ھﺎ داﻟﺮی ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﻏﺎرت ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺤﻼت دور دﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ و از ﻧﺎﺣﯿﮫء اﻧﻔﺠﺎرات
اﻧﺘﺤﺎری ،ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ،اﺧﺘﻄﺎف ،راه ﮔﯿﺮی ،ﺗﺮور و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺎن و اطﻔﺎل ،رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ
زﻧﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺪاﯾﺎن روی ﺟﺎده ھﺎ ،اطﻔﺎل ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
و ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ و دھﮭﺎ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای دﯾﮕﺮ ،از
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز اﻧﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن  ١٣ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﺮب و
ﻣﺤﺎﺻﻞ آﻧﮭﻤﮫ ﻓﺴﺎد و ﻏﺎرت ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و
ﮔﺮاف ﺑﯿﮑﺎران و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

اﮔﺮ اوﺿﺎع اﻣﺮوزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده و
در ﮐﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎﯾﮫ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ:

ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،وﯾﺮاﻧﯽ
ھﺎی ﻋﻤﺪی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از
ھﺸﺘﺎد در ﺻﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﺷﻮروی ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻋﻤﺪاً و ﺑﮫ اﺷﺎرهء ﻏﺮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭﺪم
و وﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ دوران ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ
اردو ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻼن ﻣﺸﺘﺮک »ﺳﯿﺎ« و
آی .اس .آی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ را
آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ھﻤﯿﺸﮫ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ و ﺑﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج
ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز اردوی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﺰ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ
دﺳﺘﯽ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ ﻧﺪارد و از ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﻣﻨﯿﺖ اش ﺑﺎ ﺧﺘﻢ ﺳﺎل  ٢٠١۴و ﺧﺮوج اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﻮای
»ﻧﺎﺗﻮ« از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﻗﺮار دارد!
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻈﺎﻣﯽ طﺎﻟﺒﺎن
و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮس از دھﺸﺖ اﻓﮕﻨﯽ ھﺎی طﺎﻟﺒﺎن ﻗﺮار
دارد ،و ﻟﺬا وﺿﻊ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﮫ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎز
ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﮫء اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ و ﺳﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺧﺎﺻﺘﺎً
اﯾﺮان ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺎ ﺑﮫ ﻏﺮب ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎ ً
ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.

 :١ﻣﺴﺄﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری.
 :٢ﻣﺴﺄﻟﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺒﺎن.
 :٣ﻣﺴﺄﻟﮫ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ.
در ﻣﻮرد ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺄﻟﮫ ھﺎی ﻓﻮق ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ای
ﻓﺸﺮده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
ﻣﺴﺄﻟﮫ اول ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت:
طﻮرﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ
زده و اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ای ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﻨﺎن ،ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﮐﺎﻣﻼً
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ .ﻏﺮب در رأس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﮫ از ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم و وﺿﻊ ﺟﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺨﻮﺑﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ را ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن
ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺂوردی را ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ،اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺧﺎطﺮات ﺗﻠﺨﯽ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮔﺮوه
ھﺎی ﺟﮭﺎدی و  ١٣ﺳﺎل اﺷﻐﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ
از ﯾﺎزده ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎور و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ،
زﯾﺮا ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ،از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮭﺎدی ،ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ
واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ دوران »ﺟﮭﺎد« و
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺷﺎن ،ﻣﺠﺮم ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻧﺎﺣﯿﮫ ای دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد :طﺎﻟﺒﺎن،
ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻈﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ
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ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺎن ،ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ و ﻟﺬا آﻧﺮا
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم اﺷﺘﺮاک اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺷﺪن آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﮐﮫ ﭼﻨﺪان در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﻘﻮل ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﻣﺴﺄﻟﮫ دوم ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺒﺎن:
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در راه ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ،
طﺎﻟﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﺗﮑﺎ ﺑﺮ »ﻗﺮآن«
دارﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً طﺎﻟﺒﺎن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه
و دﯾﺎﻟﻮگ ﺗﻦ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ و دھﺸﺖ اﻓﺮوزی
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺟﻨﮓ ،وﯾﺮاﻧﯽ ،ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ،ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً اﯾﻦ ﮔﺮوه رھﺒﺮ واﺣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ھﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﮔﺮوھﯽ ،در ﺳﺎﺣﮫء ﺗﺴﻠﻂ اش ،از ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ )ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺒﺎن( ھﻤﯿﺸﮫ ﺷﮑﻨﻨﺪه و
ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺳﻮم ،اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ:
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داﯾﻤﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،ﮐﮫ
ﮐﺮزی ﺗﺎ ﺣﺎل از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺗﺎ ﯾﮑﻤﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ وداع ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ،ﻟﺬا اﻣﻀﺎی آﻧﺮا ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﮫ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﯿﺪن اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ،
ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﮐﺮزی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﻤﻼت ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،درﺳﺖ آﻧﭽﮫ ﺑﺮای
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد ،ﺿﺮورت و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻗﻮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﻨﮓ
اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اش در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﺗﺎ اواﯾﻞ دھﮫء ﭼﮭﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) ،(١٣۴٣ﺑﮫ ﺻﻮرت
رﺳﻤﯽ ﺣﺰﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﻣﻨﻔﺮداﻧﮫ و ﺧﻮد ﺟﻮش وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ» .ﻧﮭﻀﺖ
ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن«» ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺪار« و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻠﻘﺎﺗﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی وﻗﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﮫ در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺑﮫ اﺷﺪ ﺟﺰا ﯾﻌﻨﯽ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ در دھﮫء ﭼﮭﻞ ﮐﮫ ﺑﮫ »دھﮫء دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻣﺸﮭﻮر
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ظﺎھﺮ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ آن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼن ﮔﺮدﯾﺪ .اﺣﺰاب ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺧﻠﻖ«» ،ﺷﻌﻠﮫء ﺟﺎوﯾﺪ« )ﻣﺎﺋﻮﯾﺴﺖ ھﺎ( ،اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎ و
ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ« ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،از اوﻟﯿﻦ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﺗﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ھﻔﺘﻢ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،(٢٠٠١در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺗﮏ
ﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺎد
ﺣﺰب و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در وزارت ﻋﺪﻟﯿﮫ )دادﮔﺴﺘﺮی(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﮫ ھﻤﮫ اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻮاز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻮﺟﮫ رﻓﻘﺎ
ﻧﮭﻢ ﻣﺎرچ ٢٠١۴

ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن
ﮐﺮزی از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ،در ﻣﺸﻮره و ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎ
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون
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ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﺑﺤﺚ زﯾﺮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ رﻓﯿﻖ آرام ﻧﻮﺑﺨﺖ در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺟﻠﺴﺎت
ھﻔﺘﮕﯽ اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﭼﮭﺎر
ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ،اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ درود ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﮫ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ اطﻼع
دارﯾﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ و ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ ﮐﮫ دارﯾﻢ،
ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﯿﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮاغ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ روم.
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺳﺎل
 ٢٠٠٧ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ وارد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه و
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را در
ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در »ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﺑﺮ
ادای ﺳﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﯾﮏ طﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ از
ﺑﺤﺮان و وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺻﺤﺒﺖ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﮫ دو وﺟﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ؛ اول
ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ،داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ،
و طﺒﯿﻌﺖ( اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ
راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ رواﺑﻄﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻼ
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑ ً
ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ رو ﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دھﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن
زﻣﯿﻨﮥ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﮭﻨﮫ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮط ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ از ﺷﺪت ﭘﺨﺘﮕﯽ در
آﺳﺘﺎﻧﮥ ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ ،وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد دارد دو ﭘﺎﯾﮥ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ارزش ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« و »طﺒﯿﻌﺖ«

را در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ
رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﮫ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺟﺎی
ﻋﻨﺼﺮ ذھﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اراده و رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در ﻋﻮض اﻣﺎ اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی
»ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮥ اﯾﻦ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ و
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﺠﺎ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻔﮥ اول
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻄﻼح
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم« را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر »اﺗﯿﯿﻦ ﮐﺎﺑﮫ« ،ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻣﻮزه )ﯾﺎ رژﯾﻢ( اﻗﺘﺼﺎدی ،و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳِﯽ ﻣﻌﺮف اﯾﻦ آﻣﻮزه ،در اواﺧﺮ دھﮥ  ١٨٣٠ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮد .در ھﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف او،
»اﯾﮑﺎرﯾﺎ« ،در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
 ١٨٤٨ﺑﮫ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﺳﯿﻌﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ »ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ
ھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« -ﺷﮑﻞ راﯾﺞ اﻋﺘﺮاض در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ
ژوﺋﯿﮫ -ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﺎ آن ﺣﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ١٦
اﮐﺘﺒﺮ  ١٨٤٢در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺖ و در ھﻤﺎن ﺟﺎ
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم« را ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺪاً وﺟﻮد دارد و
ﺧﻮد را در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن و ھﻤﯿﻦ طﻮر ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ اﻓﻼطﻮن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻏﯿﺮه.
اﻣﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی »ﻋﻠﻤﯽ« از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﮫ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺻﻔﺖ
»ﻋﻠﻤﯽ« دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم »ﺗﺨﯿﻠﯽ«
)اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ( وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﻔﮭﻮم »ﻋﻠﻤﯽ« در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻮد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺗﺨﯿﻠﯽ ،اﺑﺘﺪا در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻗﺮن  ١۶ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »آرﻣﺎن ﺷﮭﺮ« ) ١۵١۶ﻣﯿﻼدی( ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ھﻢ
ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ً اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺗﺨﯿﻠﯽ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دورۀ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم اوﻟﯿﮫ« ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ را
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ دوره ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
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ﮐﺮده» .ﻣﻮر« در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﺪۀ
ﺟﺎﻣﻌﮥ آرﻣﺎن ﺷﮭﺮی ﺧﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺷﺮاﻓﯿﺖ را ﺑﮫ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ
دﻧﯿﺎﯾﯽ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ،اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﺿّﺪﯾﺖ آن ھﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﺧﻮد
را از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻣﺠﺪد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ﻣﻮﻋﻈﮫ
ھﺎی آن ھﺎ ،ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی
ﺗﺨﯿﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن ھﺎ ﻧﮫ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻊﮔﺮا
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ »اﺗﻮﭘﯿﺎ«ی ﺧﺎص ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ واﻗﻊﮔﺮا ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻼوه در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻓﺌﻮداﻟِﯽ ﺿّﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮥ ﺑﻮرژواﯾﯽ ھﻢ
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ »اﻧﻮاع« ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم« ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،در ذھﻦ
طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻼ »ﺑﯿﺴﻤﺎرک« ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن
دارد .ﻣﺜ ً
در اواﺧﺮ دھﮥ  ١٨٧٠ﻗﺎﻧﻮن »ﺿّﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ »دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد«!
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﻢ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را دارﯾﻢ ﮐﮫ
دوﻣﯿﻨﯿﮏ اﺷﺘﺮاواس ﮐﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل ﻋﻀﻮ آن و ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎرﮐﺲ راه ﺧﻮد را اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪا
ﮐﺮد و از طﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در دو ﺣﻮزۀ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ
اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ روی آورد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ او را
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮥ ﺗﻮﺳﻌﮫ و

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،و در
ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫ
ظﺎھﺮ ﺳﺎده ،ﮐﻠﯿﺪ درک ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل و ادﻋﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ھﻢ واداﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ زاده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ھﻨﻮز ﺳﺆال ھﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ را در درون ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد :طﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﮐﺪام اﻧﺪ؟ ﮐﺪام
طﺒﻘﮫ در ﻣﺒﺎرزه ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ،ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و
اﯾﺠﺎد ﭼﮫ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺪﯾﺪی واداﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
دوﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
)و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺮد
آﻣﺪه اﺳﺖ( ،دﻗﯿﻘﺎ ً در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﺑﺎﻻ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﻧﺘﺰاﻋﯽ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﮫ درس ھﺎی دﯾﻮﯾﺪ ھﺎروی ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﯾﮏ ﺳﺮه ﺑﯽ رﺑﻂ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد( .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اوﻻً از آن
ﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮدی ،دﺳﺖﮐﻢ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻤﮫ را ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد.
و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ »ھﻤﮫ ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﮫ« ،ھﺮﮔﺰ اﻓﺮاد
را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﺪ .از
ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋۀ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ -ﯾﻌﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ،ﻣﻮاّد ﺧﺎم و ھﺮ آن ﭼﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ -ھﺴﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺑﺮای
ﮔﺮوه اول ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻧﯿﺎز ،ﮐﮫ ﺑﺮای »ﺳﻮد« ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ
دﻧﺒﺎﻟﮫروی از ﺳﻮد ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻِﯽ در
دﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
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رﻗﺎﺑﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﺳﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ »ﺣﺪاﮐﺜﺮ« ﻣﻘﺪار آن ارﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد ،ﮐﮫ ﺧﻮد از رﻗﺎﺑﺖ
دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﻋﻮض ﺑﮫ
ﯾﮏ دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ )ﺑﮫ اﺻﻄﻼح آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ(
ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺤﻘﻖ ھﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن دارﻧﺪ-از ﺟﻤﻠﮫ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﻤﮫ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﻣﺮﺧﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ،
ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ،ﺣﻖ ﻋﺎﺋﻠﮫ ﻣﻨﺪی ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ھﺎ-
ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ھﺮﭼﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﯿﺸﮫ در
ﯾﮏ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﮫ در درون
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﺟﻮد دارد ،ﺗﺸﺮﯾﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اول ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ رﺷﺪ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮥ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﮫ طﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ ،ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ درون
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دوم ،طﯽ ﭘﺮوﺳﮥ رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﻨﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ رﺷﺪ اﻧﺪازۀ ﺑﻨﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ و ﮔﺮدآوردن ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻨﺎر ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺑﺮوز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم ،رﺷﺪ اﻧﺪازۀ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻤﻊ
آوری ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺳﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﺰاع
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،و ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺨﺪام
ھﺮ ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﭼﮭﺎرم ،طﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﭘﺮھﺮجوﻣﺮج و
ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد
و آن ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ھﺎی ادواری و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ،
ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﯿﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ »ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮۀ ﮐﺎر« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﺪ ،ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را
وادارﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ »اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ« و ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺷﺎھﺪ ﺳﻘﻮط و ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن
ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف »ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ« ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﺮوز ﺑﮫ وﺿﻮح ﺻﺤﺖ اﯾﻦ دو راھﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺪرن ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎل
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻋﺪه
ای ﻓﯿﻠﺴﻮف رﯾﺸﮫ دواﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﯾﺪه اﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﮫ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺪرن،
ﺗﻘﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﺨﯿﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً اﻓﻼطﻮن در
ﮐﺘﺎب »ﺟﻤﮭﻮری« ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر در »اﺗﻮﭘﯿﺎ« ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ذھﻦ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻗﺮار دارد .ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ھﻤﻮاره در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺿﯿﺞ دھﺪ ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻌﮫ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل و
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ واﻗﻌﯿﺖ
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ رھﺎﯾﯽ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد،
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺑﮫ
ﺗﺌﻮری ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ھﻤﺎن ﺋﺌﻮری را در ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺤﮏ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ »ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻋﻠﻢ
ﻣﺎﺳﺖ.
از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را
»ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ« ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
ﻼ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺜ ً
اﺗﺮﯾﺸﯽ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ رودوﻟﻒ ھﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ و اوﺗﻮ ﺑﺎوﺋﺮ
)ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﺪه ھﺎی اﯾﻦ دو از ﺳﻮی رھﺒﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ،
ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در آﻟﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ( ،در واﻗﻊ ﺑﺮ

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم

٤٧

ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﮫ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﺎن اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺮﺳﺪ ،و ھﻤﯿﻦ
ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ھﻢ
ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از »ﻧﺌﻮ-
ﮔﺮاﻣﺸﯿﺴﺖ«ھﺎ ھﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮان ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺑﮫ ﮔﺮدش ﺑﮫ ﭼﭗ ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ،ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
»ھﮋﻣﻮﻧﯽ« ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﻓﺮاد را
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ »ﻋﻘﯿﺪۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ« در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺆﻟﻔﮥ دوم
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
آﮔﺎھﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،و در ﻣﺘﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻘﺪاً ﺑﮫ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ »ﺷﺒﺤﯽ در
اروﭘﺎ درﺣﺎل ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار اﺳﺖ :ﺷﺒﺢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم« و ﭼﻨﺪ
ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ھﺎی اروﭘﺎ ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﺧﻮد ﯾﮏ ﻗﺪرت اﺳﺖ« ھﻤﮥ
اﯾﻦ ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در واﻗﻊ ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
»اﺑﺪاع« آن ھﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪه
ای روﺷﻨﻔﮑﺮ ﭘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﮫ »آﮔﺎھﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« را ﺑﺮای
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﻼف اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ً »ﺧﺎرج« از
ﻣﺪار طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮﯾﺎت
وﯾﮑﺘﻮر آدﻟﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ھﺎﯾﻨﻔﻠﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ
و ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﻼ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم ﺑﻮد .ﻣﺜ ً
ﺻﺮاﺣﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ:
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم زﻧﺪه ای ﺑﺴﺎزد .
اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮥ
اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﻮﯾﻦ را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ طﺒﻘﮫ آورده ﺷﻮد«

اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی اﯾﺠﺎد آﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از درون ،ﻧﯿﻤﮫ
ای از ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺻﺮف روی
آﮔﺎھﯽ »از ﺑﯿﺮون« ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف »ﻗﯿﻢ ﻣﺂﺑﯽ« و ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ
ﺟﺎی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺻﺮف روی آﮔﺎھﯽ
از درون ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﮐﺎرﮔﺮ-
ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮ را اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ﺣﺎﻣﻞ آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.
ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﻣﺎرﮐﺲ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﮫ »رھﺎﯾﯽ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﻣﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ طﺒﻘﮫ اﺳﺖ« .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ را
ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﻮﯾﻨﺴﺖ ھﺎ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﻐﻞ ﮔﻮﺷﮫ ای ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و
ﻧﻈﺎره ﮔﺮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮدﺷﺎن را آزاد ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد .از طﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ را اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻏﺎﻟﺐ
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،اﯾﺪﺋﻠﻮژی ﺧﻮد طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﮫ را در دﺳﺖ دارد ،در آن واﺣﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮی و
ذھﻨﯽ آن را ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد )ﯾﻌﻨﯽ رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﻮزﯾﻮن،
اﻧﺘﺸﺎرات و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺮه( .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ھﻢ ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﮫ ای ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻨﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ،ﮔﺮﯾﮫ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن آﮔﺎھﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﮔﺎھﯽ واروﻧﮥ ﺑﻮرژوازی ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎن »ﺣﺰب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ«
اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ از ذھﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد،
ﺑﻠﮑﮫ درﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮭﻔﺘﮫ و ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات آﮔﺎھﯽ »از درون« ،ﻣﺎ
ﺷﺎھﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺿّﺪ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎ آﮔﺎھﯽ
واروﻧﮫ ھﻢ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ آن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود ،ﻋﺪه ای آن را
ﺑﺎ ﺗﺌﻮری »ﻓﻘﺪان ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ »ﺗﺌﻮری« ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﮫ ،ﻋﻠﻞ و طﺮﯾﻘﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ( .ﺗﻨﮭﺎ
ظﺮﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮑﯿﺪۀ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺘﺌﻮرﯾﺰه ﮐﻨﺪ ،آﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ و ارﺗﻘﺎ دھﺪ و آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺒﺮد ،ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﺸﺮو و آﮔﺎه طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ھﻢ
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ طﺒﻘﮫ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ
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اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از ﺳﻮی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ »ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ« و ﺑﮫ
»ﺣﺰب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻣﺒﺪل ﺷﻮد ،ﻗﺎدر اﺳﺖ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
را ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﮫ »ﻧﺨﺒﮫ
ﮔﺮاﯾﯽ« اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد ،و در ﻋﻮض ﻗﻮﯾﺎ ً ﺑﮫ اﯾﻦ اﺻﻞ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ »رھﺎﯾﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد
اﯾﻦ طﺒﻘﮫ« ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻨﺘﮭﺎ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
اﺑﺰار ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﮐﮫ رد ﻓﻘﺪان آن ﻣﺎ
ﻣﺘﺤﻤﻞ اﻧﻮاع ﺷﮑﺴﺖ ھﺎ و از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺰﻧﮕﺎه ھﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ .در ﻋﻮض آن ﭼﮫ دارﯾﻢ
اﻧﻮاع اﺣﺰاب »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻢ ﻣﺂب و از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻨﮫ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد و ﺗﺪارک ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺳﻮم
ھﺪف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺳﯿﺎدت ﺑﻮرژوازی ارﺗﻘﺎ دھﻨﺪ .در واﻗﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ
)ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺘﮭﺎ ﭘﺲ
از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮاﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
»اﮐﺜﺮﯾﺖ« ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
»دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی« ،در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ھﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ
از ﺳﮫ ﺷﺮط ﮐﻠﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 -١رﻓﻊ ﺷﮑﺎف و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﻣﻘﻨﻨﮫ :در
واﻗﻊ ﮐّﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی،
و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،آن ﻧﻮع
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺪاوم و
ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ،

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ.
 -٢ﺣﻖ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت :اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻀﺎت ،ﮐﺎرﮔﺰاران
رده ﺑﺎﻻ ،اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻣﺪﯾﺮان و ﻏﯿﺮه ھﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،و ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﻈﺎرت داﺋﻤﯽ ،ﮔﺴﺘﺮده ،ﺷﻔﺎف و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﭘﺎﯾﯿﻦ،
ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮی ﺷﻮراھﺎ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم آن ھﺎ اﯾﻦ
ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺣﻔﻆ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻦ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت و رﺷﺪ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﭼﮫ دوﻟﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
 -٣ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ :ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت،
ﮐﺎرﮔﺰاران ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اﻋﻀﺎی ﻗﻮۀ ﻣﻘﻨﻨﮫ-ﻣﺠﺮﯾﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ
دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎھﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ
ﺗﻨﮭﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود
اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎم ھﺎی »دوﻟﺘﯽ« ،در ﺣﻮزه
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت ﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻼً ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ »ِﺷﺒﮫ دوﻟﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ( ،در اﯾﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد؛ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ
زاﯾﺶ ،اﺿﻤﺤﻼل ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺳﺎز وﺑﺮگ آن
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎدی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی آن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ اﻋﻀﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﺎً
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻋﻮض
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮوه ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮد در
ﻗﺪرت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﺟﺪا از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺠﺎم دھﺪ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﺘﯿﺎزات اﺧﺺ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮑﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ »دوﻟﺖ« ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺗﻀﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ارزش ،ﭘﻮل ،ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﯾﯽ و  ...ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن دوﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
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ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺧﻮد-ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮭﺮوﻧﺪان درک ﮐﺮد ،آن ھﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﻮن ھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه-ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان روﯾﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ طﻮر دﻗﯿﻖ ﺣﺪس زد و ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد زاﯾﯿﺪۀ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻏﯿﺎب آن
ﺣﺘﻤﺎ ً دورۀ ﮔﺬار در ﻧﻄﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ
ﻧﻈﺮ ،رﻋﺎﯾﺖ آن را ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در طﯽ دورۀ ﮔﺬار داﻧﺴﺖ:
 -١ﮐﺎھﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری
و اﺟﺮاﯾﯽ؛ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ھﺮ ﯾﮏ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ھﺮ
زﻣﺎن ،و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰدھﺎی آﻧﺎن.
 -٢ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺼﻠﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،از
طﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮراھﺎ ،و ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺑﻨﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت؛
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐّﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
 -٣ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ -اﻋﻢ از ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی اﺣﺰاب،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖ -و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺷﻤﻨﺎن طﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ آن ھﺎ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی وظﯿﻔﮫ دارد ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و
ﻧﻘﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻗﺮار دھﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪام
ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ از ﺳﻮی ﮔﺮوه ھﺎ و اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺟﮭﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎدی و ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ رو ﺑﮫ
رو ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۴رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراھﺎ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ دوﻟﺖ
ﺷﻮراﯾﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و ﭼﺎرﭼﻮب و
ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۵ﺗﺪارک دﯾﺪن ﯾﮏ »اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﻧﻘﻼب
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
)ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری( ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺎس ﺗﻀﻤﯿﻦ دورۀ ﮔﺬار ،ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﭼﮭﺎرم
اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺿﺮوری ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ آن طﯽ »دورۀ ﮔﺬار« در ﺳﮫ
ﻣﻮرد ﻓﻮق ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ارادۀ ﺟﻤﻌﯽ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دورۀ ﮔﺬار در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﮫ
ﻓﻘﻂ ﺑﮫ »ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺘﯿﺎری« ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ »ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮاﺧﺘﯿﺎری« ھﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮری
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺰوﻟﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﻓﻘﺪان
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ »اﻧﺒﺎﺷﺖ اوﻟﯿﮥ«
ﻻزم ﺑﺮای ﺟﮭﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ذﺧﺎﯾﺮ و ﺗﻮان ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون
ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺻﺮف
ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ارادۀ ِ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای رﺷﺪ ﯾﮏ ﻻﯾﮥ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی را از »ﺑﺎﻻ« و ﺑﮫ ﺟﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎی ﻋﯿﻨﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺑﯽ
رﺣﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اردوﮔﺎه ھﺎی ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری دورۀ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم( ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺧﻼف روح دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﮭﻢ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب در ﺳﻄﺢ »ﻣﻠﯽ« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ در
ﺳﻄﺢ »ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﻮد )ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم( ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺼﻠﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ھﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد
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ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و ﻧﮫ ﻣﻠﯽ ،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﻣﺤﻮ ﺗﻀﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺖ ،ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﻄﺢ ھﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر،
دورۀ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ،ﺗﺤﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺮوﺳﮥ »ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی« ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ،
زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ
ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وظﯿﻔﮫ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی( در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد» ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن« ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
»ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ« در طﻮل »دورۀ ﮔﺬار« ھﻨﻮز ﯾﮏ
ﺖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
»ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿ ِ
دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﮫ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﮐّﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﺑﻠﮑﮫ ھﻨﻮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ را ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در دﺳﺘﺎن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ طﺒﻘﺎﻧﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ» .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ« ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﮭﻢ
ﺑﮫ ﺳﻮی »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺎم و ﻧﮫ
ﺑﯿﺶ ﺗﺮ» .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ« ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت
ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮏ ﭘﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﺴﺎزد،
ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﮏ
ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن واﻗﻌﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽ طﺒﻘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺼﮥ ظﮭﻮر ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﮫ دورۀ ﮔﺬار ،وظﯿﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ در آن اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﮥ ﻣﺮدم در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ و ﺗﻨﮭﺎ
اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺑﺮﭼﯿﺪه و ﻣﺮزھﺎی
ﻣﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻗﻠﻢ »ﺻﺎدق« در ﻧﺸﺮﯾﮥ
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و اﻧﻘﻼب« ،ﺷﻤﺎرۀ  ،٢آذرﻣﺎه  ١٣۶١اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺻﻼﺣﺎت
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ در اﯾﺮان آن ﺑﻮد ﮐﮫ
ھﻤﭽﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﮫ ﻗﺸﺮ
وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﮐﻞ
دوﻟﺖ و از رھﺒﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻗﺸﺮی ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ و ﺧﻮد
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دوﻟﺖ ﮐﮫ
وظﯿﻔﮫ اش اﺻﻮﻻً ﺗﻮﺟﯿﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ودﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت وﯾﮋه ای ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ )ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ( ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
وﯾﮋه اش ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ – ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ
رھﺒﺮی دوﻟﺖ – در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ارﺟﺢ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ از ﮐﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺖ و )اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش را ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ( از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﭼﮭﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ھﺮﭼﮫ ﺿﻌﯿﻒ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ھﺮﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭼﺎﭘﯿﺪن ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد
ﮐﮫ ھﻤﻮاره در ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ )ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص ﮐﮫ درﻣﻘﺎطﻌﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
از ﻗﺪرت ﺧﻮدش ﺟﮭﺖ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ – ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﺖ( .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ) ﺟﺎی آن را ﻗﺪرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ و
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮد( ،در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋۀ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان و ﻗﺪرت ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﮫ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎظﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوران ﻗﺎرﺟﺎرﯾﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﺣﺎج
ﺳﯿﺎح در اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :در اﯾﺮان اﮔﺮ

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم

٥١

ﺣﺎﮐﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ظﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻣﻼ ھﺎ و
از اﻣﺮا و ﻣﻘﺘﺪرﯾﻦ ھﺰاران ظﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد  ...ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ظﺎﻟﻢ ﺑﮭﺘﺮ از ظﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ«.
و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ظﺎﻟﻢ ﺑﮭﺘﺮ از ظﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ھﺮج و ﻣﺮج زا وﯾﺮان زاﺳﺖ ،ظﺎﻟِﻢ ﺑﺴﯿﺎر،
ھﺮج و ﻣﺮج و ﺑﺤﺮان را ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎطﻊ رو ﺑﮫ ﺿﻌﻒ
رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻼھﺎ آن ﭼﻨﺎن در ﻓﺪا ﮐﺮدن ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺸﺮی ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺮاط ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آن
ﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ھﻤﮥ رواﺑﻂ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ دوران ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﺣﺪودی در ﺑﺎره آن اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮی در دﺳﺖ
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز دﯾﮕﺮ اواﺧﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ
دوران ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺼﻼً ﻣﺪون و ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ و ﺧﺒﺮ از آن
ﭼﻨﺎن ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺳﺘﻤﮕﺮی ھﺎﯾﯽ از ﻣﻼھﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﺠﯿﻊ
ﺗﺮ از آن ﺑﮫ ﺗﺼﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻄﻮﯾﻞ ﮐﻼم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﯿﺶ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ،و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
دﺳﺖ ﻣﻼھﺎ ،از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ھﺎی ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻗﻀﯿﮥ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ
را ﺑﻌﺪاً ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و آﻏﺎز ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﮐﺎﻻﯾﯽ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺪی ﮔﺸﺖ .ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و )ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻻﯾﯽ(
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
)ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ژاﭘﻦ( ﻣﺴﺄﻟﮥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ
و )اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ در اﯾﺮان زودﺗﺮ از ژاﭘﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ در
دﻧﯿﺎی واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮد( و اﻟﺒﺘﮫ

ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪی را ﻧﻤﯽ ﺷﺪ از ﭘﯿﺶ رد
ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ در ژاﭘﻦ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،وﻟﯽ واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺖ ھﻤﺎن اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﻋﺼﺮ
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد:
اول ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮا ،اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوی ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،دوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )اﻟﺒﺘﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮرژوا
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن( ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺪ
ﺑﻮرژوازی از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻓﮑﺮی و
ﯾﺪی( ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،و
روﺷﻨﮕﺮی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮاھﻢ آوردن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ.
از آن ﭼﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﮫ در
اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت را در ﮐﻠﯿﮥ
اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ آﻏﺎز ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ از طﺮف اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮ ﺳﺨﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ و
داﺋﻢ ﻋﻠﯿﮫ او ﺗﻮطﺌﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻋﻠﯿﮫ او ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺧﻮد از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﻮد و ﺑﺎرھﺎ
و ﺑﺎرھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻣﻼھﺎ از اﻣﻮر ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﺸﻮد ھﯿﭻ اﺻﻼﺣﯽ ﺳﺮﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺎﯾﺲ
ﻣﻼھﺎ ﻋﻠﯿﮫ او واﻗﻊ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﺳﺎل  ١٢۶۵در
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻘﻌﮥ »ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣﺮ« ﻣﻌﺠﺰه
ﮐﺮده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮔﺎوی را ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽ
ﺑﺮد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮔﺎو ﺑﻨﺪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ و ﺑﮫ ﺑﻘﻌﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣﺮ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮده ﭼﻮن ﻗﺼﺎب ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺎو را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ ﻗﺼﺎب در
دم اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن داد» .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ھﻤﮥ دﮐﺎن ھﺎ ﭘﺮ ﭼﺮاغ
و ﺑﺎگ و ﺻﻠﻮات ﺑﻮد و ﺗﮭﻨﯿﺖ ھﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﮭﺮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣﺮ ﺷﺪه و از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .ﭘﺲ
ازاﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ .آن ﮔﺎو را ﻣﯿﺮ اﻓﺘﺎح
ﺑﺮده ﺑﻮد و ُﺟﻠﯽ از ﺑﺎﻓﺘﮥ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻓﻮج ھﻤﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ُﺳﻢ آن ﺣﯿﻮان ﺑﻮﺳﮫ ھﻤﯽ زدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻼﯾﺎن در ﺟﮭﺖ )ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ( ﻧﮫ در ﺳﺎل  ،١٣۵٧و ﻧﮫ در ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاھﯽ
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اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﺻﻼﺣﺎت اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ
واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎز رژی و واﻗﻌﮫ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﺳﺎزی
ﻣﺴﺨﺮه دﺳﺘﯽ داﺷﺖ ﭼﮭﻞ ﭼﺮاغ ﺑﻠﻮری ﺑﮫ ﺑﻘﻌﮥ ﺻﺎﺣﺐ
اﻷﻣﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮐﺎر ﮔﺎو و ﻣﻌﺠﺰه و ﭼﮭﻞ ﭼﺮاغ ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ﻗﻮل ﺣﺎج ﺳﯿﺎح» :ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﮔﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ھﻢ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻨﮓ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﻗﯽ در اﯾﺮان ﺑﮕﺬارد ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﻼھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻗﺘﺪار و ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮد را در ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻮدﺳﺮی ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ  ...ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ« از ﮐﺘﺎب )ﺧﺎطﺮات ﺣﺎج ﺳﯿﺎح(.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯿﺮ ﺣﺮﻣﺖ »ﺑﺴﺖ« را ﺷﮑﺴﺖ و
اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ارازل و اوﺑﺎش
ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﻨﻞ ﺷﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮد »...ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﺎطﻦ دوﺳﺘﺪار اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﺑﺮای
ھﻤﮫ ﮐﺲ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﯿﺪ دارد ﮐﮫ آن ﺟﻨﺎب در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه
درﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!«.

روﺣﺎﻧﯿﺖ  ،دﻻﻻن اﺳﺘﻌﻤﺎر

ﺑﺤﺚ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑﺤﺚ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ و ﺑﮫ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .وﻟﯽ روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﻀﺮات واﻗﻌﺎ ً ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،ﮐﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ھﺮ دو دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده
اش ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ
در اﯾﺮان ،ﻣﻼھﺎ و ﺣﮑﺎم و ﺧﺎن ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎھﻢ ﻋﻠﯿﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻠﻮک ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوران اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روس ،ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی زﯾﺎدی ﺟﮭﺖ اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .رھﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎ در دﺳﺖ طﺒﻘﮥ
ﺗﺠﺎر ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت آن ﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد در
ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺳﮭﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻗﺸﺮی ﮐﮫ )ھﻤﻮاره(
و ﺑﺎ ﻗﺪرت وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺗﻤﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎﻧﮫ اﯾﺴﺘﺎد و آن ھﺎ را ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻼھﺎی اھﻞ ﺷﺮع
ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﮕﺮ در دوران ﺻﺪارت ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن
دورۀ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(* ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻼﺣﺎت راه ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﮫ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺎز ﺷﺪ ،و ﭘﺲ
از آن ﺑﻮده ﮐﮫ اﻣﺘﯿﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از

دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻼﯾﺎن درواﻗﻊ ﻧﮭﺎدی ﻓﻮق
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ،از طﺒﻘﺎت درﮔﯿﺮ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ اﺳﺘﻘﻼل
داﺷﺖ و ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺸﺮی ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد و درواﻗﻊ
ھﻮاره ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ طﺒﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺣﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه طﺒﻘﺎﺗﯽ
طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ( ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ در درﺟﮥ دوم
اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺖ وﯾﮋه ھﺮﭼﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻼﯾﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻼﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ راﺑﻄﮫ ای دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻟﺖ دﺳﺖ و آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ھﯿﭽﯿﮏ
از ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺎھﯿﺖ ﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻋﺼﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و )ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی( در اﯾﺮان اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﻻزم ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی آن ھﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺴﻮل
ﮔﺮی ھﺎی دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﻼﯾﺎن از اﺟﺮای ﺣﺪود )ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ( ﺑﺎزداﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ
)ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ ج  ١ص
 .(٨٧اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻮری ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون
آن ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺳﺮﮐﻮب آن را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ
ﺧﻮد درآورد .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﮑﻤﮫ ھﺎی ﺷﺮع در اﯾﺮان  ،ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ داﺧﻠﯽ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻓﻼن زﻣﯿﻨﺪار  ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪاری زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ اﺧﺘﯿﺎرات
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد ،وﻟﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﻼﯾﺎن ﮐﮫ رﯾﺸﮥ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﮫ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻤﺎل آن ﺑﺮای ﻣﻼﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد
)اﮔﺮﭼﮫ ﻋﺎﻗﺒﺖ و در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ آن ﺗﻦ دادﻧﺪ( .از
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ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در اﯾﺮان
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮥ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺮﻣﻼﯾﺎن ﮔﺮان ﻣﯽ
اﻓﺘﺎد  ،ﭘﺲ ﻣﻼﯾﺎن ) ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ  ،ﭼﻮن
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ  ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد(
از ﻧﻔﻮذ زﯾﺎد و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺮاﺳﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﺒﮭﮫ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ آن ﭼﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﻗﺸﺮی ﻓﻮق
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ آن ھﺎ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ھﺮاس و راه ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن را در ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻼ
ﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺠﺘﮭﺪ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﮐﺸﯿﺪن راه آھﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن راه آھﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﭼﻮن» :ﺳﺎﺧﺘﻦ راه آھﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ھﺠﻮم
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن از ﺑﻼد اﯾﺮان از راه آھﻦ ﮐﺪام ﻋﺎﻟﻤﯽ در
اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ  ...ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ وا دﯾﻨﺎ و وا ﻣﻠﺘﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ«.
ﭘﺲ ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻼﯾﺎن آﻟﺖ دﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ ھﺎی آن ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد را از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺴﻮی ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ
ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﻮق ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺑﮫ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﺎ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ
آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﺑﮫ طﻮر وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ و
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده ھﺎ از
ھﻤﮫ ﻓﻨﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ھﯿﭻ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و
آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ را ﺳﺮاﺳﺮ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاھﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎزﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ ای را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی ،اﺑﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
و ارﺗﺠﺎع ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺗﻀﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر روس ﺑﮫ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺗﮭﺮان اﻧﻔﯿﮫ دادن اﻟﻤﺎس ھﺪﯾﮫ ﻣﯽ داد و اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺮد ﭘﺎﻟﻤﺴﺘﻮن ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ او را از دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه

اود )ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎت ھﻨﺪوﺳﺘﺎن( ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﺘﺎن
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داراﯾﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ طﻼب
ﺷﯿﻌﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان در ﺳﺎل ١٩٠۵
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﮫ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﻼﯾﺎن طﺮاز اول ،ﻣﻮاﺟﺐ ﮔﯿﺮ دوﻟﺖ ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻘﺎطﻊ اوج
ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺮاﻧﮥ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز دوام آورده اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﻼﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ دﻻل و ﭼﻤﺎق اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع در
اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎورﯾﻢ:
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آﺷﮑﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻧﻮﮐﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻋﮭﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ھﺎی ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ روﺳﯿﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺒﺎس
ﻣﯿﺮزا ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان اﺻﻼح طﻠﺐ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد .او درواﻗﻊ
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ و ﭼﺎپ
ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮﯾﺎت در اﯾﺮان دﺳﺖ زد و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﮫ اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر او ﮐﻮﺷﺶ ﺟﮭﺖ
اﺻﻼح و ﻣﺪرن ﮐﺮدن ارﺗﺶ ﺑﻮد .طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻼﯾﺎن
دﺷﻤﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ ھﺎی اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
روﺳﯿﮫ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ھﺎی اﯾﺮان و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ھﺎی
ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ( آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎ ھﻨﻮز ﺑﮫ طﻮر دﻗﯿﻖ
و ﮐﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
ﻣﻮرد آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪون ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻣﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﺮوار .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮑﺎر ،ﮐﮫ ﺧﻮد از
ھﻮاداران ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص ﻣﻼﯾﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﯿﺮ ﻓﺘﺎح ﺑﺎ ﺧﺎن ھﺎی ﻣﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮطﺌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻮج از ﻧﯿﺮوھﺎی درﺣﺎل ﭘﯿﺶ روی
روﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ  ...و روس ھﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ داده
ﺑﻮدﻧﺪ وﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪه
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺰار ﺧﻄﺒﮫ ﺧﻮاﻧﺪ ) « ...ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﮑﺎر  ،دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﺮان  ،ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ( .
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اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﯿﺮﻓﺘﺎح ﻧﺒﻮده
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻞ ﻣﻼﯾﺎن در آن دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﺎ
روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﮫ
دﺳﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﮫ او
دﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ »ﻋﻠﻤﺎ« ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ
و »ﺧﻮد را از ﮐﺜﺎﻓﺎت آن ھﺎ ﻣﺒﺮی ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﻻﯾﻘﯽ طﺮح دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﯾﺰد«» :ﻋﻠﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ
از ﯾﺎﺑﻮ ھﺎی ﭘﺮﺧﻮری ﮐﮫ وظﯿﻔﮥ دوﯾﺪن ﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻼﯾﺎن را در ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﮫ ﮐﺮدن ﮐﻮﺷﺶ
ھﺎی اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮥ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ و ﺑﻌﺪ از او را ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﯾﻢ و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﻓﺎش
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از آن ھﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ دوران
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ از
اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه )ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﭘﺲ از ﻋﺰل اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ( آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ﻗﺤﻄﯽ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،
ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﺷﯿﻮع وﺑﺎ و طﺎﻋﻮن را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،و
ھﻤﮫ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ .و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ
ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ دھﻘﺎﻧﯽ را ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻔﺘﺨﻮار ،ﺗﯿﻮل داران و
ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آورد .ﺟﻨﺒﺶ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و از ﺷﺪت وﺣﺪت ﺷﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪ )و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﯾﺎن؛ ﺟﻨﺒﮥ ﺿﺪ ﻣﻼﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ را از ﭘﻮﺷﺶ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ( و ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه ﺧﯿﺎل داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ را در زﻣﯿﻨﮫ ﺟﺪاﯾﯽ
دوﻟﺖ از ﻣﺬھﺐ اداﻣﮫ دھﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻼﯾﺎن روی آورد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭼﻤﺎق و ﺗﮑﻔﯿﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ھﻢ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ،
ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ،آن ﭼﻨﺎن آﺑﺮوﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﭼﻤﺎق
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .و ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﻖ زدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دررﺑﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﯿﮫ درواﻗﻊ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻼﯾﺎن .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن در اوج
ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و آن ﻗﺪر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در
دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ
ﺑﻮد) .ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻼﯾﺎن را در دوران ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه را در ﻓﺼﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد(.

از ﻧﻘﺶ ﻣﻼﯾﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ ﮐﮫ
داﺳﺘﺎن آن ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻻزم دارد ﮐﮫ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ھﻤﯿﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ در اﺛﺮ ﻧﮭﻀﺖ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاه ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺘﯽ از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،طﻼب ﭼﻤﺎق ﺑﮫ دﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﺳﻼﻣﯿﮫ
)ﻣﻨﺸﺄ اﯾﺠﺎد و ﺗﮑﻮﯾﻦ طﻼب ﭼﻤﺎق ﺑﮫ دﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪا ً
ﺧﻮاھﯿﻢ آورد( واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاھﺎن ،وظﯿﻔﮥ
ﺳﺮﮐﻮب و اﯾﺠﺎد ﺟّﻮ ارﻋﺎب را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺳﺮاﭘﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﮫ
ﮐﻠﯿﮥ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﻼﯾﺎن از آن ھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻗﺘﺎ ً
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ارﺗﺶ و دژﺧﯿﻤﺎن
ﺗﺰار روس ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ وارد
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖ
در دﺳﺖ ﻗﺰاﻗﺎن ﺗﺰاری ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب آزادﯾﺨﻮاھﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻓﻌﻼً ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ از ﮐﺴﺮوی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ
آورﯾﻢ:
» ...و ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی از روس ھﺎ از ﺗﻔﻠﯿﺲ رﺳﯿﺪ و از
ﻓﺮدای آن روز دژﺧﻮﯾﯽ ھﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺸﺮوطﮫ ﮐﮫ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎز دل از ﮐﯿﻨﮥ آزادﯾﺨﻮاھﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﮐﯿﻨﮫ ﺟﻮﯾﯽ ھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺒﺮﯾﺰ اﮔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ از ﺧﻮد
ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬارده اﺳﺖ اﯾﻦ وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ھﺎی ﻣﻼﯾﺎن و
ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن آن ﻧﺎم ﻧﯿﮏ را ﻟﮑﮫ دار ﮔﺮداﻧﯿﺪ ) «.اﺣﻤﺪ
ﮐﺴﺮوی ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ  ،ﭼﺎپ  ،٢۵٣۵ص  .( ٨۶ﺑﮫ
طﻮری ﮐﮫ از ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس،
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﯿﺪا ﺷﺪن
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ،و ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻼﯾﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد و از ھﺮ ﺳﻮ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی
داﻣﻦ ﻣﯽ زد .ﻣﺜﻼً ﮐﺴﺮوی در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﮫ
طﺎﻟﺒﯿﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
» ...ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﻧﯿﺰ طﻠﺒﮫ ھﺎی اﯾﺮواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن
از ﺑﺴﺘﮕﺎن روس ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرﺳﮫ را در
دﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎ داﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ طﻠﺒﮫ ھﺎ "ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ"
ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪی ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﺴﯿﺎر زدﻧﺪی .اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدی  ...و ﯾﮏ
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طﻠﺒﮫ او را دﯾﺪه ﺑﻮدی ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﺑﻮدی ﮐﮫ طﻠﺒﮫ ھﺎ ﺑﯿﺮون
رﯾﺰﻧﺪ و او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ «...
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ارﺗﺶ روﺳﯿﮫ از
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد از ﻧﮭﻀﺖ دﻣﮑﺮات ھﺎ و
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﺗﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎن )و
ﺣﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﮫ
اﺷﻐﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﻸ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺮوی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ طﺮز ﻋﻤﻞ آن ھﺎ در ﺳﺮﮐﻮب
دﻣﮑﺮات ھﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ "اﺗﺤﺎد اﺳﻼم" ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
آوردﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓﺰاری در دﺳﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد
ﺧﻮد اﺳﻼم را اﻓﺰار ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد  «...ﭘﺲ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ
آﺧﻮﻧﺪﯾﺰم و ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ »ﻧﮭﻀﺖ ھﺎی« ﺷﯿﻌﯽ در واﻗﻊ
ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﮭﺖ
ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺧﻔﮫ ﮐﺮدن و ﻋﻘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺮﺑﮫ ای ﮐﮫ ارﺗﺠﺎع ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ از آن
دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﻮط
رﺿﺎ ﺷﺎه روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ.
در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﺑﻮرژوازی در
اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن دوﻟﺖ از ﻣﺬھﺐ از
ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﮫ ﺷﮭﺮت داده اﻧﺪ دوﻟﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺿﺪ
آﺧﻮﻧﺪ ﻧﺒﻮد .ﺟﺪا ﮐﺮدن دوﻟﺖ از ﻣﺬھﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﻼﯾﺎن در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺬھﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﺎرج ﭼﺎرﭼﻮب آن ،دوﻟﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه از ﺗﺸﯿﻊ
و ﻣﻼﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد وﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در آن ﺑﺮھﮥ
زﻣﺎﻧﯽ ،ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻣﺪاﺧﻠﮥ آﺧﻮﻧﺪھﺎ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮازات ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن(
ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻔﻆ ﻣﻼﯾﺎن و ﻣﺬھﺐ ،ھﺮ دو ﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻤﺎ
اﯾﻦ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ
رﺿﺎ ﺧﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ
دﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .درواﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﯾﺎن
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دوران رﺿﺎ ﺷﺎھﯽ ،از آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﺧﻤﯿﻨﯽ در »ﮐﺸﻒ اﻷﺳﺮار« ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ ﻣﻼ ﺳﻮار ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭼﮫ ﮔﻨﺎھﯽ دارد! وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ

طﺮﯾﻖ از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزاد ﺷﺪن ﻣﺮدم از
ﯾﻮغ ﻣﻼﯾﯽ ،و اﺑﺮاز ﺗﻨﻔﺮ آﻧﺎن از ﻣﻼﯾﺎن ،ﺑﺮ آن ھﺎ ﮔﺮان
اﻓﺘﺎد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﯿﻨﮫ
ای ﺳﺨﺖ در دل اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﻓﻮل آن ھﺎ ھﻤﺎن
طﻮری ﮐﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ آﻏﺎز ﮔﺸﺘﮫ
ﺑﻮده زﻣﺎﻧﮫ آن ھﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﭼﺸﻢ رﺿﺎ ﺷﺎه
و ﻗﺪرت دوﻟﺖ او ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﻋﺘﺮاض ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﯿﻨﮫ روی ﮐﯿﻨﮫ اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ھﺎی
زﯾﺮ ﺟﻠﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺑﺎره
ﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ھﻤﭽﻮن زھﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺪام ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﮭﻀﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺟﻨﺒﺎﻧﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺣﺮﺑﮥ دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ آﺧﻮﻧﺪﯾﺰم ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺸﺎر و ﻋﺠﻠﮥ آن ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻼﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
در اﺑﺘﺪا ھﺎج و واج ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﮫ زودی ﺳﺮ ﻧﺦ ﻗﻀﯿﮫ
دﺳﺘﺸﺎن آﻣﺪ .ﻋﻘﺪه ھﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮫ )از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﮫ آن طﺮف( ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آﺧﻮﻧﺪﯾﺰم ﻟﺠﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﯿﻮه دار ﻣﻼﯾﺎن ﻋﻠﯿﮫ آرادﯾﺨﻮاھﺎن از
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﯾﮋۀ ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪ ازﺷﮭﺮﯾﻮز  ٢٠اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ،از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم ﺗﻨﮭﺎ ﻗﻀﯿﮥ اﺣﻤﺪ
ﮐﺴﺮوی ﺑﮫ دﺳﺖ »اﻣﺖ«ﺧﻤﯿﻨﯽ ) ﺑﻠﮫ ﺳﺮﻧﺦ آن ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد( در ﺧﺎطﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺮوی ﮐﮫ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﻣﺠﺪد ﻣﻼﯾﺎن در
ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن
ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت آﺧﻮﻧﺪﯾﺰم ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»"دﺳﺘﮫ ﺑﺪ ﺧﻮاھﺎن " ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ "ﻣﻼﯾﺎن
ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎﯾﮥ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎن
ﺷﮑﻮه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ  ...ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺤّﺮﻣﯽ
ﮐﮫ در دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺸﺎن وﺣﺸﯽ ﮔﺮی اﯾﻦ ﺗﻮده اﺳﺖ
از رواج ﺧﻮد ﻧﮑﺎھﺪ«
»ﻣﻼھﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه و از ﻧﯿﺮو اﻓﺘﺎده و ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن آن ھﺎ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻗﻤﮫ
زﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮای ﻣﺤّﺮم ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﺪ ،آن را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎدھﺎ
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اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺪان دادﻧﺪ .ﭼﺎدر زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ رﻧﺞ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﻼﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ
از ﻧﺠﻒ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ او دوﺑﺎره ﭼﺎدر را
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ  ...اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﮫ
ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﺳﺎﻋﺪ ،و دﯾﮕﺮ ھﻤﺪﺳﺘﺎن
اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺪﺧﻮاھﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﯾﻢ«....
»ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدک ﮔﺮدن ﺳﺘﺒﺮی ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ دﻋﻮی اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﮐﻮر ﻣﺎدر زاد
ﻣﯽ ﺑﻮدم و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﻔﺎ داده ﺑﺎ داره ھﺎ ﻣﯽ رود
و ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻗﺎی ﺳﺎﻋﺪ
در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﮥ رﺳﻤﯽ ) ﺑﺎ ﻧﻤﺮه و
ﻣﺎرک ﺷﯿﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ( ﺑﮫ دﺳﺖ او داده ﮐﮫ "ﻣﻌﺠﺰه
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس را درﺑﺎرۀ او ﺑﮫ راﺳﺖ داﺷﺘﮫ" و آن ﮔﺎه
ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ،ھﺮ
ﻧﻮع ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮده «...
» ...اﻣﺴﺎل در ﻣﺤّﺮم ،وزارت ﺟﻦ  ،دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی
را در ﭼﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ در ﺗﮭﺮان و ﭼﮫ در دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ
روﺿﮫ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«؛ اﯾﻨﮏ ﻧﺴﺨﮫ ای از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ
ای در ھﻤﺎن زﻣﯿﻨﮫ:
ﻧﻈﺮﯾﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺎم ﻣﺤّﺮم در ﻗﺴﻤﺖ از
طﺮف ﻗﺎﺿﯽ ﻟﺸﮑﺮھﺎ روﺿﮫ ﺧﻮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺶ رﺋﯿﺲ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺘﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﺪﻋﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ در
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮات و
اﻓﺴﺮان ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ  ...در ﻣﺠﻠﺲ روﺿﮫ ﺧﻮاﻧﯽ ﺣﻀﻮر
ﺑﮫ ھﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ«
و اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ در وزارت ﺟﻨﮓ اوﺿﺎع ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،
در ﺳﺎﯾﺮ ادارات دوﻟﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﺿﺎع را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺣﺪس زد:
ﻼ ﺑﺎ
»ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪه ام ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ – ﻣﺜ ً
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺨﻦ از ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻣﻼﯾﺎن و
زﺷﺖ ﮐﺎری ھﺎی آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﻣﺪه و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای
ﮐﮫ دوﻟﺖ از آن ھﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ رود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ" :اﻣﺮوز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ راه
رﻓﺖ"«.
ﺣﺎل ھﻤﺎن ﻗﻀﯿﮫ را از زﺑﺎن ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش
در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﮫ

ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و از زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪن ﻧﮕﺮش ﻣﺎده ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻮول
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ھﺰار ﺳﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ ،و ارزش
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﻌﮥ زﯾﺮ ﻣﺤﺎوره ای
اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻼ و ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاری ﺟﺎﺳﻮس
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،در دوران ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﺟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ و دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﺮای
ﻣﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ:
»ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر
وﺧﯿﻤﯿﮫ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زد  ...ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﻮی ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ده ،ﯾﮏ ﺟﺮﻗﮫ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ
آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮه ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﮫ ﻣﻠﺖ اﺣﻤﻖ و ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
اﺣﺰاب و دﺳﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راه اﻓﺘﺎده و دم از آزادی و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ زﻧﺪ و زﻣﺰﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﮫ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﮫ ،ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ داره و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎد ﺑﺨﻮره  ...و ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪﯾﻢ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد...
» ...ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ ﮐﮫ ﻟﺐ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻢ  ...ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﻨﮫ و ﻣﺤﺘﺎج و ﺑﯿﺴﻮاد و ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ...
»اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﻤﺎز و روزه
ﻣﺮدم را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ
ﻣﺬھﺐ آداب و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻢ را رواج دھﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﺨﺎص
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺳﯿﻨﮫ زن و ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﻮش ﺑﺎور اﺣﺘﯿﺎج
دارﯾﻢ  ...ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﻮش و
ﮔﺸﻨﮫ و ﺑﯽ ﺳﻮاد و ﮐﺮ و ﮐﻮر ﺑﻤﺎﻧﮫ و ﺣﻖ ﺧﻮدش را
زﻣﺎ ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻨﮫ... ،ھﯿﭻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮔﺪا
اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﺪا ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺪﯾﻢ ،
اﻋﺎﻧﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻏﺼﮫ ﺧﻮری ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺑﺎﺷﯿﻢ...
» ...ﺣﺎﻻ ﺻﻼﺣﮫ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺧﺎن را ﭘﯿﺮاھﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﮫ او ﻓﺤﺶ ﺑﺪھﯿﻢ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﯿﻢ ﺑﺎی اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ...
»ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﯿﻮع
ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﻮا ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﺬھﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ
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ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺗﺎزه را ﮐﮫ از طﺮف ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ھﻢ ﯾﮏ ﻧّﺮه ﻏﻮل ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽ
ﺗﺮاﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ دﻓﻌﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﭘﺪرﺷﺎن را درﺑﯿﺎره  ...ﭘﺲ
وظﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ رواج دادن ﻗﻤﮫ زن ﺑﺎﻓﻮر ﺧﻮرده ،ﺟﻦ
ﮔﯿﺮی ،روﺿﮫ ﺧﻮاﻧﯽ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺗﮑﯿﮫ و ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
آﺧﻮﻧﺪ و ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺶ ،و ﻣﻮﻋﻈﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب .ﺑﺎﯾﺪ
ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﺑﮫ ﻗﮭﻘﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﺎدات
و رﺳﻮم دو ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ طﻮر
اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽ ﺷﻨﺪ ،ﺟﻦ ﮔﯿﺮ و دﻋﺎ
ﻧﻮﯾﺲ ھﺴﺖ .ﭼﺮا دوای ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﮕﺮﺷﺎن
داﻏﻮن ﺑﺸﮫ؟  ...ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺷﮭﺮت
ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ روس ھﺎ ﺑﺪﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻗﺎﺷﻖ
و ﭼﻨﮕﺎل ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ،و ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮن را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺎدﯾﺪ و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﮥ
ﻗﺒﻞ ﮐﮫ ﺷﮭﺮت دارﯾﺪ رادﯾﻮ ھﻤﺎن ﺧﺮ دﺟﺎﻟﮫ ،ﮐﮫ ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ داره و از ھﺮ ﺗﺎر ﺳﯿﻤﯽ ھﺰاران ﺻﺪا ﻣﯿﺪه،
ﺑﯽ دﯾﻨﯽ زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﺎدر ﻧﻤﺎز،
ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه و ﻋﻤﺎﻣﮫ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺸﻮﯾﻖ و در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﮑﻨﯿﺪ .از ﻣﻌﺠﺰۀ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﮫ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«...
و راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ دو ﺳﻮﯾﮫ
ﺑﻮد .ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ھﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ ﺑﮫ داﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻨﺎه
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﮫ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮی
و از اﺳﺘﻘﺮار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻏﻼم ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای
آن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﺎن ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت
ﮔﯿﺮی ﺷﺎه از ﺟﺒﮭﮥ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺪق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ .آﯾﺖ ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و آﯾﺖ ﷲ
ﺑﺮوﺟﺮدی ھﺮ دو از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺖ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﺘﯽ در دﻋﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋﻤﻞ آورد اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ را وظﯿﻔﮥ دﯾﻨﯽ ﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ
اﻣﺮوز ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﻨﺎد
و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اراﺋﮫ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ رﺿﺎ ﺷﺎه و ﮐﻮدﺗﺎی او ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻨﺎ ً ھﻤﯿﻦ
طﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺧﻮدش ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﻗﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ﺑﻮد
)در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺒﺎرزات
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان« از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر( و در ھﻤﺎن زﻣﺎن

از ﻧﺠﻒ ﺑﺮای او ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ طﺎﻟﺐ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ وﻗﺖ ﻧﺎﻣﮫ ای ﭘﺮ از ﺗﻤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﻣﺪح و ﺛﻨﺎی
رﺿﺎ ﺧﺎن و طﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای او و اﻟﺒﺘﮫ طﻠﺐ ﻋﻨﺎﯾﺎت
و ﺗﻮﺟﮭﺎت "آن ﻣﻘﺎم ﻣﻨﯿﻊ" .
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دراز ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮫ را اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮑﯽ داﺳﺘﺎن ﺗﻤﺜﺎل را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﮥ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮫ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ )ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ص .(٢۴
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﻣﺘﺤﺠﺮ ،اﻧﮕﻞ ،ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺧﻮد
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ )ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎﻧﮫ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﮥ ﺧﻮد را
ورای ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ( ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ و ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮﯾﺶ را )ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻻزم و
ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ( ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﮥ ارﺗﺠﺎع ﯾﮏ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ وﮔﺮﻧﮫ اﯾﻨﺎن ﻣﺪت ھﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺷﺎه
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﯾﯽ و
ﻓﺴﺎد و ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﮐﺜﺎﻓﺎت آن ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﮫ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﻐﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺻﻔﮭﺎن را
ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺣﺪی )ﭼﮫ از ﻣﺮدم و ﭼﮫ از ارﺗﺶ( ﺟﮭﺖ
دﻓﺎع از اﺻﻔﮭﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺳﭙﺲ
ﻧﺎدرﺷﺎه ﺟﺴﻮراﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﻼﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم ھﺎ و ﺳﺮان ﻣﻼﯾﺎن را ﺧﻔﮫ ﮐﺮد .اﻣﻮال اوﻗﺎف و
ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮال آﻧﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮد .ﻣﺤﮑﻤﮫ ھﺎی ﺷﺮع را
ﺑﺮﭼﯿﺪ وﮐﻠﯿﮥ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی
وﯾﮋۀ آﻧﺎن را ﺣﺬف ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎل داﺷﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﮫ »ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﻋﻠﻤﺎ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن را اﺣﺎطﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎدر ﺷﺎه
اﻣﮑﺎن داد ﮐﮫ ﺟﺴﻮراﻧﮫ اوﻗﺎف را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ«.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه
ﮔﺸﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آن را زﻧﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر را ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
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در زﻣﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎه و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮان ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﺠﻒ
ﻋﺮاق ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﺟﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دم و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .و آن
ﭘﻮﺷﺶ )ﺷﯿﻌﮫ اﺧﺒﺎری( در ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺷﯿﻌﮫ اﺻﻮﻟﯽ( ﺑﻮد.
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﺎﻧﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا اﺳﺖ و وظﯿﻔﮥ ﻣﻼھﺎ
ارﺷﺎد و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ) ﺷﺒﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ( ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن دم و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺸﺖ .ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم ﺣﻀﺮات
ﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .از ﮔﺬﺷﮥه ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺳﻮراخ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ازھﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﻣﻠﻮک
اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ
ﺗﻼﺷﯽ اﻓﺘﺎد .ﺣﮑﺎم و ﺗﯿﻮل داران ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﻔﺠﺎر رﯾﺸﮫ ای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ »ﺗﺸﯿﻊ
اﺻﻮﻟﯽ« ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ از ھﻤﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻷﺧﺮه در اﻣﺮ اﺣﯿﺎی
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﮫ آﻗﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ھﻨﮕﺎم ﺗﺎج ﮔﺬاری از ﻗﺒﻮل ﺗﺎج ﻧﺎدر
ﺷﺎه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺪس وﻗﻒ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
)ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻔﻮی( را ﺑﮫ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ و ﻋﮭﺪ ﮐﺮد آن
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺪس را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﯽ آن در دﻓﺎع و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺷﯿﻌﮫ )اﺻﻮﻟﯽ( و
ﻗﺸﺮی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﮫ ھﮕﻞ در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ھﮕﻞ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻄﻮر ﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﻣﺼﺪاق ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﯿﻊ و دﻓﺎع از ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارد )ﻣﺜﻞ
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ(  ،در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎزی و
ارادت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ و
ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺪس ﻣﺂﺑﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺪ و
ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻣﺜﻞ ﺷﺎه ﺗﮭﻤﺎﺳﺐ( .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪی
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه از ﺗﺸﯿﻊ روی ﮔﺮدان ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻮﻓﯽ
ﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺖ )ﻣﺜﻞ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﯽ ﮔﺮی
روی آورد( .ﺑﻌﺪ دوران اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻣﺬھﺐ و ﻗﻮی ﮐﺮدن دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺜﻞ )ﺷﺎه ﻋﺒﺎس( .ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوران اﻋﺘﻼی روز اﻓﺰون ﻗﺮدت ﻣﻼﯾﺎن و
ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯽ روز اﻓﺰون ﮐﺸﻮرآﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ

درﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ورود ﻋﺎﻣﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ
ارﺗﺠﺎع ﺑﻮد.
و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻠﮑﮫ از
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻣﻼﯾﺎن اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر آن ﭼﻨﺎن ﻣﻔﺘﻀﺢ و
ﻣﻨﻔﻮر و ﺑﯽ آﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ دوﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺎن
را ﻧﺠﺎت داده و ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺒﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ
و اﻣﺮوزه ھﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ .رادﯾﻮ آزاد
اﯾﺮان ﺻﺪای ارﺗﺸﺒﺪ آرﯾﺎﻧﺎ داﺋﻢ ﺻﺤﺒﺖ از »اﺳﻼم
راﺳﺘﯿﻦ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم دروﻏﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﮫ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اش
ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎن
ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ دﺳﺘﺎر ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻘﻮط ﺷﺎن ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﻼﯾﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﻻﻻن ارﺗﺠﺎع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﮫ دﻻﻟﯽ
آﺧﻮﻧﺪھﺎی ﺑﯽ ﻋﻤﺎﻣﮫ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
* ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ و ﻋﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺘﺐ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد:
 - ١اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺮﻗﯽ ،اﺛﺮ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ  ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 – ٢اﻓﮑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه دوران ﻗﺎﺟﺎر  ،اﺛﺮ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ و ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ،
ﺑﺨﺶ ھﻔﺘﻢ.
 – ٣ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺧﺎﻧﻢ ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ )ﻣﯿﺮزا
رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ( ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ذﯾﻘﯿﻤﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ  -٧٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٢و ﻓﺮوردﯾﻦ  -٩٣ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ -دورۀ دوم
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ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗﺎ
*
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی آزاد« از ﺳﺎﯾﺖ »ﺷﮭﺮوﻧﺪﯾﺎر«
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
در اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﮫ ﺧﻮب
ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﺘﮑﺮ
ﭘﺮوژه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺳﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوژه »ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗﺎ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی آزاد ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان« ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﮔﺮاﯾﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻓﻠﺰﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ،
ھﯿﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﯾﺎ ...؟ در ھﺮ ﺣﺎل از ﺟﻤﻠﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان از
ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ ،و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع »آی ال او« ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻔﺎھﻤﺎت را
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺸﮑﻼت
ﮐﺎرﮔﺮی ،ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺧﻄﺮ ﺷﻮرش ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻣﺼﺎدره ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﯾﺪ ظﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ،و
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ »ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ« وﺟﻮد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ظﺮف از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ
اﺳﺖ .آن ھﺎ ﻧﮫ از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺸﮑﻞ
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻠﮑﮫ از ﺳﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ رھﺒﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺪاً ھﻢ رھﺒﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻗﺮار
دادن در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ رھﺒﺮ ﺳﺎزی ھﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ) در ﻗﺴﻤﺘﯽ
از اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻮﺿﯿﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺟﻠﻮی ﺷﻮرش ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(.

و ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮی ،ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮده ﮐﺎری
ھﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺸَﺮوی اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ھﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در
ﺑﺤﺮان و ﻏﯿﺒﺖ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و
رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎ »ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم« ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای دور آﺗﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان اﮐﻨﻮن
ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دﭼﺎر اﯾﺴﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎی آن ھﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮﺻﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ وﯾﮋه ای ﺗﺪارک ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ،
ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺿﺮﺑﮫ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺲ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺗﻌﻮﯾﻖ ﯾﮏ
دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺧﯿﺰش اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ .
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ
دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٢

*
http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJ
UCb4

از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ھﯿﭻ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ
از ﺗﺸﮑﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻧﮫ ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻼت را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﺑﯽ ﺧﻄﺮ
ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﮐﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ھﻢ ﻣﯽ رود ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از اﯾﻦ اﺑﺮاز
رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ظﺎھﺮاً ﮔﺮاﯾﺸﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ »ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم« ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی رھﺒﺮی ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل آن در دﺳﺖ ﻧﮭﺎدھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﯿﺮون و رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎی ﻣﻤﺎﺷﺖ ﺟﻮ در
داﺧﻞ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮوان
ﮐﺎرﮔﺮی در اوج اﻓﺘﺮاق و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﯾﺎ از ﺳﺮ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ
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اﻧﻘﻼب
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت
ﺑﺎ درود و ﺧﺴﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ! اﻧﻘﻼب از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ،
اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .
ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل در دوﻟﺖ اﺑﺰار ﭼﯿﺮﮔﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ طﺒﻘﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎری
طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ھﺮ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .و در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ھﺮ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺿﻤﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،اﻣﺎ ھﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻟﺰاﻣﺎ ً اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺷﮑﻠﯽ از دوﻟﺖ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ را
از طﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از دوﻟﺖ ھﻤﺎن طﺒﻘﮫ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﻓﻮق  -١آﯾﺎ اﻧﻘﻼب
ﺳﺎل  ۵٧در اﯾﺮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت از
ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﻮرژواز ﺑﺎطﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﻮرژواز ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪ
وﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎره  ۶٩اﻧﻘﻼب
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮد ؟  -٢در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﻣﺼﺮ
،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻟﯿﺒﯽ ( ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺪرت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪ  .آﯾﺎ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ؟  -٣در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ ازﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرت وﻗﺖ ﻟﻄﻔﺂ ﺑﮫ  ٣ﺳﻮال
ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎھﺎ.
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺳﺮوش ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﻤﻨﻮن از طﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ھﺎ
در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻤﺎ از ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻼب ،و وﺟﮫ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﭙﺮدازم ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آن ﮐﮫ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در
اﻧﻘﻼﺑﺎت »ﮔﺬﺷﺘﮫ« ،طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ »ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺑﮫ
ﭼﻨﮓ ﻣﯽ آورد ،ﭘﯿﺶ از آن ﻧﻘﺪاً »ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی« و
ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .در واﻗﻊ وﺟﻮد

»ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی« ﯾﮏ طﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ »ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« آن ھﺎ ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ طﺒﻘﮫ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  (١٩١٧ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺿﻌﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎدی ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﺎﯾﺮ طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ آن
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﺮوز ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻮۀ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻋﯿﻨﯽ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ وﺟﻮد دارد )ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون
و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻖ ،درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﮑﺸﺎف و ﺷﺪت ﺑﺤﺮان را ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮑﺘﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ» .اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ«
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ آن دوره ای ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )ﻣﺜﻼً ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ( وﺟﮫ ﻏﺎﻟﺐ و
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺖ ،ﺑﻮرژوازی ﻧﻮﭘﺎ ﮐﮫ از ﺑﻄﻦ آن ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺧﻼﻗﮫ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﻮد را ﭘُﺮ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮده ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زد ﺗﺎ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد .اﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )اﺑﺘﺪا ﺗﺠﺎری و ﺳﭙﺲ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ( ﻧﻘﺪاً
ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ ،و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﺎﻟﺐ در
ﺟﮭﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف و ﻣﻔﮭﻮم
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭼﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای
ﺑﺮھﻢ زدن رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻮﺟﻮد و ﺿﺮورﺗﺎً
اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻦ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دھﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ وارد ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﮑﺮت و ﻣﺸﺨﺺ ،و ﺑﮫ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻣﺎّدی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد،
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ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اّﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺪون طﺒﻘﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮫ طﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﮫ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮای طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻧﻘﻼب آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،راﺑﻄﮥ ﻓﻮق از
ﻗﺪرت »اﻗﺘﺼﺎدی« و »ﺳﯿﺎﺳﯽ« واروﻧﮫ اﺳﺖ؛ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت »ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺲ
از آن اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت »اﻗﺘﺼﺎدی« را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻋﮑﺲ آن ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ اﻧﻘﻼب
در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد ،ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﯽ ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در دو وﺟﮫ
»ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﮫ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺳﯿﺎدت دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ
را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ارﮔﺎن ھﺎی آن )ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﮫ ،ﻣﺠﺮﯾﮫ ،ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ،
ارﺗﺶ ،ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎزوﺑﺮگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ( از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد )اﯾﻦ ھﻤﺎن ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ھﺪف ﻓﻮﺗﯽ و ﻓﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮥ
اﺣﺰاب ﭘﺮوﻟﺘﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ :ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺳﯿﺎدت
ﺑﻮرژوازی ،و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ«(
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن »دوﻟﺖ« ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ«.
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ طﯽ ﺷﻮد ،از آن ﭘﺲ ﺷﺮاﯾﻂ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮥ »اﮐﺜﺮﯾﺖ« ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻼب در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ و وﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ و ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در دل ﺧﻮد
دارد .ﺑﺪون رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﮫ ﺗﺠﺴﻢ آن ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ اﯾﻦ

اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻮح ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ٥٧اﺛﺒﺎت ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﻘﻼب ،ﺑﮫ ﯾﮏ ارﮔﺎن رھﺒﺮی،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮوی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻗﻠﯿﺖ را ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﯾﻦ ﺣﺰب اﻗﻠﯿﺖ »ﻣﻤﮑﻦ«
اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ
ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ را ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻼی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ( ﺑﮫ ﺣﺰب طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ،
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮده و آن را ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﺮان،
اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﭼﭗ« وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﮫ از درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺮون از آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻼوه
ھﻤﮕﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺳﻨﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﺻﻮﻻً ﺑﮫ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،و ﻧﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮو ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺴﯿﺎری
اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮرژوازی »ﻣﻠﯽ« و »ﻣﺘﺮﻗﯽ« را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را
ﻣﺤﺪود ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ ﺻﺮﻓﺎ ً دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ  ،٥٧ھﯿﭻ ﮐﺪام از
اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﺣﺰب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ .طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت وﺳﯿﻊ ،اﺳﺘﻘﺮار
ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺻﺤﻨﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﮫ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
وﺳﻂ ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﻮد ،رھﺒﺮی ﺳﺎزﺷﮑﺎر و
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺷﯿﻌﮫ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻸ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﮫ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻮرژوازی ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺑﻮرژوازی ﺟﺪﯾﺪ »آﺧﻮﻧﺪی« داد ،و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﺑﮫ »دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺧﺪﺷﮫ ای وارد ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻘﻼب  ،٥٧ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﮫ از
اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﮫ » ﻗﺪرت از ﯾﮏ طﺒﻘﮥ ﺑﻮرژوا ﺑﺎ طﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮ
ﺑﻮرژوا ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪ« ،ﺑﻠﮑﮫ از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ
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اﺻﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻘﻼب در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار
دارد .از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آن ﭼﮫ در
ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ و ﻏﯿﺮه رخ داده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ اﻧﻘﻼب
ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭼﮫ رخ داده ،ﻓﺮاﺗﺮ از اﻋﺘﺮاض و اﻣﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ از
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ اوﻻً رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮥ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ طﺒﻘﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
آن ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﮫ ای ﺑﮫ »دوﻟﺖ« ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وارد
ﺷﻮد.
آرام ﻧﻮﺑﺨﺖ

از آﻣﺪن...
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا؟
از ﭘﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدی؟
ﮔﻔﺖ:ﻣﺮا ﻋﮭﺪﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﮕﻮ!
ﻣﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ طﺎﻗﺘﯽ.
ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﮫ ﻗﺪم ﻧﮭﺪ ،در ره وﺻﻞ،
ﺻﺒﺮ و ﮐﻮﺷﺶ ،ﺑﺎﯾﺪش!

اﻋﺘﺪال ﺑﮭﺎری
ﻣﯽ آﯾﻢ ،ﮐﮫ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ " ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن "،
در واﭘﺴﯿﻦ روز اﺳﻔﻨﺪ،

ﺑﮫ وﺻﺎل " اﻋﺘﺪال ﭘﺎﯾﯿﺰی " رﺳﯿﻢ.

در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﺪال ﺑﮭﺎرﯾﻢ!

ﭘﺲ آﻧﮕﮫ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ " ﺧﺰان "،

ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺑﮭﺎرا!

ﺑﮫ دﯾﺪار " زﻣﺴﺘﺎن " ،روﯾﻢ!

از ﭼﮫ رو ،ﻣﯽ آﯾﯽ؟

و دﮔﺮ ﺑﺎر " ،زﻣﺴﺘﺎن " ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد،

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای زاﯾﺶ " اﻋﺘﺪال ﺑﮭﺎری "!

ﺟﺎﯾﺶ را ،ﺑﮫ " ﺧﻮاھﺮ " ﺧﻮد،

ﺗﻮ ﮐﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﭼﮫ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ،

" ﺑﮭﺎر " دھﺪ...

ﮐﻮﻻک زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ!

ﮔﻔﺘﻢ :ارﻣﻐﺎن ﺳﻔﺮ،

ﻟﯿﮏ ،ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ،

ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﭼﮫ آوردی؟

ﻓﺼﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪش!

ﮔﻔﺖ :آواز ھﺰاردﺳﺘﺎن را،

ﮔﺬﺷﺖ " ،زﻣﺴﺘﺎن " ،ز ﺧﻮد،

آوای دل اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﻮر ﻣﺴﺘﺎن را!

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﺸﯿﻨﺪ " ،ﺑﮭﺎر " ،ﺑﮫ ﺑﺎر!

ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻮ رؤﯾﺎﯾﯽ،

ﮔﻔﺘﻢ :وﻗﺘﯽ آﻣﺪی،

ﺗﻮ دﻟﺒﻨﺪی ،ﺗﻮ ﻋﺸﻘﯽ،

ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ اﺑﺪ؟

ﺗﻮ ،آن اوج ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ....

ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ،ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ،

ﮔﻔﺘﻢ :دﮔﺮ ﭼﮫ؟
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ﺳﺮدﺑﯿﺮ:

ﮔﻔﺖ :روﯾﺶ ﺟﻮاﻧﮫ ھﺎ را،
ﺑﻮﺳﮥ ﺷﮑﻮﻓﮫ ھﺎ را،

ﻣﺎزﯾﺎر رازي

ﮔﻠﺨﻨﺪ ﻏﻨﭽﮫ ھﺎ را،
ھﻤﺎﻏﻮﺷﯽ درﯾﺎ و آﺳﻤﺎن را!

ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

ﮔﻔﺘﻢ :دﮔﺮ ﭼﮫ؟
ﮔﻔﺖ " :ﻧﺎن و ﮔﻞ ﺳﺮخ " را!
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ آوری " ،آزادی " را؟
ﮔﻔﺖ:ﻣﻦ ﺧﻮد " ،ﺑﮭﺎر آزادﯾﻢ "،

ﻣﺎزﯾﺎر رازي ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ،

ﻣﻈﮭﺮ " ﺷﻮر دل دادﮔﯿﻢ "!

ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ اﺣﻤﺪي ،آرام ﻧﻮﺑﺨﺖ ،و

ﺑﺎ ﯾﺎد " او " و ﺗﻤﺎم ھﻢ ﺗﺒﺎراﻧﺶ ،ﮐﮫ دﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻻﻣﺎل
از " ﻣﮭﺮ " ﺑﮫ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و رﻧﺠﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﮭﺎن،ﺑﮭﺎر و
ﻧﻮروز " اﯾﺮاﻧﯽ  -ﺟﮭﺎﻧﯽ " ،ﺑﺮ ھﻤﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻨﺸﮕﺮان
و ﮐﻮﺷﺸﮕﺮان راه " آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم "،ﻓﺮﺧﻨﺪه و

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﮥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮي
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
contact@militaant.com

ﺧﺠﺴﺘﮫ،ﺑﺎد!
ﺳﺗﺎره ﺑﮭرﻧﮕﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ:
www.militaant.com

ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﺮ
روي وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
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