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ﻣﺮوری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات
زﻧﺎن اﯾﺮان
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﺪه ﻣﻐﯿﺜﯽ
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zدﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠـﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“ ﯾﺎ
ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎﺣﯽ
ﺑﺮﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اداﻣﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ در
رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻨﺪروﯾﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻌﻘﻮﻟﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮدازد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻃﺮح ﺑﺤﺚ
”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﺟﻨﺎح و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
ـ آزادی ﺳﺮان ﻧﻬﻀﺖ آزادی وﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ از زﻧﺪان .
ـ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ وی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺪم دﺳﺘﮕﯿﺮی وی .
ـ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“.
ـ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ادارۀ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد  .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﺪﯾﺪ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺸﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺑﺮﺧﯽ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﻠﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
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روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد !
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دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ،ﭼﺮا؟
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ
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ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه )ﺑﺨﺶ دوم(

ﻋﯿﺴﯽ ﺻﻔﺎ
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ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﻠﻘﻬﺎ
ﺳﯿﺮوان ﻫﺪاﯾﺖ وزﯾﺮی
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” zﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ!“
ﻟﯿﻼ ﻏﺎﻧﻢ
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ﺳﺮودهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ
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ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﮕﺮه
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آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮﻫﺎدی
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ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای

ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ !
ارﯾﮏ ﻫﺎﺑﺰﺑﺎم
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق
ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﺎرﮔﺮان
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ﻋﯿﺴﯽ ﺻﻔﺎ
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”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“
ﯾﺎ
ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎﺣﯽ
از ﺻﻔﺤﮥ ﯾﮏ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻠﻮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮﺳﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا از ﻓﺸﺎر ﺑﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اوﻻ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺑﯿﺶ از
ﭘﻨﺠﺎه روزﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در
دادﮔﺎﻫﻬﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻫﯿﭻ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﮔﺸﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ داﺋﻤﯽ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه
ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﺑﺮ ﻓﻀﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﻪ دو ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻘﻠﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر،
ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و در
ﺗﺮس از ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﺘﺪل و
ﻣﯿﺎﻧﻪروﺋﯽ از ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺳﻘﻮط ﺳﺮﯾﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﯾﺰوﻟﻪ
ﺑﻮدن ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮای
آﻧﺎن روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﯾﺮان ،آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﻘﯿﻨﺎ از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .وﺣﺸﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﭼﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ
در آرام ﮐﺮدن ﺑﺎزی دارﻧﺪ .
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﺒﯿﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ رﺳﺎﻟﺘﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻃﺮح ”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
”ﮔﻮﯾﺎ“ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﯾﺎ ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ از
ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رخ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم وارد ﮐﻨﺪ
 ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ را ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ“.
ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﺒﯿﺎن ﻧﮕﺮان ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺗﻨﺪروﻫﺎی
ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﻓﺎع از
اﯾﻨﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ وی از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺟﻨﺎح را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﺮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺎح را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺟﺎﺋﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ10 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :ﺣﺎدﺛﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ اﯾﺮان را ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اوﺿﺎع و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم
ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد از
ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ” .وی در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ درﺟﻬﺖ
ﺗﻨﺶزداﺋﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .
ـ آزادی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻬﻀﺖ آزادی از
زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی آﻧﺎن از ﺳﻮی ﺟﻨﺎح
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن
آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
اﻣﺮوز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺎب در روﻧﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﺰت
اﻟﻠـﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ،اﯾﺴﻨﺎ6 ،
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎراز ﺳﺮﻋﺖ
اﺻﻼﺣﺎت را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ“.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮروز ،دوﺷﻨﺒﻪ 9
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺑﺎش“
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد داده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺎه
ﺧﺎﺗﻤﯽ ـ ﺣﻔﻆ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ”آراﻣﺶ ﻓﻌﺎل“ ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از آﻧﻬﺎ
داﻧﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت
درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻌﺎر ”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“ از دو ﺳﻮی ﺳﺮ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای
ﻟﺰوم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ آﺷﺘﯽ
و وﻓﺎق ﻣﻠﯽ درداﺧﻞ اﺳﺖ“.
اﻣﺎ ”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﻮاﻓﻘﺎت دارد .ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺰدی در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :
دو ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در داﺧﻞ اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دوم ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ
و ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻨﻄﻖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ“ .ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری
راد ،از ﺟﻨﺎح دوم ﺧﺮدادی ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ 10 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻓﺎق
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﯿﺮ

ﻣﺤﺒﯿﺎن از ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد وﻓﺎق ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ﺣﻮل ﺧﻮد ﮔﺮد آورد .
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﯾﺮۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ”وﻓﺎق
ﻣﻠﯽ“ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن اﻟﺘﺰام دارﻧﺪ.
ﻃﺮح وﻓﺎق ﻣﻠﯽ در واﻗﻊ ﻃﺮح ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن
آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ”آزاد“ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺜﺎق
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﻮﯾﮋه در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﻮﯾﮋه دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯿﻬﺎی
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﯿﺎرات
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارﮔﺎﻧﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده و
ﻣﺘﻀﻤﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ؟
در ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﺳﻌﯽ در آرام ﮐﺮدن
اوﺿﺎع دارد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ آراﻣﺶ ﻓﻌﺎل اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه را ﭘﺪﯾﺪ
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد .و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره داﯾﺮه ﺧﻮدﯾﻬﺎ ﮐﻤﯽ وﺳﯿﻌﺘﺮ
ﺷﻮد .ﻃﺒﻌﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ داﯾﺮه ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮرﯾﻬﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﻪ.
وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮح ”ﻣﻠﯽ“ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﯿﭻ
ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در درون
ﺧﻮد ﺟﺎی ﻧﺪﻫﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺮات ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﮐﺮات ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﯿﻢ و وﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻫﯿﭻ ﻃﺮح
ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی ﺣﻖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻋﺪام ﺷﺪه ،در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﯾﺎ در ﻣﻬﺎﺟﺮت .ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺳﻮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮح ”وﻓﺎق ﻣﻠﯽ“ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدﯾﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻔﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ !
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ”ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ“ از ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ژرﻓﺎ و داﻣﻨﻪای ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺳﺎده )ﺑﻠﻮز
ﮐﺘﺎﻧﯽ( ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﮥ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻌﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ،در ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﺧﻮان ”ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!“ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی
ﻣﺼﺪاق ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .ارﻗﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻠﮥ ”ﻧﯿﺸﻦ“ 3 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2001
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ارﯾﮏ ﻫﺎﺑﺰﺑﺎم

ﺗﻮﻟــﺪ ﯾـﮏ ﺟﺸــﻦ
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ”ﻋﯿﺪ ﭘﺎک“” ،ﻣﺎﯾﮑﻞ
اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ“ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﮥ ”اﺑﺰرور“ در ﺳﺎل
 1990ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ”ﺟﻮاﻣﻊ ﻻﺋﯿﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﯿﻨﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﺸﺪﻧﺪ“ و اﻓﺰود ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ”ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
رﻋﺎﯾﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮده ،ﺷﻌﺎر
”آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری“ را ﺑﺮ ﺳﺮ در ﻫﺮ
ﻣﺪرﺳﻪای ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺎﺑﺪ را وﯾﺮان ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از )ﺟﺸﻦ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ( ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ژوﺋﯿﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺪﺷﻪای در ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﮐﻬﻦ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد“ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ
ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﺧﺪﺷﮥ
ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﻼدی و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ
دﯾﮕﺮ وارد آﻣﺪه ،و ﯾﮏ روز ﺟﺸﻦ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﺳﻤﯽ در  107ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل  ،1990اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﻬﻤﺘﺮ آن ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻧﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺑﻠﮑﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺎﺳﺎً ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ،ﺟﺸﻦ ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮ ،اول
ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺟﺸﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد آن ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
 1990ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ از ﺳﺎل
 1890آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،در ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
آن و ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ آن را
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری ”ﺷﻮروی“ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺑﺮ
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻮط ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ”ﺟﺎﻣﻌﮥ اروﭘﺎ“
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﺮﻗﺮاری
رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات،
ﻗﺮار دارد .ﻣﻨﺸﺄ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺿﺪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺬﯾﺮش رﺳﻤﯽ ﺟﺸﻦ آﻧﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﮐﺸﺶ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 41
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آورﯾﻞ ) 1920ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ( اﺷﺎره ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﮥ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺻﻼً ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺪه
ﺑﻮد:
”اﯾﻦ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺎدت و ﻧﻔﺮت )ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ( ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﮥ
اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﯾﮏ اﯾﺪه و
ﯾﮏ اﯾﺪهآل ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮادری ﮐﻨﻨﺪ“.
ﭘﺲ از ”اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی“ ،دوﻟﺖ
ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را
”روز ﻣﻠﯽ ﮐﺎر“ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ
”وﯾﺸﯽ“ ﻣﺎرﺷﺎل ”ﭘﺘﻦ“ ،اول ﻣﺎه ﻣﻪ را “ﺟﺸﻦ
ﮐﺎر و وﻓﺎق“ اﻋﻼم داﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ،
در اﯾﻦ ﮐﺎر ،از ژﻧﺮال ”ﻓﺮاﻧﮑﻮ“ی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻟﻬﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺬﯾﺮش رﺳﻤﯽ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،در واﻗﻊ ،ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اول ﻣﺎه
ﻣﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ آن از ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ،آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ از ﭼﻨﺎن وﺳﻌﺖ و ﻗﻮﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن آن ،ﻧﻈﯿﺮ
ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﻓﺮاﻧﮑﻮ و ﭘﺘﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ آن
را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و از آن ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ؟
ﻧﮑﺘﮥ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد
ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﻟﯿﮥ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن دﻓﻌﺘﺎً ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ”ﺳﻨﺖ اﺑﺪاﻋﯽ“ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﺄ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻼواﺳﻄﮥ ﻣﺎه ﻣﻪ ،اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
و اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻨﮕﺮۀ رﻗﯿﺐ
ﻣـﺆﺳـﺲ ”اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧـﺎل“ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﻨﮕـﺮۀ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را در ﭘﺎرﯾﺲ در
ژوﺋﯿﮥ  ،1889در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﯿﻦ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در روز را
در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺘﻬﺎ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ،ﭘﯿﺶ از آن،
”ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ“ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در اول ﻣﺎه ﻣﻪ  1890ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ روز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮕﻔﺖآور اﯾﻦ ﮐﻪ ،اول ﻣﻪ ﻣﻪ،
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،رواج و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪۀ
اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”روز ﮐﺎر“ )ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ دوﺷﻨﺒﮥ
ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد( از ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ،در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﺳﻮی
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ روی داد ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اوﻟﯿﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اول اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻓﺮاﺧﻮان آن ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾﮏ روز ،و ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺑﺎر ،ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در آن در ﻣﻮرد
ﻟﺰوم ﺗﮑﺮار آن ﺗﻈﺎﻫﺮات و ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ،در آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰی
دال ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺸﻦ و
آﯾﯿﻨﻬﺎی وﯾﮋه ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺠﺎز
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ”ﺗﻈﺎﻫﺮات را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺳﺎزﮔﺎری دارد
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ“ .ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ،در واﻗﻊ ،ﯾﮏ راه
ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮۀ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ”ﺑﯿﺴﻤﺎرک“ ﻫﻨﻮز
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻗﺮﯾﻨﻪای داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آن زﻣﺎن ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪرت و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﻗﺺ ،ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ
ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻢ ،ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و درج ﻣﺘﻦ
آن ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ”ادوار وﯾﺎن“ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در آن ﮐﻨﮕﺮه،
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد” :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ...اوﺟﮕﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ
اول ﻣﺎه ﻣﻪ را؟“.
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺸﻦ،
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮات اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﺳﺎل  ،1890دﺳﺖﮐﻢ
در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ و ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻮد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد ”اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل“
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اول
ﻣﺎه ﻣﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮥ ﻗﺪرت
و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ
آﺷﻨﺎ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﯾﮑﯽ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻋﺘﺼﺎب
ﺑﺎراﻧﺪازان در  1889ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی
ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ در آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ آن
از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ”ﺑﯿﺴﻤﺎرک“
در ژاﻧﻮﯾﻪ  1890اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯿﺰان آرای ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ ﮐﻞ آراء
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،وﺳﻌﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﺣﺘﯽ
آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮاﺧﻮان داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮد ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺼﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ”ﻫﺎﯾﺪ ﭘﺎرک“ ﻟﻨﺪن را ﭘﺮ ﮐﺮده ،و
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﻬﺎ و
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را
درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﺗﺮﯾﺶ ،از ﻟﺤﺎظ درک
ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺟﻮ و اﺣﺴﺎس ﺗﻮدهای ،و ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ،
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ” :در ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ ،اﺗﺮﯾﺶ ،و
در اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ ،وﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﻮدﻧﺪ“.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آن دوره ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﻞ ﯾﺎ
اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺮوع اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ،ﺟﺎری
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺼﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺸﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب
ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ رﻫﺒﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ از اﺷﮑﺎل ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ و روﺷﯽ اﺣﺘﯿﺎطآﻣﯿﺰ اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﮐﺎری
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب،
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1890اول ﻣﺎه ﻣﻪ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ،
اﺣﺰاب و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط
را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﺧﻮد و
اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آن
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات را در اوﻟﯿﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﮥ
ﻣﺎه ﻣﻪ ،و ﻧﻪ در اوﻟﯿﻦ روز اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺒﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
و آﻟﻤﺎﻧﯽ دارای اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ،
ﻣﺜﻼً ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و اﺗﺮﯾﺸﯽﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮﮔﺰاری آن در اول ﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ”اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل“ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﺟﻼس ﮐﻨﮕﺮۀ آن در ﺑﺮوﮐﺴﻞ در  ،1891ﻧﻈﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و اﺗﺮﯾﺸﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺮه
ﮔﺸﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺸﻦ
ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺑﺎرز ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﺑﻮد .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ اوﻟﯿﻪ ﻫﯿﭻ
اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻮن
روز اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻟﺰوﻣﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در واﻗﻊ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﭘﺪﯾﺪ
آورد دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﺒﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن اﻗﺪام ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﯾﺎدﺑﻮد دﯾﮕﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ درﻧﮓ و
ﺗﺮدﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،ﺑﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ اﯾﻦ
روز ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻫﻮﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی درآﻣﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﻨﺎع از ﮐﺎر در ﯾﮏ
روز ﮐﺎری ،ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺮاز ﻗﺪرت ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ـ
و در واﻗﻊ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺑﺮاز
اﯾﻦ ﻗﺪرت ـ و ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ آزادی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم
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اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً
ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻢ
ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺎرزۀ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،و ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﺟﺸﻦ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ از آن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از
رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،در
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در  ،1890و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی،
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دوی ﮐﻪ ﯾﮏ دور اﺿﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﯽزﻧﺪ .ار اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﺟﺸﻦ
ﻣﺎه ﻣﻪ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻣﯿﺪ را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ”اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل“ در 1891
اداﻣﮥ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮات در روز اول ﻣﻪ را
ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺮ ”ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﻣﮕﺮ در
ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ“
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﯾﮏ
اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ اﻣﯿﺪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات
ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺸﮑﻞ ،در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در اول ﻣﺎه ﻣﻪ دﺳﺖ از
ﮐﺎرﺑﮑﺸﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات از ﯾﮑﺮوز دﺳﺘﻤﺰد
ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺸﻤﭙﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ از
ﻣﺤﺎورات ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در آن دوره ،اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن راه آﻫﻦ داﻧﻤﺎرک ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ
ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در
ﮐﭙﻨﻬﺎگ ،اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ” :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آن ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ“ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻤﻪ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺣﺪود  40درﺻﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻈﺎﻫﺮات اول ﻣﻪ  1890ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،آن ﻋﺪه از ﮐﺎرﮔﺮان در آن
ﺗﻌﺪاد از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺗﻈﺎﻫﺮات اول ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر در اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ
واﻗﻌﯽ و ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﻪ،
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺮار آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد.
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ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1890و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،اﮐﺜﺮ اﺣﺰاب اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﻈﺎﻫﺮات اول
ﻣﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺪاوم ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً از ﺳﻮی ﺣﺰب ﯾﺎ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ  ،1891ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮥ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ ﻫﻢ اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﮑﺮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات واﺣﺪ در ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ
روز ﻣﺎه ،دو ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ:
ﯾﮑﯽ ،اﻓﺰودن دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﮥ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ،ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎر ،و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺰﺋﯽ رﺳﻤﯽ از آﯾﯿﻦ
اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺷﺪه ،ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺖ ﺗﻮدهای اول ﻣﺎه ﻣﻪ در
ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح آن ،ﺧﺼﻠﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﻫﻢ ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
دﯾﮕﺮی ،ﻃﺮح ”ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ“ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺸﻦ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺸﻦ،
ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اوﻟﯿﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺟﻨﺎح
رادﯾﮑﺎل درون ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪاً
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ،اول ﻣﺎه
ﻣﻪ روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد .آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ روز ﻓﺮاﻏﺖ را ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب
ﺑﺰرگ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﮐﻞ ﻧﻈﺎم
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺒﺎرز از ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﯿﺮﮔﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از آن دوران ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮﺧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻗﺪری روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺮﺟﯿﺢ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻬﯿﺪان ـ ﺷﻬﯿﺪان
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﺳﺎل  1886ـ ”ﯾﮏ روز ﺳﻮﮔﻮاری
و ﻧﻪ ﯾﮏ روز ﺟﺸﻦ“ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و در
ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
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ﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﺷﻬﺪا در اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ روز درآﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و آﺑﺠﻮ ﺟﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ
اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ،اﻗﺪاﻣﺎت و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ اﺻﻼً ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ
از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ”ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر“ )ث .ژ .ت (.ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢ در
روز اول ﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ داد.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ”اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
دوم“ ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﺪﯾﻞ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ،
ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ازﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎی ﺗﺼﺎدﻣﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ
ﭘﺮﻫﯿﺰ و ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﺪۀ ﻫﺮﭼﻪ اﻓﺰوﻧﺘﺮی را ﺑﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات اﯾﻦ روز ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﺪۀ ﯾﮏ روز
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه و ﻫﻢ ﺟﺸﻦ و
ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﻗﻄﻌﺎً از اﺑﺘﺪا در ذﻫﻦ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﯾﺪه
از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ؟
در آﻏﺎز ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻋﺪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﯿﻤﮑﺮۀ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺑﻬﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﮔﺮدش ﺳﺎل دارﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺎه ﻣﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎدی از
ﻧﻮ ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻮﺋﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ،اول اﯾﻦ
ﻣﺎه ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در اﯾﺎم زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﻮده
اﺳﺖ( .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ،اﻋﻢ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ،
ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎ و ،...ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ،
ﮐﺎﻣﻼً اﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ،ﺑﯿﺶ
از ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺪاول و
آﯾﯿﻦﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﮔﻠﻬﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و در ﻗﻠﻤﺮو
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ”ﻫﺎﺑﺴﺒﻮرگ“ ،از ﺣﺪود  1900ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد رﺳﻤﯽ
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ درآﻣﺪ .ﮔﻞ رز ﺳﺮخ ،در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﺄﺳﻒ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺮﺳﺨﺖ ،ﮔﻞ
”ﻣﻮﮔﻪ“ ﮐﻪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ از  1900ﺗﺪرﯾﺠﺎً وارد ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه
ﻣﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ
راﯾﺞ اﯾﻦ روز درآﻣﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﺪۀ
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
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ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺟﻮش و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺎرهای ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز دﺳﺖ
از ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﻬﺎ و
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﻫﻢ دور ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه آن ﮐﻪ
ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ،رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در آن دوران” ،ﮐﺎر ﻣﺮدان“ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﺟﺸﻨﻬﺎ ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﻢ در
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﮐﯽ از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز،
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺨﺘﺺ
ﻣﺮدان ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد،
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺻﯿﻞ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً  ،ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن
ازدواج ﮐﺮده ـ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ وﺳﯿﻊ آﻧﺎن در آن
زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ـ
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺑﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع از ﮐﺎر ﺑﺮای ﯾﮏ روز آﺣﺎد
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺟﻨﺲ و ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺮد
ﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،راﺑﻄﮥ ان ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ و
اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اروﭘﺎ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ(
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﺗﺸﺎﺑﻪ اول
ﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﯿﺎد ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﮐﺎرﮔﺮی” ،اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ“ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﻮدن آن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن
ﻣﯽاﻓﺰود .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﻣﯿﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ
”ﻋﯿﺪ ﭘﺎک“ و ”ﻋﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﮑﻮت“ )ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه روز ﭘﺲ
از ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺑﻬﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻮدهای ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ از ﺟﺬﺑﮥ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮥ
”ﺟﺸﻦ ﮐﺎرﮔﺮان“ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﺑﯿﺴﻮاد ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺎل
 ،1892اﺻﻄﻼح ”ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﮐﺎرﮔﺮان“ را در
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ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ
ﺳﺎزﯾﻬﺎ در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ  1890در دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ،در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﮥ رواج اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
اﺣﯿﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ،از
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﻫﺒﺮان
اوﻟﯿﻪ ،ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺮوﺟﺎن آن ﺟﻨﺒﺶ ،و ﮐﺸﯿﺸﺎن
و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻋﺎﻣﯽ .ﺗﺮاﮐﺘﯽ از ﺷﻬﺮ “ﺷﺎرل
روا“ی ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1898ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه،
ﮐﻪ از ﻃﺮف ده ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ”ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻠﮋﯾﮏ“ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻓﺮادی ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﺑﺮ
ﺑﺎﻻی آن ﻧﯿﺰ دو ﺷﻌﺎر درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
”ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ )ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ(“ و
”ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ )ﻋﯿﺴﯽ(”.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﯾﮏ ”اﯾﻤﺎن“ ﺑﻮد،
”اﯾﻤﺎﻧﯽ“ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻟﺤﻦ و ﺷﯿﻮۀ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﺪل ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺣﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ راه و رﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻗﺪر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻧﺪﮐﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ”اﯾﻤﺎن“ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی رﻗﯿﺐ ،ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻌﺎرض را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻻﺋﯿﮏ ﻣﺒﺎرز و ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
دﯾﻨﺪار و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً دﯾﻨﺪار را ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ،
ﺧﻮد اﯾﻦ ”ﺟﻨﺒﺶ“ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮﺟﻮد
ﮔﺮدﯾﺪه و ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﺨﺸﯽ از آداب و
آﯾﯿﻨﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده،
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮۀ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد و
ﺑﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﺎﻏﻞ )ﻣﺜﻼً ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ( ﻧﯿﺰ
از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﮥ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ”ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ“ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮔﺴﺘﺮدۀ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
روز ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﮥ
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ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،روز
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻗﺪام ﺧﻮدﺷﺎن آن را ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ،اﯾﻦ روزی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ در اﻧﻈﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ،دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز،
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ و
ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد ،ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی آن ﺑﻮد .ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼم آن ”ﻧﻮﯾﻦ“ ،و
ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺸﻨﻬﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ادواری ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ،اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎ ﮐﻪ آن را
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﮥ  1886ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ(.
اول ﻣﺎه ﻣﻪ درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ آﯾﻨﺪه ،ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ
ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ،ﻧﻮﯾﺪ
رﻫﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداد .اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﭼﻨﺪان روﺷﻦ
ﻧﺒﻮد ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻫﻢ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻖ رأی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ راه ﺑﻪ ﺳﻮی
آﯾﻨﺪه ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و
ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻈﺎﻫﺮات
و ﺟﺸﻦ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ .در اروﭘﺎی ﺳﺎل ،1890
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺘﺪاول
ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زودی
ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اول ﻣﺎه
ﻣﻪ اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺣﻖ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺳﻮﺋﺪ و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮده ﺷﺪ ،از ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اول ﻣﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ در ﻫﻤﺎن روز اول ﻣﻪ 1891
ﺷﺮوع ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﻤﺘﺮ ،دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ“ )ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﻮﺋﺪﯾﻬﺎ
در اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻮد( ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،در
ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ،ﻋﻤﻼً ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،و از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺆﺛﺮ آن در
ﻋﺮﺻﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
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اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ،
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن دوران داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری ،ﺑﻠﮑﻪ
از آن ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در آﻟﻤﺎن ﭘﻼﮐﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺎرﮐﺲ و روی دﯾﮕﺮش ﻣﺠﺴﻤﮥ آزادی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﯾﮏ ورق ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺸﻦ
اول ﻣﻪ در  1891در اﺗﺮﯾﺶ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺲ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ“ را در دﺳﺖ
دارد و ﺑﻪ اﻓﻖ دوردﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اول ﻣﻪ از
آن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺷﻌﮥ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﺷﻌﺎر ”آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺮادری“
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ روی
”ﺑﺞ“ﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در آن دوره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎه
ﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،وﻟﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ،ﻣﺜﻞ
دورۀ آﻏﺎزﯾﻦ ”ﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺧﺎرج از ﻫﻤﮥ
ﺗﻘﻮﯾﻤﻬﺎ“ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﮐﺜﺮ ﺗﻘﻮﯾﻤﻬﺎ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی 25
دﺳﺎﻣﺒﺮ )ﻧﻮﺋﻞ ﯾﺎ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ( و اول ژاﻧﻮﯾﻪ،
ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ،اول ﻣﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺒﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮد
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ،و در ورای
ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪای ،زﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪای واﺣﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن
ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﮐﺎر ،اﺟﺒﺎر اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
”وﯾﮑﺘﻮر آدﻟﺮ“ )رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
اﺗﺮﯾﺶ( در  1893ﻧﻮﺷﺖ” :اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺸﻦ
اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر ،ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ آﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ“ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و
ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان و
ﺑﯿﺎن ﺑﻮده و اﺻﻼً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﺨﯿﺺ از ﮐﺘﺎب ”ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف”
)(Uncommon People
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ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮب واﺧﺘﻨﺎق
ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻫﺮﮔﺎه از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ،ﮔﺴﺘﺮه ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﯿﻮۀ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،در
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اول اﻧﻘﻼب ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﻣﺜﻼً از ﺳﺎﻟﻬﺎی
 60و  61ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ
ﭘﯿﮕﺮد ،ﺳﺮﮐﻮب ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روز و درک و درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ روز ،ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﺒﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻨﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول :ﺑﺎ ﻫﺠﻮم رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ
دﻣﻮﮐﺮات و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﮥ ﺟﻨﮓ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺗﻮﻫﻢ و ﺗﺼﻮر
ﮐﺎرﮔﺮان از رژﯾﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺻﻮری اﯾﻦ روز ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﻮﻫﻢ
و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎً در
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪۀ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻪ رژﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﻣﯽداد.
اﺻﻮﻻً در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،رژﯾﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪۀ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آن ،ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ آن را در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼً آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﺰوج و
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ روز روز ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﺑﺎزوی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﻢ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻤﻬﯿﺪات رژﯾﻢ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺗﺼﻮرات و ﺗﻮﻫﻤﺎت ﮔﺮوه وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و در
ﻓﻀﺎی ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان و اﺧﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎر ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﯾﺎ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه و اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮف آب ﺷﺪ.
اﺻﻮﻻً در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺟﺒﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ رﯾﺰ
و درﺷﺖ ﺟﺪای از اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺴﯿﺞ و ﺷﻮرا و ﺣﺮاﺳﺖ،
ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ از ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و
روز ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ،
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )در ﺗﻬﺮان و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه در ﺳﺎوه ،ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ،
اراک ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﯽﺑﺎﻓﯽ و (...ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ،
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺜﻼً ﺗﺸﮑﻞ ﻓﻠﺰﮐﺎر
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺗﻬﺮان ،اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ در ﺑُﺮد آﺟﺮ ﺳﻔﺎل )آﺟﺮ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ
ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ،ﭘﺮﺟﻼ ،و آﺟﺮ ﺛﺒﺎت و ﺟﺎﻣﭙﺎس،
ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎد ،ﻣﺎﻣﺎزﻧﺪ ،ﻗﯿﺎﻣﺸﻬﺮ ،آﻗﺎﻧﻮر
و اﮐﺒﺮآﺑﺎد ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ.
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن ری و ﺗﻬﺮان ،ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎی ﻗﻮی
وﺟﻮد داﺷﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان آﺟﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اول ﻣﺎه ﻣﻪ
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ آﺟﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﺐ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺟﺎﻣﭙﺎس و ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ و ﺛﺒﺎت در
ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ و در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ اول
ﻣﺎه ﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺪود ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در اوﻟﯿﻦ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻌﺪ از
اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﺑﺒﺮﯾﻢ .در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داغ ﺑﻮد و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ،
ﺳﺎﻟﻬﺎی  63ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اداﻣﮥ ”ﻧﻌﻤﺖ ﺟﻨﮓ“ و ﺳﺮﮐﻮب و ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎ و اﺧﺮاج
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺒﺎرز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ روز و
ﻣﻔﻬﻮم آن را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً
اﯾﻦ روز را از ﻣﻀﻤﻮن آن ﺗﻬﯽ و آﻧﺮا ﻣﺴﺦ و ﺑﻪ ﺿﺪ
ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ را در آن
واﺣﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ روز را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روز ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی
اﻧﺠﻤﻨـﻬﺎ و ﺣﺘـﯽ ﺣﺮاﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺎرﮔـﺮ و در

روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﻣﺴﺎل
در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر درﺣﺪود  ٢٠هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻴﺪان
ﻗﺰوىﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﮔﺮ ـ ١١
اردىﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ـ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﻋﻼم ﮐﺮده
،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ
از ﻣﻮﻋﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل  81ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدی
ﮐﺮج ،ﻧﺎن ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻬﺎر و  ...ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ وﻋﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری
در روز ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮاردادی در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم و ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻻن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن:
ـ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮ اﺗﺤﺎد ،اﺗﺤﺎد
ـ اﻋﺘﺼﺎب ﺣﺮﻓﻪای اﯾﺠﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد ،ﺣﻘﻮق
ﺣﻘﻪ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد
ـ ﻗﺮار داد ﻣﻮﻗﺖ ،ﻗﺮارداد اﺳﺎرت
ـ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ
ـ ﺳﮑﻮت ،ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ
ـ ادﻏﺎم ﻧﻪ! ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ـ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری اﺣﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
اﺧﺮاج ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد،
ﺑﺮ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﺑﯽ ﺟﻬﺖ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﮐﺎرآﻣﺎ( و ...اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ
ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﺗﺮﻓﻨﺪ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ  ،ﻃﺮح ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﮑﺮ و
ﻣﺨﺘﺮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ روز ،ﯾﻌﻨﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی
ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ و
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اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺐ ﮐﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر او ﻫﻢ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻏﯿﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺞ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ درﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﺰه ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﺰهاش از ﭘﯿﮑﺎن ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و زﯾﺎرت ﻣﺸﻬﺪ
و ﻗﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ رﻫﺒﺮ و ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻤﮑﺮان ﻗﻢ در ﺷﺒﻬﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رژﯾﻢ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﺻﻮرت
ﻣﯽداد ﺗﺎ اﺻﻮﻻً از ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻼً ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺪن اﯾﻦ
روز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،از ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روز
ﮐﺎرﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ،اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺷﻮرا و
ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روز دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روز ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺜﻼً ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻞ
و ارﮔﺎﻧﻬﺎی رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد اﻟﻬﺎدی
ﻫﺎدی ﻏﻔﺎری ،ﺑﻨﯿﺎد آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزار ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺠﺘﯿﻪ،
واﺣﺪﻫﺎی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ،
ﻋﻮاﻣﻞ وزارت ﮐﺎر )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل دار و دﺳﺘﮥ ﮐﻤﺎﻟﯽ( .ﻣﺜﻼً در
ﭼﻨﺪ ﻣﻮردؤ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ،
ﺟﺎﻣﮑﻮ ،ﭼﺎپ اﯾﺮان )و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﺤﺎد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﯾﺎ در ﺣﺪود ﻫﻤﯿﻦ رﻗﻢ ﺑﻮد( ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ در
اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روز ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای
روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ و ﻧﺪﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﺪﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺠﺘﯿﻪ در
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺘﻬﺎی وﻗﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
وزارت ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﮐﻠﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺠﺘﯿﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روز ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
آﻧﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت و
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺣﺘﯽ در رد و ﻧﻔﯽ
اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺠﺎی
ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن و اﺋﻤﮥ اﻃﻬﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﮔﺰار و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ در
آن و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ،
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ،ﺣﺘﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ روز را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻀﻮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺰﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه و
ﭼﺎی ،درﺑﺎرۀ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ روز را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺎ
ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎی  74-75ﻓﻌﺎل ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ
ﺣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل  63ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺎ )واﺣﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن( ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ اول
ﻣﺎه ﻣﻪ و اﻋﻼﻣﯿﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ روز را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از
 250ﮐﺎرت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺳﯿﻠﮏ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﻋﻼﻣﯿﮥ روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺣﺪود ﺻﺪ ﮐﺎرت و ﺻﺪ
ﺑﺮگ اﻋﻼﻣﯿﻪ را در ﮐﻤﺪﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﮐﺎرﮔﺮان و در ﺑﻌﻀﯽ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻮرا و ﺣﺮاﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ اﯾﺮان اﺑﺰار ،و ﯾﮏ رﻓﯿﻖ
دﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﭘﻮﺷﺎک ﺟﺎﻣﮑﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻓﯿﻖ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﯿﺪی و رﻓﻘﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﺗﺤﺎد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی  64و  ، 65ﻫﻤﺮاه زﻧﺪه ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﺣﺴﻦ
ﺷﻬﯿﺪی ،ﮐﻤﯿﺘﮥ  16آذر ،در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان و ﺧﺎک
ﺳﻔﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ روی دﯾﻮار ،ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اول
ﻣﺎه ﻣﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ و در ﭼﻨﺪ روز اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب ،ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس
و ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ و
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی درﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ ..اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻼت ﻧﻈﺎمآﺑﺎد ،رﺳﺎﻟﺖ،
ﺗﻬﺮان ﻧﻮ ،اﻓﺴﺮﯾﻪ و ﻗﺎﺳﻢآﺑﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی  63-65در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎی
راه ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺣﺰب ﺗﻮده و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ـ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﺎ
ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ و راﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎً راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،اول ﻣﺎه
ﻣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﺟﺸﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
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ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان آوازﻫﺎﯾﯽ
را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان اﺑﺰار ،روﻏﻦ
ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮔﻞ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﯿﺎم ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
اول ﻣﺎه ﻣﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن رﺳﻤﯽ روز اول ﻣﺎه
ﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ درآورد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی و
ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﻼن ﻣﻘﺎم و ﯾﺎ ﻣﺜﻼً وزﯾﺮ ﮐﺎر و ﯾﺎ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﻀﻮر
و ﻏﯿﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼً اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ روز ﻣﺜﻼً ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ روﻏﻦ و ﻣﻘﺪاری
ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ  ،ﯾﺎ ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﯾﺎ ...ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﺎﻟﻬﺎی  69ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻏﺮب
ﺗﻬﺮان ،ﺟﺎدۀ ﻣﺨﺼﻮص و ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺮج ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﭘﺎرس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ ،ﺳﺎﺳﺎن و
زﻣﺰم )ﭘﭙﺴﯽ( ،ﻟﻨﺪرور ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻔﺶ ﻣﻠﯽ و
ﺷﺎداﻧﭙﻮر ،اﯾﺮان ﺗﺎﯾﺮ ،و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎدۀ ﺳﺎوه و ﺷﺎدآﺑﺎد و
ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﻦﺧﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮاﺳﻢ دوﻟﺘﯽ روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﺳﭙﺎه ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺟﺎدۀ
ﮐﺮج از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮﺑﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ و
ﭘﯿﺎدهروی در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدۀ ﮐﺮج ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﺑﺴﯿﺞ و ﺣﻤﻞ ﺗﺮاﮐﺘﻬﺎ و
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در
ﺟﺎدۀ ﮐﺮج و ﯾﺎ ﺟﺎدۀ ﺳﺎوه از ﺷﯿﻮهﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ، 75اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ وﺳﯿﻊ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اول ﻣﺎه ﻣﻪ را در
ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ،در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم دﺷﺖ ﮔﻞ زرد
در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه دﻣﺎوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻊ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه از اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻔﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻓﺮد دﻋﻮت
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ در ﺻﻔﺤﮥ 15
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ﻣﺠﻠﺲ ”اﺻﻼﺣﺎت“
و ﮐﺎرﮔﺮان
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
در ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن ”ﺧﺮوج
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر“
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖ
آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﺰو اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺠﺪد و ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻠﻐﯽ و ﺑﯽ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ دوم ﺧﺮدادی ،در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،وﻟﯽ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دو ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ
ﻣﯽﮔﺬرد ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ”اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ
را ﻟﻐﻮ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد در ﻃﻮل اﯾﻦ
دو ﺳﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ،1380ﻻﯾﺤﮥ ”ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺸﻮر“ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و
اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﻮات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺟﺎزه دارﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،زﻣﯿﻦ و اﻣﻼک ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه
ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺠﺪد و ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ  .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﺧﺮاج وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ را اﺧﺮاج ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﺑﺎ
ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
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رﻓﺎﻫﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ
اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﺳﯿﺼﺪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺰرگ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮداد ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ) .روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ـ 7
اردﯾﺒﻬﺸﺖ(
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در روز 21
آذرﻣﺎه  ،1380ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﺎل  1380ﺑﻪ 1381
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ،اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1380
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از ﺳﺎل
 1380ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼً ،ﯾﮑﺴﺎل
دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد ،از ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد .ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان  240ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ.
دوﺷﻨﺒﻪ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،1381ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﺤﺚ،
ﻻﯾﺤﮥ ”ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری“ را رد
ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ،ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ
ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح 1260 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،از
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﻣﺤﺠﻮب  ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
”اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﯿﮑﺎر،
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از
ﮐﻨﺎر آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد“.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺸﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ در ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎر و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﻮد .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
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ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ،
وﻋﺪهﻫﺎی ﻓﺮاوان داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﻮری راد ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﮥ ﻣﺠﻠﺲ،
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻣﻮرد
ﺗﺠﻤﻌﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
”ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺟﺪیﺗﺮی
را در ﻣﺤﻞ و دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ“.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﺎ رأی
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮی
از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان دارﻧﺪ .از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای
از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺸﻢ،
ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ
”اﺻﻼﺣﺎت“،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدود اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎل ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪای ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪۀ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺠﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ادارات
دوﻟﺘﯽ ﺣﻮاﻟﻪ دادهاﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻟﻮاﯾﺤﯽ را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ
”اﺻﻼﺣﺎت“ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽرود .ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را درﻣﺠﻠﺲ داﺷﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ  .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را راﻫﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی اﻣﮑﺎن ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان
در درراه اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
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ﮐﺪام ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ؟
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣــﯿﺎن اﯾــﺮان و آﻣــﺮﯾﮑﺎ ﺑــﻪ
ﻣﺴـﺌﻠﻪای ﻣﺤـﻮری ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان و ﻣﻘﺪرات ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧـﯿﺰ در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق
ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﺎ ﻣﻘﺪرات
ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ ﺑـﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋـﺪهای ،از ﺿـﺮورت ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﺎن ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ دو ﮐﺸـﻮر ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮی،
ﻣﺬاﮐــﺮه را ﻧﺎﺷــﯽ از ﻧﺎآﮔﺎﻫــﯽ و ﯾﺎرﻋــﺐ و وﺣﺸــﺖ
ﻣـﯽداﻧـﻨﺪ و ﻣﺬاﮐـﺮهﮐﻨـﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑﻪ داذﮔﺎﻫﯽ
ﺷـﺪن ﻣـﯽ ﮐﻨـﻨﺪ .آﻧﭽـﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﯾﻌﻨــﯽ ﻫﻤــﺎن ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺒﻼً ،ﭘــﺲ از ﺗﻬﺪﯾــﺪ
ﺟـﻨﮓاﻓـﺮوزاﻧﮥ دوﻟـﺖ آﻣـﺮﯾﮑﺎ از زﺑـﺎن ﺑﻮش ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬـﻮر آﻣـﺮﯾﮑﺎ ،ﺑـﺮ ﻃـﺒﻞ ﺟـﻨﮓ ﮐﻮﺑـﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮاب
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻧﻈﺎﻣــﯽ و اﻣﻨﯿﺘــﯽ ﺧــﻮد را از ﺷــﺮ ”اﺻــﻼﺣﺎت“ رﻫــﺎ
ﺳـﺎزﻧﺪ ،ﮐﺎرﺷـﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮف ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺸﯿﺪه
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ،ﺧـﺒﺮ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ از
ﻣﻮاﺿـﻊ اوﻟـﯿﻪﺷﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻧــﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤــﻨﺪی از رژﯾــﻢ اﺳــﻼﻣﯽ از ﻣﻮاﺿــﻊ
اوﻟـﯿﻪﺷـﺎن ﻓﻌﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠﺒـﯽ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ روﺷﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳـﻤﺒﮥ ﭘـﺮ زور اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘﺤﺪه ،ﮐﺸﻒ ﻏﯿﺐ ﮐﺮده و
ﻣﺬاﮐـﺮه را ﺑـﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ ﻣﺠـﺎز داﻧﺴﺘﻪ
اﺳـﺖ .ﻫﻤـﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﻣﯿﺎن
اﺑـﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و
ﺗﻮاﻓـﻖ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .ﻣﻘﺪم
ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻣﺬاﮐـﺮه ای ،ﯾـﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم
ﺷـﻮد .ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﮥ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾـﯽ ،ﺳـﻨﺎرﯾﻮی اﺳـﻼﻣﯽ و ﺑﺎﻻﺧـﺮه ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻤﯽ ﮔﻮش ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ” .ﻣﺤﻮر ﺷﺮ“ ﺧﻮاﻧﺪن
اﯾﺮان ،و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻦ ﻣﯿﺎن آن
دوﻟﺖ و اﯾﺮان ،و اﺗﻬﺎﻣﺎت وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻓﻀﺎﺳﺎزﯾﻬﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
درﺑﺎرۀ ﺧﻄﺮات اﯾﺮان ،در ﭼﻨﯿﻦ راﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﺴﺎس و ﮐﺸﻮر ﭘﺮ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮ داﺷﺖ .وﻟﯽ در ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن آن
ﺟﺎی ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﯾﺎزده ﺳﺎل اﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای را در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از

ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﺮاق دارد .ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﻣﻮر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی
روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ اﻣﻮر اﺟﺒﺎراً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اوﺿﺎع را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻠﻮی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﺮ ﻧﯿﺮوی ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰد.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ”ﺿﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ“ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در
اﺳﺎس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ”اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ“ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮور اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از آن ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺼﺮف
داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ”اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ“ از
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ از ﺗﺐ و ﺗﺎب
اوﻟﯿﮥ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﭘﯿﺮوزی ”اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ“ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن در
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از رژﯾﻢ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ”ﺿﺪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ“ از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﻣﯿﺮاث ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺧﻤﯿﻨﯽ در زﻣﯿﻨﮥ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی از
ﺑﻘﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ”آدم ﺷﺪن
آﻣﺮﯾﮑﺎ“ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﺨﻮارﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﺮدارد ﺗﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ
ﺑﮕﯿﺮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻣﻨﺸﺎء دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺳﻨﺎرﯾﻮی
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﻪ ﺻﻠﺢ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ،ﮐﺴﺐ
“اﻓﺘﺨﺎر” ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻮﺳﻂ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻮﯾﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺎﺗﻤﯽ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ،در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﺮاﯾﯽ
ﻻزم ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﺳﺖ ﺑﺮود ،اﻗﺪام ﮐﺮد .اﺣﺘﺮاز از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان،
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ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮی
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ و
ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺮد .اﻣﺎ دﻻﯾﻞ
دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﺳﻼﻣﯽ را از ﭘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﯾﺮان را ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را از ﻧﻘﺸﯽ
درﺧﻮر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
روی آورد و ﺿﻤﻦ ﻃﺮﻓﺪاری از اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺻﻠﺢ و
دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﺮف دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدداری ورزد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،اﯾﺮان از ﯾﮑﺴﻮ،
ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎز ﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻘﺶ آن در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻈﯿﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ
ﺟﻬﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاﻓﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از زاوﯾﮥ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ،اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رﻫﺒﺮی ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﮑﺮواﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻫﺪاف آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ،آن
ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻣﺒﺎرزه و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﺸﺎﮐﺸﻬﺎی ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ رژﯾﻢ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻔﻊ
ﻃﻠﺒﯿﻬـﺎی آﻧﻬـﺎ ،ﻋﻤـﻼ در ﭼـﺎرﭼـﻮب ﺳﻨﺎرﯾﻮی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ
ﺷﺪه ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن رژﯾﻢ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را ﻣﺸﺮوط
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ
ﺑﻘﯿﻪ در ﺻﻔﺤﮥ 17
آﻧﻬﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ،ﭼﺮا؟
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ
ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ،دﻋﻮت ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،را
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮۀ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ...” :ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و
اﺣﺰاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﮥ ﺻﻮری و ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﻧﯿﺰ در داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،از
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮۀ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺬورﯾﻢ“ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل و ﻧﯿﺰ آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﮐﻨﮕﺮۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺎﯾﮑﻮت! اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻇﺮﯾﻒ و ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻋﻮت ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ از دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 3ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺴﻨﺠﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ:
 1ـ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ را در اﺳﺎس ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ،اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻮردی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ،ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﯿﺌﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺒﺎرزات دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎری ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺗﺤﺎد
ﻋﻤﻠﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﻬﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ در
ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﺑﺮای آزادی و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق،
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؟ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﮐﺪام ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،آﯾﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﯿﭻ ﻇﺮﻓﯿﺖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪای ﻗﺎﺋﻞ

اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،راﺑﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ
ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﺿﺮورت اﺳﺖ؟
 2ـ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ﯾﮑﯽ از
اﻟﺰاﻣﺎت وﺟﻮد راﺑﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی و
اﺛﺮﮔﺬاری ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از راﺑﻄﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﻢ و
ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺰﻣﻦ اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭼﭙﻬﺎ در ﺣﺮف اﻧﺰﺟﺎر
و ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را از آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ،
ﮐﻤﺘﺮ ﭼﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی و رﯾﺸﻪای از
آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ در
ﺟﻬﺖ دوری از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن درﯾﭽﻪای از راﺑﻄﻪ ﺑﻪ روی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ،
ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﭘﺲ از ﮐﻨﮕﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎن در دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﻫﯿﺌﺘﯽ را ﻣﺄﻣﻮر دادن ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
راﺑﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ
دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ دادن ﮔﺰارش ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﮐﻨﮕﺮه ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن رﯾﺰ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮهﺷﺎن ،ﻣﺎ
را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رود و از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻫﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و دارد .ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﮐﻨﮕﺮۀ آﻧﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺗﺤﺎد ﮐﺎر ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﻮد .ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از
ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﻀﻮری در ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز
ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮ درﮔﻤﯽ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﮕﺮۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﮑﺘﻮب و از راه دور ،ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣﺎ از
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﻨﮕﺮه ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و
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ﻣﺘﻔﺮﻋﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺧﻮدﺑﺰرگﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
دارد ،ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ!! و ﭼﻮن
اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را از آﻧﺎن
درﯾﻎ ﻣﯽدارد.
 3ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن
در ﮐﻨﮕﺮۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﻧﯿﺰ آﯾﻨﺪه ،ﺟﺪا از ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن ،در
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻗﺮار دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ
دورۀ دوﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ،ﻧﺎدﻗﯿﻖ و
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﺷﮑﻞ دوﺟﺎﻧﺒﮥ آن
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺼﻮﺑﻪای دال ﺑﺮ رد
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .آن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ
ﻓﻘﻂ راﺑﻄﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﺷﮑﻞ دوﺟﺎﻧﺒﮥ آن ﻧﻔﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ را ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در دو ﮐﻨﮕﺮۀ ﭘﯿﺶ رد و ﮐﻨﺎر
ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء( در ﮐﻨﮕﺮۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ
رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﺮاری
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ رأی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،دورهﻫﺎی
ﭘﯿﺶ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﮕﺮه
رﺳﯿﺪه ،ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼف ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ .اﮔﺮ دﻻﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮدن )ﺑﺨﻮان ﺑﺎﯾﮑﻮت( ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ وﻟﯽ دﻻﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ دورهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﻂ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮاری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮای
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺗﺤﺎد ﮐﺎر 97

13

دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ
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ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه
)ﺑﺨﺶ دوم(
ﻣﺎﻫﯿﺖ ”ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن“ ،ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺰوده
اﺳﺖ .ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺒﻮغآﺳﺎ در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻫﻮا ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﯾﻨﺪه،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﻫﺎ ﻫﻮا و اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺻﻼً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ.
درﺑﺎرۀ ﺧﺼﻠﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﺮاﺟﻌﮥ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻨﯿﻦ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻦ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ـ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺤﺼﺎرات .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ـ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺸﺘﯽ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ را ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.1
اداﻣﮥ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮﺻﮥ اﺑﺪاﻋﺎت و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ.2
ـ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ3
)ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮرس ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺟﺎی آن را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.4
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻬﻦ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ

ﺳﺮﻣﺎﯾــﻪداری ﻣﺎﻟـﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾــﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.5

ﺗﺴﻠــﻂ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮﺗﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ راﻧﺖ و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﺘﺎز ﻋﺪۀ ﻗﻠﯿﻠﯽ از
دوﻟﺘﻬﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ـ ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺸﺨﺼﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻬﻦ ،ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ
آزاد ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
اﻧﺤﺼﺎرات ،ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .6ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﺪور
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻟﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﺪور
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن .7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ”ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن“ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ در
ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن ارﻗﺎم ﺻﺤﯿﺢ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ
)ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ( ،ﺑﻬﺸﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ و ...دﺷﻮار و ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﺒﻠﻎ  950ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﻏﺮب ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  %60آن
در اﻣﺮﯾﮑﺎ و  %30در اروﭘﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه
اﺳﺖ .8در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر از روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اروﭘﺎ ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ  %70و از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ  %54اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻬﺮه و ﺻﺪور
دوﺑﺎرۀ آن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی
دﯾﮕﺮ.
ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﮥ وﯾﮋۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﺸﺎن دادن
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﮥ اوﻟﺘﺮااﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاده و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آن را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.9
ـ ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ و اﻧﮕﻞوار ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه )راﻧﺖ( در
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﺗﺠﺎرت

ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺟﻮﻫﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
و اﻧﮕﻞوار ﺑﻮدن آن .در ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ را
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﻼ ،ﺳﻮداﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ آزاداﻧﻪ ﺟﻬﺎن را
ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
ﺑﻬﺮه ،ﺳﻬﺎم ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ.10
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻧﺎﻫﻤﺘﺮازی رﺷﺪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺰﻫﺎی ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﺰﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻟﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  +اﻟﮑﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن .ﻣﻨﻈﻮر
ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در
ﺑﺎروری ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎدی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری  +اﻧﻘﻼب اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﻣﮑﺎن
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮔﯿﺘﯽ و در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ )ﻫﻤﺰﻣﺎن( ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
در اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺰار ﺟﺎی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻬﺎن دو ﻗﻄﺒﯽ )ﺑﻠﻮک ﺷﺮق و
ﻏﺮب( ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،در ﺣﺎل رﺷﺪ و...
ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻬﺎن
دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ اﻗﺘﺼﺎددان ﺟﺪی و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق
و ﻏﺮب ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺪن ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ...ﺑﺎ وﺟﻮد دﻧﯿﺎی دو ﻗﻄﺒﯽ و ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻖ دوران ”ﺟﻨﮓ ﺳﺮد“ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
دوراﻧﯽ ﺑﻄﻮر رﯾﺸﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﺗﻌﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،وارد اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
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ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی داﯾﻤﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی )ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز آن آرژاﻧﺘﯿﻦ( اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺑﺮﯾﺪن از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
و اﻧﺰوا و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ”دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﺟﻬﺎن“ و
ﺑﺮﯾﺪن از ”ﺗﻤﺪن ﮐﻨﻮﻧﯽ“ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﻮروی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  1991در ﺷﻮروی ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﻔﺒﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮاﻧﯽ،
ﺳﻠﻂ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺤﺸﺎء،
ﺳﻘﻮط ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ...ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه داده
اﺳﺖ .در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ  %84ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ،دوﻟﺘﯽ
و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ در دﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .11در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻮروی از ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
آن ﺳﻄﺢ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪۀ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺴﺖ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف ،ﻏﺎرت ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﺑﻪ
زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻘﯿﮥ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و ﻧﻪ ﺛﺒﺎت و
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ از آن
ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮥ ”ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ“
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
”اﻣﺮوزه ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﻫﻢ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ
اﻣﺮوز ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ
ﺷﺮوع اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺮۀ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﺰی،
و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺟﺮﮔﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وارد ﺷﺪهاﻧﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ،
ﺷﯿﻠﯽ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﮔﺬار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪو ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻼم ﺑﺪارﯾﻢ
ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در واﻗﻊ در

دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ
آﻏﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺮدن ﮐﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎن
ﻗﺮار دارد و ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﺑﺎ
ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ و ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ را
دارﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺸﻤﺎن در اﯾﻦ راه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎروان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر
آن ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺮوﺳﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ
روزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را آﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد .آﺳﺘﯿﻨﻬﺎ را
ﺑﺎﻻ زﻧﯿﻢ .اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻬﺎﯾﺶ دارای
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ“.12
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
در ﺣﺮف و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ در ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﭘﯿﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی اﺳﺖ ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل
آزاد اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ .در ﺑﻠﺒﺸﻮی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن )و ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری(
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻌﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻣﺘﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺣﻔﻆ
اﻣﺘﯿﺎزات آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﺷﻮروی
اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰاری ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
)ﺑﻮرژواﯾﯽ( ﺷﻮروی را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪف رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺳﯿﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ”اﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ“ در ﻏﺮب
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻣﺴﮑﻮ در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮد ،ﻣﺤﻞ
ﺗﺮدد ﺧﺮﺳﻬﺎی وﺣﺸﯽ و اﻟﮑﻠﯿﻬﺎﺳﺖ!
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﺮان را از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﺺ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺎدرات اﯾﺮان
از ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﻧﻔﺖ ،ﻓﺮش،
ﺧﺎوﯾﺎر ،ﭘﺴﺘﻪ ،و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل 12
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ :ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ،ﯾﮏ و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮش و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻻﻫﺎی
دﯾﮕﺮ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﺷﺮاب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺑﻮردو اﺳﺖ! اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل دو
ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﻮض ،ﻣﺎ ﻫﺰاران ﮐﺎﻻ از
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ﻏﺮب ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﺎر ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﻏﺮب ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی در اﯾﺮان
ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
زﻣﯿﻨﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ”رﻗﺎﺑﺖ آزاد“ ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد
ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ”آﺑﺎد“ ﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﻄﻖ داﯾﻤﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﻮد( واﺳﻄﻪﮔﺮی و دﻻﻟﯽ را
ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .راه ﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ”اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار“
ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻠﯽ ،دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ” :ﺗﺴﻠﻂ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ“.13
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﮥ ﺣﻤﻠﮥ اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان،
روﺳﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻟﯿﺒﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ واﻗﻌﯽ
اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ!
ــــــــــــــــــــــــــ
 - 1اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ص.13 .
ص.24 .
”
”
”- 2
ص.35 .
”
”
”- 3
ص.41 .
”
”
”-4
ص.52 .
”
”
”-5
ص.71.
”
”
”- 6
 - 7ﺑﻪ  ، mondialisationﻣﻘﺎﻟﮥ Paul Boccra :از
اﻧﺘﺸﺎرات  Espaces Marxص 313 .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 Le Monde - 8ﭼﻬﺎر ﻣﺎرس ،2002 ،ص.15 .
 - 9اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ص.113 .
” ص.120-121 .
”
” - 10
 - 11ﭘﺮاودا ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ/1/6 ،
.2002
 -12ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭼﭗ
اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،61ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﺨﻬﺎدی ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺪﯾﻖ.
 -13ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ .Arnold Ruge

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭘﻮزش :در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﺪرج در
اﺗﺤﺎد ﮐﺎر  ،96در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺘﻮن اول ﺻﻔﺤﮥ دوم ،ﺟﻤﻠﮥ
”ﺳﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ“ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﻠﻘﻬﺎ
ﺳﯿﺮوان ﻫﺪاﯾﺖ وزﯾﺮی
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻣﻠﯿﺘﻬﺎ
ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻋﻤﺮ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان ﻣﺠﺪداً در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻓﻼﮐﺘﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺟﺤﺎف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﺪم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻧﻌﻤﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ،از ﯾﮑﺴﻮ ،و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺤﺪودی از ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﮥ ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﯾﻦ اﺟﺤﺎف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ،دوﻟﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻄﻠﻖ در
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﻠﻘﻬﺎ را از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدهاﻧﺪ .و در داﯾﺮهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺰ ،آﻧﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻻزم ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﮏ ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﺴﺎﯾﻞ روزﻣﺮهﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺘﻬﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻠﻘﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ”ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ“ و
”اﻧﺸﻘﺎق اﯾﺮان“ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻓﯽ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﻮق و در اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزات
ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻧﻤﻮد:
ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ
واﺣﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﺟﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺴﺖ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻄﻮر
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وﻗﻮع آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ”ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻞ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻼﮐﺘﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺘﻌﺪادی و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ“ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ،ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﻗﺒﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻧﺪارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن اﻓﻖ اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﮔﺮاﯾﺸﺎت دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ
و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻣﻞ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢاﻧﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﺮان ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻬﺒﻮدی در وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻨﺮو ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻞ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ
”اﻣﺎﻫﺎ“ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻏﯿﺮﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺶ رو
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ رادﯾﮑﺎل اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ.
ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان در
وﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ و
ﺳﻠﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،از ﺷﺮﮐﺖ در
اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و ﺧﻠﻘﻬﺎی
اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون ﺧﻠﻘﻬﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻼﮐﺘﺒﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮد را در ﺳﻄﻮح ﻣﻌﯿﻨﯽ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان،
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻌﺎً وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاش ،ﺑﺮ راه ﺣﻠﻬﺎی ﻓﻮق ﺧﻂ ﺑﻄﻼن
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻓﻖ روﺷﻦ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ اﯾﺮان در ﮔﺮو زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻌﺎً درﺟﺎت ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﮑﻠﻬﺎﯾﯽ از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮدهای و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ و ﺷﮑﻞ وﺟﻮدی آن ﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﺮف ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺸﺨﺺ در اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻖ
اذﻫﺎن و اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺪارد و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺎﺳﺎً از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪاﺳﺖ.
اﺳﮑﻠﺖﺑﻨﺪی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﻧﺘﺼﺎب اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺣﻘﻮق
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺣﻘﻮق روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺘﺎد ﺧﺒﺮی ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﮑﻮ و ﮐﻔﺶ
ﺷﺎداﻧﭙﻮر و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﮑﻮ
ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
 14ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﻔﺖ :در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز از ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎداﻧﭙﻮر ﮔﻔﺖ:
ﺣﺪود  5ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری رﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ده
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ام ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﺶ ﺳﺮ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎش
)روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﯿﺎ 11 /اردﯾﺒﻬﺸﺖ (1381
ﻧﺪارم.
ﺛﻘﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎًﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ درون ﺧﻠﻘﻬﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى آﻧﺎن در ﺷﮑﻞ
اداره ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد رﻗﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﺠﺮای اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً از ﻃﺮف ﻣﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ .رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ از
ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر را اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ
ﻓﺪراﺗﯿﻮ و رؤﺳﺎی اﯾﺎﻻت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖﺷﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺻﻔﺤﮥ9
ﺑﻘﯿﮥ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز...
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ روز در
ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﺸﻦ و ﺗﺪارک
وﺳﯿﻠﮥ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد .ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ و رؤﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ در
داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺎدی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
در ﻃﻮل روز ،در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻗﺺ و آواز و
ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،در ﺟﻤﻊﻫﺎی ده ،ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮه
ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و ﺑﺎزار ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ داغ
ﺑﻮد .ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻮد...
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﺪه ﻣﻐﯿﺜﯽ

ﻣﺮوری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در اﯾﺮان
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﺪه ﻣﻐﯿﺜﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و
از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران )اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ زﻧﺎن( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮرک ،در
ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﮐﺎﻧﺎدا( ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .او ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎن دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﮐﺘﺎب ”ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ“ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ
ﻧﻈﺮات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در اﯾﺮان
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﻣﯽﮔﺬرد.

ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺌﻮال :ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و زنﺳﺘﯿﺰی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ،ﻋﻠﺖ را ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻄﻮر
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
زنﺳﺘﯿﺰی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ در زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدن ﺑﺎورﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺟﺰ ﻫﻤﺴﺮی ،ﻣﺎدری،
ﺧﺎﻧﻪداری و ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻋﺎدات
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺮد و ﺑﯽﺗﻮاﻧﯽ زن ،ﻗﺪرت
ﻣﺮد و ﺿﻌﻒ زن و ارزشﮔﺬاری ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و روﺷﻬﺎ و
اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﺮداﻧﻪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ زن و ارزﺷﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از
زﻧﺎن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﺒﺎرزۀ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن و
ﻫﻮاداران ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزهای
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﮥ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )و ﻧﻪ ﺗﻼش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﮑﺮی
زﻧﺎن ﻣﻨﻔﺮد( در اﯾﺮان در ﺣﻘﯿﻘﺖ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزده
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﻣﺜﻼً اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺬﻟﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎن ،ﮐﻤﺒﻮد آب در ﻣﺤﻼت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزاق

و ﻏﯿﺮه .اﻣﺎ در ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،زﻧﺎن ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
روﺣﺎﻧﯿﻮن و در ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ و ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻒ
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ) .در اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ(.
در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
ﻣﻌﺪود زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و آﮔﺎه آن زﻣﺎن ﮐﻪ رﻫﺒﺮی
ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ ،در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺿﺎﺧﺎن ،در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪۀ
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20ﻧﺸﺮﯾﮥ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان ،در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ رو ،ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺎﺗﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺳﻄﺢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان در اواﯾﻞ ﻗﺮن  20را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً
ﺧﺮوج زن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ،
ﺗﻌﺰﯾﻪ و ﺳﻔﺮه ﺑﻮد ،ﺳﻮادآﻣﻮزی رواج ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﺪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ و اوﺑﺎش ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ
ﺳﻨﮕﺒﺎران ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان،
وﺿﻊ زﻧﺎن ﺑﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻗﺪرت و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺟﻨﺴﯽ و زنﺳﺘﯿﺰی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اوج
ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در دوران ﭘﻬﻠﻮی ،زﻧﺎن
اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺳﺮﮔﯿﺠﻪآور،
ﻧﺎﻣﻮزون و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺪون
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮوژۀ ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان ﺑﻄﻮر
ﺟﺪی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺑﺎورﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی ،ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻧﺸﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر آﻣﺮاﻧﻪ ،از ﺑﺎﻻ ،ﺑﺪون
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن و ﺑﺪون ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ از ﮐﻨﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯽ
آﻧﮑﻪ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎورﻫﺎی زنﺳﺘﯿﺰ را
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻄﻠﺒﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﻌﺎً اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻣﺒﺎرزه را ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ و در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
ﺣﺮﮐﺖ واﭘﺴﮕﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد.
س :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺒﺎرزات
زﻧﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ
داﺷﺘﻪ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ج :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ
اﯾﻨﺴﻮ ﺗﺤﻮﻻت درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده .زﻧﺎن ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ دوش
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﮥ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﻬﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی اول اﻧﻘﻼب،
ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺳﯿﺎﺳﺖ ”زنزداﯾﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ“
ﻧﺎﻣﯿﺪهام ،وادار ﮐﺮد .ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﻪ در اﯾﺮان و
ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﻫﻢزداﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥاﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ و
رواﺑﻂ دو ﺟﻨﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﻓﺸﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی زنﺳﺘﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ
ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی اداﻣﻪ دارد .ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ و
ﺳﻨﺨﺮاﻧﯿﻬﺎ ،واﮐﻨﺶ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ اﻋﺘﺮاض را از زﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی زﻧﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از
دوﻟﺖ ،ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن
ﭘﯿﺸﺮو ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﯿﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای
ورزش و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،و ...ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و
ﭘﯿﺸﺮو زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﮏ ﻣﺎﯾﮥ ﻏﺮور ﻫﻤﮥ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﻫﻤﮥﮔﯿﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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س :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺻﻮﻻً ،ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد و
رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﻀﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ راه ﺑﺮوﻧﺮﻓﺖ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯿﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻼﯾﻤﺘﺮی
از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ داد اﻣﺎ اﺻﻞ و اﺻﻮل را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺑﺤﺜﻬﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ درﺑﺎرۀ ”ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺘﻮن
اﺳﻼﻣﯽ“ و اﻣﮑﺎن ”اﺟﺘﻬﺎد ﻓﺮدی“ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب آﺧﺮ ﺧﻮدم
”ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺑﯿﻨﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ“ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻔﺼﻼً
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎد
دﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎی اﺧﻼﻗﯽ را دارد و او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﯿﺎز ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ روی آورده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زن
و ﻣﺮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ”اﺻﻮل“ و ”ﻣﺘﻮن“ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻣﻮرد دوم ،ﺑﺮاﺑﺮی
ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن
و اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ
را ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﻢ و ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻮض
ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺻﻮل ﻗﺮآن و ﺷﺮﯾﻌﺖ در
ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
دﺳﺘﻮرات ﻗﺮآﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ.
اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
اﺻﻮل و دﺳﺘﻮرات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻧﻄﺒﺎق
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )و ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮد زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل واﻗﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از
اﻫﻤﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﺸﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﻗﺪرت
روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،زﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﻬﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزۀ وﺳﯿﻊ ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت و
ﺧﺮاﻓﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ زﻧﺎن و
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ارزﺷﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺮدان و ارزﺷﻬﺎی ﻣﺮداﻧﻪ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزۀ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻔﻨﺪ و در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
س :ﺳﺌﻮال آﺧﺮ ﻣﻦ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻐﯿﺜﯽ ،در ﻣﻮرد
اﻟﺤﺎق ﻣﺸﺮوط اﯾﺮان )ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ
ﺷﺮع اﺳﻼم( ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح در
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ راﮐﻌﯽ،
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،در ﯾﮏ ﻣﺎه
آﺗﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺌﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻗﺒﻼً
اﻟﺤﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺤﺎق ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎز و
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ اﺳﺖ؟
ج :اﺧﯿﺮاً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ﺷﺪه.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺘﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی( اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺑﻘﯿﮥ دوﻟﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
اﺟﺮای ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم
ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ
ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ ﮐﻠﯿﮥ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد از
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﺬف ﺷﻮد ”رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن“ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ
دوازده ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ
ﻣﻮاد را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش
”ﻣﺸﺮوط“ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ارزش ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ارزش اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ارزش ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮل زﻧﺎن
ﻧﺨﺒﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺮف ﺑﺮوﺟﺮدی و زﻫﺮا
ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ”ﺷﺒﻬﺎت“ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ! در ﺿﻤﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی روﺷﻨﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
*

*

*

*

*
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اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ
در آﻣـﺮﯾﮑﺎ و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺟﻬــﺖ دادن اوﺿــﺎع ﺑ ـﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺤﺮاﻧــﯽﺗــﺮ ﮐــﺮدن آن
ﻣـﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را ﺑﺎز ﻫﻢ از
دﺳـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ و ﮐـﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﮓ
ﻃﻠـﺒﺎن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ و ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ
رژﯾـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را از ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎن
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾـﯽ و اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑﮕـﯿﺮد و زﻣﯿـﻨﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اوﺿﺎع
ﺑﺴـﻤﺖ ﻓﺎﺟﻌـﻪ را ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻋﻠﯿﻪ آن ﮔﻔﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ و اﻗﺪام ﮐﺮد.
در ﻣﻘـﺎﺑﻞ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻧـﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﻪ ﺻﻠﺢ رژﯾﻢ
اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻋﻠﻨﯽ ،روﺷﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳــﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗــﯿﮏ در ﭼــﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾــﻦ و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺸﺖ.
از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﭘـﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آﻧﺮا
اﻋـﻼم ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﻓـﺪای ﻣـﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧـﻪ ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸــﺨﺺ ارﺳــﺎل اﺳــﻠﺤﻪ ﻗﺎﭼــﺎق ﮐــﻪ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮﺧــﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از
ﻧـﯿﺮوﻫﺎی رژﯾـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ در اوﺿـﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯽ ﮔﯿﺮی
ﺷـﻮﻧﺪ و اﮔـﺮ واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد اﺛﺒﺎت ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﻦ و
ﻋﺎﻣﻠﯿـﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ آﻧﻬﺎ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻫـﻢ اﮐـﻨﻮن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺤﺮان
ﻣـﻨﻄﻘﻪ ای در ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﺎرﺟـﯽ اﯾـﺮان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ
و ﻣﻌـﯿﺎرﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑـﯽ از زﻣﯿـﻨﻪﻫـﺎی ﺑﺤﺮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾـﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻣـﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﯾﺠـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨـﻨﺪ ﮐـﻪ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﻓﺎع و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻖ
در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ دﻓﺎع از
ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﯾﺮش
واﻗﻌﯿـﺖ دوﻣﻠﺖ دو دوﻟﺖ و اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻤﺎل
ﻓﺸـﺎر ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮای ﻣﻬﺎر رژﯾﻢ ﺗﺠﺎوزﮐﺎر
اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﺑـﺮای اﺗﺨـﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾـﺮان ،ﺑـﺎﯾﺪ ﻣـﺒﺎرزه ﺑـﺮای ﻋﻘـﺐ راﻧـﺪن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از
ﺳﯿﺎﺳـﺖ ارﺗﺠﺎﻋـﯽ اش ﮐﻪ در ﻣﻮاردی زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺠﻌﺘﺮﯾـﻦ ﺟـﻨﺎﺣﻬﺎی دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش
ﯾـﺎﺑﺪ .ﺗـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﺎرﺟـﯽ رژﯾـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺧـﻮد را ﻣﻮرد
اﻋــﺘﺮاض ﮔﺴــﺘﺮده ﺗــﺮ ﻋﻠﻨــﯽ و ﺟﺴــﻮراﻧﻪ روﺷــﻨﻔﮑﺮان،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان و اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﯿﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
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آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ!

درﮐﯽ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارد و
ﻧﺒﻮد آن ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮه ﺟﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از
آن اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺻﺮﻓﺎ در ذﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
آرﻣﺎﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﯾﺎ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﺗﻮﭘﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ؟
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺒﻮد اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻟﻬﺠﻪ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﺎﻣﯽ ﺟﺪی در راه
ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪن آن و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد آن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده و آن ﻧﯿﺰ
ﻋﺪم درک درﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ،
راهحﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮ ﻧﮕﯿﺮ دارد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮ
ﻧﮕﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و
ﺟﺒﺮان آن ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺳﺎده
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع را ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ روﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده،
ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼمﺷﺪهاش ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪایاش ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اراده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎور دارد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻂ و
ﻣﺮز داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﻢﻣﺎﺑﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺮهای از ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﮓ
ﭘﺎﯾﻪ اول ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﮔﺴﺘﺮش آن در اﺑﻌﺎد
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ ﭼﻮن
در ﻫﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮش ﺗﺤﻮل
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﻮﻻی ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﻇﻤﯿﻨﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋهﮔﯿﻬﺎﯾﺶ ﮐﻪ
وﺟﻪ اوﻟﯿﮥ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽاش ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و دﻣﻮﮐﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺣﻘﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻدﺳﺖ

ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮﻫﺎدی
در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺸﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن
دارد ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﻤﻢ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﻦ
ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻔﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﮐﺸﻨﺪ  :ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﻧﺴﺎنﮐﺶ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ !
در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﺳﻮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آزادﯾﻬﺎ را ﭼﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
آﯾﻨﺪهای ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﯽ دارد ﮐﻪ در داﻣﺎن ﺧﻮد
آن را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮرژوازی،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران زاﻟﻮﺻﻔﺖ و ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،دﻻﻻن و
ﻣﺰدوران ﻣﺴﻠﺤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮان آﺧﺮش ﺑﻪ ﭼﭙﺎول
ﺑﺮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﻣﻔﺘﺨﻮران اﺳﻼﻣﯽ
آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻔﺮت و ﺧﻔﺖ ﮐﻪ آرزوی دﻫﻬﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم رﻧﺞﮐﺸﯿﺪه
ﻣﺎ ﺑﻮده ،ﻫﺮ روز آﺷﮑﺎرﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد درآﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻋﺘﺮاض
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺤﻔﻠﯽ و ﺑﺮﺧﺎ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن
آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ” .داﻧﺸﺠﻮ  /ﮐﺎرﮔﺮ  /اﺗﺤﺎد اﺗﺤﺎد“ ـ
”ﻣﻌﻠﻢ  /ﮐﺎرﮔﺮ  /اﺗﺤﺎد اﺗﺤﺎد“ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪن آن
ﺧﻮد روﻧﺪی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎﻧﺎت و
اﺑﺰار ﻻزم را اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮان آن ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﯿﺶ از
آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب  57را در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﺟﻨﺒﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺗﻔﮑﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ
و در ﻧﺒﻮد ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﺪاوم
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻪ
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و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰارﻓﺎﻣﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﯾﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﺻﻔﻮف آن ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان،
زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺗﻘﻮﯾﺖ آن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺎ دو ﺣﺎﻓﻈﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻂ و ﻣﺮز ﻣﻌﯿﻦ دارد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻢﻣﺎﺑﯽ ﮔﻮرﮐﻨﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ
ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻄﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری را از اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ
از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ  ،دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻤﺎق اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﮏ ﻣﺮاﻣﯽ
را ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ  23ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺰارﻧﺪ و آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﭘﺎس
ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ  ،دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ از وﺟﻮد اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ ﻣﺤﺮوم
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺎن آزادﯾﻬﺎی ﺑﯽﻗﯿﺪ
و ﺷﺮط ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزادی اﺣﺰاب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﺑﺮی
زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻘﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ،از ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
از ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﯽآﯾﻨﺪﮔﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮد
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ از ﻓﺴﺎد ﺑﯿﺰار
اﺳﺖ .از اﻋﺘﯿﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ از ﮐﺸﺘﺎر
ﻫﻤﺴﻨﮕﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﮐﻦ در
اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دردﻫﺎی رﻧﺞآوری را در دل و
ﺟﺎن ﺧﻮد دارد .ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻘﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ از زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ
و اﻋﺪام ،ﻟﻄﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺑﻪ
ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮدد و اﻋﺪام ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ...
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ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای
ﻋﯿﺴﯽ ﺻﻔﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮥ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻮل دﯾﺮ ﯾﺎ زود رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺒﺎرزۀ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻠﻮغ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺒﻬﮥ دوﺳﺘﺎن ،ﻓﻦ ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪرت دارد .ﺗﺠﺮﯾﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ
در ﺷﻌﻮر و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارد و ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزۀ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻃﺮح ”ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ“
ﺟﻨﺎح ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﯿﺮﻧﮕﯽ از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎری
اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای
”ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ و ﻣﺪﻧﯿﺖ“ ﮐﻪ ﺟﺰو وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎی
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻃﺒﻖ روال ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﺣﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ آزادی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﮑﻨﺠﮥ
روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ آﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم ،و ...ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺼﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻤﻼت اﺧﯿﺮ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اداﻣﮥ
آدمرﺑﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮی
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺤﺪود اﺻﻼﺣﮕﺮان در ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻠﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮخ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و ﺧﻮدﯾﻬﺎ در ﻗﺪرت ،ﺑﻪ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد .ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ دوم ﺧﺮداد ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ زده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﮐﺎرزار ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯽ در ﭘﯽ ژرژ دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﮥ
ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ،وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻮﭼﮕﺎﻧﺶ در ﺗﺪارک
اﻋﻼم ”وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده“ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﻧﺰوا و ﺗﻨﻔﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن دوﻟﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺮدم ،ﻣﺆﻟﻔﮥ دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﺮدم ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر
داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﻦﺑﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﯿﮑﺎری روزاﻓﺰون،
رﺷﺪ واﺳﻄﻪﮔﺮی و دﻻﻟﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺳﺎمآور ،ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮان را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﮐﺸﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،دﺳﺘﻤﺰد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دو دﻫﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ”ﮐﺎخ ﻧﺸﯿﻨﺎن“ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ”ﮐﻮخ
ﻧﺸﯿﻨﺎن“ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زد
و ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ را ﻫﻤﻮاره دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ”ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان“ ،ﺷﻬﺪا ،و ...اﻧﺤﺼﺎر اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﯾﺮان
در ﺑﯿﻦ ”ﻧﻬﺎدﻫﺎی“ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺣﺸﯽ“ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﮥ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ” .آﻗﺎزادهﻫﺎ“ در راﺑﻄﮥ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﻗﺘﺼﺎدی اﮔﺮ
ﺑﺪﺗﺮ از ”ﺧﻂ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ“ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺻﻼً ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺤﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،راه ﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪۀ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ”ﺗﺠﺎر ﻣﺤﺘﺮم“ اﺳﺖ ﮐﻪ در روی ﮐﺎر اوردن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
وﺣﺸﯽ ،ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ،اﺑﻬﺎﻣﺎت و
ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺒﺎرزه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎ
ﮐﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺎح ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻃﺮح
ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دور زدن ﮐﻞ ﺟﻤﻬﻮری
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اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و آن را
ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺣﺬف ﮐﺮد؟
در ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﻮدهای ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺻﺤﻨﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزۀ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺮدم ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ،اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺻﺮﯾﺢ و
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﮑﺲ آن .ﻣﺒﺎرزه در ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎف در ﺑﺎﻻ را ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ ﮐﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ دو
ﺟﻨﺎح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﻞ
ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ان.
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ رﯾﺸﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ دوره از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ دارد.
ﻫﻨﻮز ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
اﯾﺮان و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﺪهای
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی،
ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدۀ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺪاورﯾﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺷﻌﺎرﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺎﺷﺪ:
 1ـ آزادی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ.
 2ـ آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه.
 3ـ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻠﻘﻬﺎ.
 4ـ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.
 5ـ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻫﻤﮥ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی.
 6ـ ﻟﻐﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام.
 7ـ آزادی ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت.
 8ـ ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﻋﻠﻨﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران آن ،ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای،
ﻓﻼﺣﯿﺎن ،رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،و...
ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﯽ و ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ:
ـ اﻧﺤﻼل ﻫﻤﮥ ارﮔﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ.
ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ.
ـ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن.
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ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﮕﺮه

ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ ﻃﺮح ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ در
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﮕﺮۀ آﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل آن .ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﺤﺚ زﯾﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای راﻫﮕﺸﺎﺋﯽ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان.
ﻃﺮح ﺑﺤﺚ
ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺒﺎرزات و
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده  ،و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻬﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺎرک اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی
ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ درون ﮐﺎرﮔﺮان و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ
اﻧﺨﺮاف ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اوﺿﺎع ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژی
ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮥ
وﺿﻊ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﺻﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و
ﻋﺎری از ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اول اﻧﻘﻼب و در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪا از
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﺘﺎج
اﺳﺖ :ﻣﺒﺎرزۀ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد و
ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺪاری ﭼﻮن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ
ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮥ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﻣﺒﺎرزات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻫﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ و در
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زودﮔﺬر ﺑﻮده و دواﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  1284ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ و آﺑﺎدان و اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺎم
ﺑﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 1286
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﯿﻼت ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﻫﺴﺘﮥ اوﻟﯿﮥ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان را
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭼﺮمﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل 1296
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﯿﺎﻃﺎن و ﮐﻔﺎﺷﺎن و ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره
ﭘﺴﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺳﺎل  1299ﺷﻮرای
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،و درﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺒﺎرزات درﺧﺸﺎن و ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر درﺳﺎل  1286و ﯾﺎ اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﯿﻼت در ﺳﺎل  1287و در ﺳﺎل  1289اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان و ( ...اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﻣﺒﺎرزهای
ﭘﯿﮕﯿﺮ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮده و اﺻﻮﻻ ﺗﻼﺷﻬﺎی
ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ درون ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﻌﻒ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدد  .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اوﻻ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﻧﺪ .و اﯾﻦ
ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در
راه ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻗﻮی ﺑﺮ ﺗﺎرک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ .دوﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
در اﯾﺮان ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺰرگ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺪی ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی آن اﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺴﻠﺢ ﻧﮕﺮدد دﺳﺘﺨﻮش اﻧﺤﺮاﻓﺎت از ﺑﯿﺮون ﮔﺸﺘﻪ و
ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ درون ﺻﻔﻮف آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻢ ﮐﺎر اﻧﭽﻨﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺜﻬﺎی

20

ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﺟﺪﻟﻬﺎی ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮﺧﺎ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ درون ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﺪﻟﻬﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ
دونﮐﯿﺸﻮت وار در آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺣﻞ
ﺷﺪه ﺑﺪاﻧﺪ .ﺧﻮد ﻣﺤﻮرﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭼﭗ ﺑﻪ ﺣﺪی
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﻼج و درد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﮐﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و
ﭼﭗ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻗﺮار دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺑﺰرگ را
ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ
را در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﻗﺮار دارد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮازن ﻗﻮا را
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻣﺎ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﺎن
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﺧﻮت و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
آﻧﺎن را ﺧﺪﺷﻪدار و ﻋﺎری از ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮده ای وﺳﯿﻊ درون
ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻤﯽ رخ داده اﺳﺖ
ﭼﭗ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻊ آرام ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻪ ﻻک ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﺳﮑﻮت دو دﻫﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1357و ﺣﻀﻮر آن درﺳﺖ در
ﻣﻘﻄﻊ ﻗﯿﺎم اﺳﺖ .در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﭼﭗ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد
در ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻮ ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯿﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﻔﻬﻮم دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آن دوران ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﭼﭗ
ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻠﯽ در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان رﺟﻮع ﻧﻤﻮد و
دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﺪم ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﯽ ﻧﺒﺮﯾﻢ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺮ دارﯾﻢ .دوﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﺬﻫﺐ و داﻣﻨﻪ دار ﺑﻮدن اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ درون ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻃﺮف دو
رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و از ﻃﺮف ﺑﻮرژوازی ﻣﻮرد
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮥاﻧﺪ از ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ
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ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺪا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮری
ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی آن از اﻓﮑﺎر
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﻬﻢ از ﻧﻮع
اﺳﻼﻣﯿﺶ را ﻓﻘﻂ از زﺑﺎن ﺷﯿﻮخ ﻣﺤﺮاﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ و
ﺗﻌﺰﯾﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺷﻮرا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﺗﺎر و ﭘﻮدﺷﺎن ﻋﺠﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را روی
اﺻﻮل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﭼﻪ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ در  23ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
زده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﭼﺎرۀ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و از ﻫﻤﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﮕﺮش واﻗﻌﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد
ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ
واﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﻪ آرزوﻫﺎ ،ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ  .ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ...ﯾﺎرای ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ و ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺮان ﻣﻮﻧﺘﺎژ و واﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻪ درﺻﺪی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
و ﯾﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار دارد و ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ
ﮐﻼ اﻓﮑﺎر دﻫﻘﺎﻧﯽ درون ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ دارد و در
ﮐﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
رﻫﻨﻤﻮد ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ .در ﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ و
روزﻣﺰد ﺑﺎ اﻓﮑﺎر دﻫﻘﺎﻧﯽ درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻬﻤﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درون ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﺒﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺟﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﺳﺮ ﻫﻨﻮز رؤﯾﺎی ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر و ﺗﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ ﻣﺎ ﻗﺎدر
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﻧﺤﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدی ﭼﺎرهﺳﺎز دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ؟
آﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﭼﭗ ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﺎرهﺳﺎز
اﺳﺖ ؟ وﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﭼﻪ ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
و اﻓﺮاد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺣﻮل ﺧﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮔﺮداﻧﺪ؟
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﻞ دادن اﯾﻦ ﯾﺎ آن وﺣﺪت و
اﺗﺤﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ واﻗﻌﮕﺮا ﺑﺎﺷﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺑﺘﺪا از ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺒﺶ
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ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن درس ﺑﮕﯿﺮد و دﯾﻮار ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوﻫﮕﺮاﺋﯽ و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﺋﯽ و دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪۀ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺠﺮوی و اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ دام ﺟﺰمﮔﺮاﺋﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از اﻧﮓزدﻧﻬﺎ و
ﺗﻬﻤﺖزدﻧﻬﺎی واﻫﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﻮﺋﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ اﺗﺤﺎد
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ .ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺮش
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﻬﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﭘﯿﺮوزی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ
اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻻزم رﺳﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮑﺸﺒﻪ ﭘﯿﻤﻮد.
و اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎران ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮﻟﺘﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وارد ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮو ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دور ﺧﻮد دﯾﻮار ﭼﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه و ورود دﯾﮕﺮان را
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮوط ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﻧﺪ )ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﻠﻮک
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ( ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﻗﻮی و
ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎی زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﮔﻢ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻤﯽرﯾﺰد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ از ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔﺮم واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﻢ در را ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺒﻮل ﭘﻼﺗﻔﺮم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ
از اﻧﮕﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﮐﺎر ﺷﮑﻦ و ﻣﺨﺮب.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﻬﺎی ﺗﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎرزات در راه ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )از ﺑﺎﻻ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺗﺤﺎدی ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ آن و در واﻗﻊ ﻃﺮاح
اﺻﻠﯽ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﺳﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭼﭗ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و دﻗﯿﻘﺎ
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک در
ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و وﺣﺪت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ از اﺷﮑﺎﻻت
ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ اراده واﺣﺪ ﻣﻨﺘﺞ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
و ﮐﺎرﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺘﻬﺎ ،ﺗﺠﺎرب ،و درک و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻤﺎن
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﺋﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ و در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ آن ﮔﯿﺮاﺋﯽ را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺳﺎزد و زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد  .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﻦ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از دل
ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻓﺮاد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دﯾﺎﻟﻮگ
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻼﺗﻔﺮم از ﻗﺒﻞ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ روی
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺟﺮا
در آﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی واﻗﻌﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آﻣﺎل و
آرزوﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ .اﯾﻦ
ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﭘﻼﺗﻔﺮم دو دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﻣﺎ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭼﭗ اﮔﺮ درک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺑﺘﺪا
از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﯾﺶ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮕﺬارد  ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دود
آن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ .ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدﻣﯽ و
وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ را دور ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﮐﻪ از
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎت ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ،ﮔﻮرﮐﻦ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و راه را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﯾﻢ .ﭼﭗ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و واﻗﻌﯽ
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ،ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪاش را دوﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا در ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای
دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی
ﻣﺠﺪد ارﺗﺠﺎع و ﯾﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺪﯾﻠﻬﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻧﺴﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺳﭙﺎرد .

ﺑﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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ﺷﻮک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط؟
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
”ﻧﻨﮓ“” ،ﻧﻪ“” ،ﻓﺎﺟﻌﻪ“ و ”زﻣﯿﻦﻟﺮزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ“ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دور اول
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ”ژان ـ
ﻣﺎری ﻟﻮﭘﻦ“ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،در ﮐﻨﺎر
”ژاک ﺷﯿﺮاک“ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮔﻠﯿﺴﺖ
”اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری“ ،ﺑﻪ دور دوم راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ”ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ“ ،ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﻬﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﯾﻨﺪۀ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،از دور رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺣﺬف
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺟﻮش
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﻤﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﮑﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر از ﺳﺎل 1965ـ آﻏﺎز ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ـ اﺣﺰاب ﭼﭗ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺪ ﮐﺮدن راه راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و در ”رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ“ ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ رأی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ رﻗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺟﻮ ﻋﺪم
اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ،وی را از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺐ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ آرای ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ راﺳﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﻣﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﺳﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ و ﯾﺎ راﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد و
راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﮏ ﺻﺪای
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭼﭗ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ”ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه“
در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﮥ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن راه اﺋﺘﻼف و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن در ﺻﺤﻨﮥ ادارۀ آﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا از ﭼﭙﻬﺎی رادﯾﮑﺎل در دور
اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻓﻮق ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎَ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﺎً
ﺣﺪود  %10آراء را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .اﺣﺰاب ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﻮر ”ﻟﻮﭘﻦ“ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺿﺮورت ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آرای وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ آرﻟﺖ ﻻﮔﯿﺮاز ﻫﻮاداران

ﻣﺎرﯾﺎن :ﺷﯿﺮاک ،ﮐﻤﺘﺮ از  ،%20ﻟﻮﭘﻦ در دور دوم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،و ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه،
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ژان ـ ﻟﻮک ﻣﻠﻨﺸﻮن :ﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ؛ ﺑﺤﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻏﯿﺒﺖ
ﭼﭗ در دوﻣﯿﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻻاﻗﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﺘﺮی از ﺑﺤﺮان را ﺑﺮوز داد ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺟﻠﻮۀ آن ،ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺴﺖ .ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای
”ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ“ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺖ
از ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دوران ﻣﯿﺘﺮان و ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدهاﯾﻢ( .ﻣﺎ از ﺳﺎل  1986ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽای
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ دو ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺮوع ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ وﺟﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺎی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ رد اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮوس ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﭼﻬﺎر دﭘﺎرﺗﻤﺎن
)اﺳﺘﺎن( ﻓﺮاﻧﺴﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻪ ﺑﺤﺮان ،ارﺗﺒﺎط
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ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ رأی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﭼﭗ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺣﺰب ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ،اﺋﺘﻼف
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ”ﭼﭗ ﻣﺘﮑﺜﺮ“ ،اﮔﺮﭼﻪ رﯾﺸﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺟﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن؛
ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺎر آن ﺑﺮ دوش ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان ﺟﺰء ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ در دور اول
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .رﺷﺪ اﻓﺮاﻃﯿﻮن راﺳﺖ
در اﺗﺮﯾﺶ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،و ،...ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ دﻧﯿﺎ .وﻗﺎﯾﻊ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ”آرﯾﻞ ﺷﺎرون“ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻮج وﺣﺸﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻏﺎز
ﺗﯿﺮهای را ﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪهدﻣﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ وﺣﺸﺖ و ﻫﺮاس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره زﻣﯿﻨﮥ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽﺳﺘﯿﺰ و
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﮕﺮان ﺳﻘﻮﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺪان اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﺎً در آرای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ”ژان ـ ﻣﺎری ﻟﻮﭘﻦ“ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﺎً از ﻣﺤﺮوﻣﺘﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ”ﻣﺎرﯾﺎن“ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  25آورﯾﻞ ،ﺑﺎ
آﻗﺎی ”ژان ـ ﻟﻮک ﻣﻠﻨﺸﻮن“ ) ،(Jean-Luc Mélenchonوزﯾـﺮ آﻣﻮزﺷﻬﺎی
ﺣﺮﻓﻪای در ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ژوﺳﭙﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﻬﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
م :ﭼﭗ ،ﺳﻬﻤﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزۀ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺪارد؟
ژ .ل .م :.ﭼﭗ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد .ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﻬﺘﺮ از
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻋﻢ از ﺑﺤﺮان ﺟﻤﻬﻮری
و ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ .وﻗﺘﯽ ﭼﭗ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺤﺮان را
درﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﻨﺎن اﺣﺘﯿﺎط را ﮐﺎﻣﻼً از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻬﺎم واﻣﯽﮔﺬارد.
م :ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ؟
ل .م :.ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮۀ ”اﭘﯿﻨﻪ“ ) (Epinayدر ﺳﺎل  1971ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ،ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﺑﯿﺪارﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪۀ ﻣﻪ  1968را در ﺧﻮد زﻧﺪه
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﭗ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮور رو ﺑﻪ

رﺿﺎ اﮐﺮﻣﯽ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺣﻞ ﺷﺪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ
وﻇﺎﯾﻒ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰﻫﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ
”ژان ـ ﭘﯿﺮ ﺷﻮﻧﻤﺎن“ )ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان( ،ﺗﻨﻮع ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ”ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺗﻮﺑﯿﺮا“ ،و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ
”روﺑﺮت ﻫﻮ ـ آرﻟﺖ ﻻﮔﯿﺮ ـ اﻟﯿﻮﯾﻪ ﺑﺰاﻧﺴﻨﻮ“ )ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دو ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ـ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ( ،و
ﮐﺎر ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ادارۀ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﭗ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﺟﺎزه داد
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺤﺘﻮای دروﻧﯽ ﺧﻮد
ﺗﻬﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دور ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ ،از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
م :در ﻣﻮرد اﻗﺪام ”ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ“ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ اﻻن وﻗﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﻮد؟
ل .م :.ژوﺳﭙﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﺮد .ﭘﺲ
از ﺳﺎﻟﻬﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮑﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻫﻤﻪ در
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آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد ژاک ﺷﯿﺮاک ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ) 1997ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ و
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زودرس( اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .و دوﺳﺖ دارﯾﻢ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺻﻔﻮف ﭼﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﯽ از اوﺿﺎع ،در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ در دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روی داد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ
وزن و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ ژوﺳﭙﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﭗ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ راه را ﺑﺮوﻧﺪ.
م :وﻟﯽ اﯾﻦ ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ”ﭼﭗ ﻣﺘﮑﺜﺮ“ را
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻫﻢ از اﺑﺘﮑﺎرات ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد؟
ل .م :.ﺧﯿﺮ” .ﭼﭗ ﻣﺘﮑﺜﺮ“ ﯾﮏ اﯾﺪۀ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در اﺧﺘﺮاع آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ .ﭼﭗ،
ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا داﺷﺖ؟ ﻫﻔﺖ؟ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻤﻼت را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﭼﭗ ﮐﺮدﻧﺪ! و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،97ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .دﯾﮕﺮ
اﺟﺰای ﭼﭗ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ژوﺳﭙﻦ از
اوﺿﺎع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اول و
دورۀ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ژوﺳﭙﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ”ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ“ .و ﻣﻦ
ﻋﺎری ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ درک ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ را او اﻧﺠﺎم داد.

ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺮدم از ﻣﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻃﺒﻌﺎً
ﺑﻬﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺴﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ،ﻟﻄﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﻟﻮﭘﻦ
ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

م :از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﭗ در ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در رﻫﺒﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آن ﺑﻮدﯾﺪ،
ﺑﻪ ﺣﺰب اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد و از آن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرد .ﺑﻌﺪاً ﺷﻤﺎ از ژوﺳﭙﻦ ،ژوﺳﭙﻦﺗﺮ ﺷﺪﯾﺪ .درﺳﺖ
در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث در ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرﻓﺖ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وزارت رﺳﯿﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ...
ل .م :.ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دارد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً
در ﺑﺤﺮان دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎ
ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی
ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮاک و
ژوﺳﭙﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﻫﻤﺎن
ﺗﺰوﯾﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاک
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭗ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ راﻧﺪه
ﺷﺪ.

م :ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ل .م :.ﺣﺰب ﻣﺎ ﻓﻌﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﻗﺮار دارد:
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮاک ﯾﺎ ﻟﻮﭘﻦ .ﻣﻦ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺒﻨﺪی ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﻢ زد و ﺑﺮگ رأی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺮاک در ﺻﻨﺪوق ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزۀ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ ﺗﻼش دﺳﺖ زد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ واﻗﻌﯽ در ﺻﻔﻮف ﭼﭗ اﻗﺪام ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻻزم
ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ .ﭼﭗ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری
دﭼﺎر ﻫﺮاﺳﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮاک در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ
زﻣﯿﻨﮥ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻟﻮﭘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ ﻋﻤﺪه ﮐﺮدن ﻓﻘﺪان
اﻣﻨﯿﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ راه ،ﭘﯿﺮوزی ﭼﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

م :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آرای ﭘﺎﺋﯿﻦ ژوﺳﭙﻦ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻼن ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻧﺪارد؟
ل .م :.ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ و
م :ﮐﺪام رﻫﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﭗ؟
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت .وﻟﯽ اﯾﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﭗ
ل .م :.ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی زﯾﺎدی آﻣﺎدۀ
م :ﺷﻤﺎ از وﺣﺪت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮوز
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻢ .در ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎزﻧﺪهاﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﺮای
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﺮار داد .در ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را وﺣﺪت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و در ﭘﺮﺗﻮ آن ،وﺣﺪت ﭼﭗ ،ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻻن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﭼﭗ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ؟
ل .م :.ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮل ﻓﺮدی
ﮔﺮدآورﻧﺪه اﺣﺘﯿﺎج دارد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ در ﺻﺪد
اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﺰب ،ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺎدق ،ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ ،وﺟﻮد داﺷﺖ .او ﻣﯽرود و ﻣﺎ ﻫﺮ
را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ژوﺳﭙﻦ در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهام ،ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﻮق ﮐﺪام آزادی ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﻦ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺎل  1995ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺸﻮد و ﻗﺒﻞ از دﻫﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ آرای ﻣﺎ را ﺑﻪ  %48ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ؟ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺮوز ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﭼﭗ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد؟ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی  97ﺗﺎ  95ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻻﯾﻖ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺣﺰب ﺧﻮد دﻓﺎع
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد دﺳﺖ زدﯾﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﻪ دورۀ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رأی / 40575392 :رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن / 29271991 :آرای ﮐﺴﺐ ﺷﺪه:
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ
ژاک ﺷﯿﺮاک
ژان ـ ﻣﺎری ﻟﻮﭘﻦ
ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺑﯿﺮو
آرﻟﺖ ﻻﮔﯽﯾﺮ
ژان ـ ﭘﯿﺮ ﺷﻮﻧﻤﺎن
ﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﻣﺮ
اﻟﯿﻮﯾﻪ ﺑﺰاﻧﺴﻨﻮ
ژان ـ ﺳﻦژوس
آﻟﻦ ﻣﺎدﻟﻦ
روﺑﺮت ﻫﻮ
ﺑﺮوﻧﻮ ﻣﮕﺮه
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺗﻮﺑﯿﺮا
ﮐﺮﺑﻦ ﻟﻮﭘﺎژ
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮﺗﻦ
داﻧﯿﻞ ﮔﻠﻮﮐﺸﺘﻦ

اﺣﺰاب
راﺳﺖ ،ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری
راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺣﺰب ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ
ﭼﭗ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺖ ،اﺗﺤﺎد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮی
ﭼﭗ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ،ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ رادﯾﮑﺎل ،ﻟﯿﮓ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻃﺮﻓﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﻨﺖ ،ﺣﺰب ﺷﮑﺎر و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻟﯿﺒﺮال ،ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺣﺰب اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ
ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﺰب رادﯾﮑﺎل ﭼﭗ،
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺖ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وزﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ راﺳﺖ
راﺳﺖ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻃﺮﻓﺪار ارزﺷﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان

28276961

 /ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ / %27/86 :آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ%3/40 :
ﺗﻌﺪاد آراء

5573958
4791750
4558554
1939124
1625169
1509644
1484238
1206782
1201524
1103841
959328
664836
656048
531601
338229
132335

درﺻﺪ
19,71
16,95
16,12
6,86
5,75
5,34
5,25
4,27
4,25
3,90
3,39
2,35
2,32
1,88
1,20
0,47

ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺎر :روزﻧﺎﻣﮥ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ،ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  23آورﯾﻞ.
ـ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭼﭙﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در دوﻟﺖ و دارﻧﺪۀ ﮐﺮﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﭼﭗ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﭙﻬﺎ را ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رادﯾﮑﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ـ راﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻻ راﺳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﯾﻦ
در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ”ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ“ ،در
ﺷﻤﺎره ﻣﺎه ﻣﺎرس  2002ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ  Gigi Franciscoاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺷﺪه آن را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .وی از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،در دﻫﻪ ،70
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورده و در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ـ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﯿﻠﯽﭘﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .او در
ﺗﺸﮑﻠﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ـ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﮥ
ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ”ﺟﯿﺠﯽ“ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر )ﻣﺎرﮐﻮس( اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ را در
ﻧﻬﺎد زﻧﺎن Gabrielaو در ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺟﻨﺒﺶ اول ﻣﺎه ﻣﻪ" اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
)آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه زﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮﻫﺎدی
س :ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ؟
ج :در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ  ،ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ،ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺸﺘﺮک را ﻋﻠﯿﻪ
”ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن“ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ از
آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ دارد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﭼﭗ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎور دارﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ
دﻫﻪ  70و اواﯾﻞ دﻫﻪ  80ﮐﺎر روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را در
دﺳﺘﻮر ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﭼﭙﻬﺎ آﻧﭽﻨﺎن
ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن،
ﺳﯿﺎﻫﺎن ،اﻗﻠﯿﺘﻬﺎ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و...
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ در واﻗﻊ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ
ﺷﺪه و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن
را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪوﭼﯿﻦ )ﻻﺋﻮس ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،وﯾﺘﻨﺎم(
ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ

”ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن“ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ دارد .ﻣﻮﺿﻊ آﻧﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺎد اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺒﻮده و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
را در اﻧﺪوﻧﺰی و ﻓﯿﻠﯽﭘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
س :آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدی ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﺮوزدر ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .ﺳﺌﻮاﻟﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ روی
ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ج :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﭗ ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان
ﺳﺎﺑﻖ ﭼﭗ اﻣﺮوز ﻋﻨﻮان ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﮑﺮی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺧﻮد را در آن دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ
ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و از درون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و ادﻋﺎی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎر از درون ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰدر آن ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﭗ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﺑﻮد در
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﭼﭗ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﭼﭙﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺘﯽ
و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺎ در دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدﯾﻢ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ در
آن زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻬﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭼﭗ ﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽاش ،اﻣﺎ در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
آزادی را ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺪا
ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻗﺪرﺗﻬﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﻓﯿﻠﯽﭘﯿﻦ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺶ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﭙﻬﺎ ،ﻣﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻧﯿﺮوی ﭼﭗ ﻣﺮوج ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
)( ...
س :اﻣﺎ ﭼﭗ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﻈﺮت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ ؟ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی را از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟

24

ج :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ”ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن“،
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽام آﻣﻮزش دﯾﺪهام
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﯾﯽ ،راﺳﯿﺴﻢ و ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از اﺷﮑﺎل ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺧﻮردی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﮔﻤﻬﺎی
ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری دﮔﻢ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺧﻼق را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻮﯾﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻣﻦ
ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ادﻋﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﯽﭘﯿﻦ را ﻧﺪارم.
ﭼﭙﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎدهاﻧﺪ .اﺷﮑﺎل
ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﺘﺮک،
ﻣﺸﻐﻠﮥآﻧﻬﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻫﺪﻓﻬﺎی ﭼﭗ ﺑﻮﺟﻮدآوردن ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﺗﻮدهای ﻣﻨﺘﻘﺪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻫﺮﮔﺰ ﭼﭗ را ﻣﻦ در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﻧﻮﯾﻦ در ﭼﭗ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﮑﻠﯽ از ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
اﻧﻌﮑﺎس آن روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎون ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد
دارد در اﺑﻌﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ
واﺣﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎر و ﭘﻮد آن
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﺘﺎب
ﺑﺨﺸﯿﻢ  ،ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در آﺳﯿﺎی
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدﯾﺖ ﻃﺮح اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻗﺪرت و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺷﮑﻠﯽ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻣﻨﺘﻘﺪ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دارﯾﻢ .ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮده
ﻣﻨﺘﻘﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﭗ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪ
و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ آن وﺟﻮد دارد و آن ﻧﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و ﮐﻮﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ در ﺻﻔﺤﮥ 25
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وﯾﺮاﻧﯽ اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ
ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﺗﺮﯾﺎک را دارد )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل
 ،2002اﯾﺮان ﺣﺪود  %2,8ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﺗﺮﯾﺎک دارد،
ﻻﺋﻮس  ،%2,1ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن  %2و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  .(%1,7ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،از ﺑﯿﻦ  73ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺣﺪود
 1,2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد و  800ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪۀ
ﻏﯿﺮداﺋﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر
ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﺎل  1999ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از آﻣﺎر واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از
اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در اواﺳﻂ
ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﭘﻠﯿﺲ دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ را در ﭘﺎرک ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
”ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان“ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮم ،ﮐﻠﻤﮥ
رﻣﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در واﻗﻊ،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ و دﻻﻻن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده
اﺳﺖ.
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﭼﻬﺮهﻫﺎی زرد ﺗﺮﯾﺎﮐﯿﻬﺎ و ﻫﺮوﺋﯿﻨﯿﻬﺎ اﻣﺮی ﺟﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ،ﯾﮏ ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود  20ﻫﺰار رﯾﺎل ـ
ﻣﻌﺎدل  3ﯾﻮرو ـ و ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10ﻫﺰار
رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮف ،ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ %90 .اﯾﻦ ﻫﺮوﺋﯿﻨﻬﺎ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و اﻣﻮاج ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺗﻬﺮان ،ﻫﺸﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮوﺋﯿﻦ درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﺮان ،در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺘﺪل
ﺗﺮﯾﺎک در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و
ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻟﺮ ،در ﺷﯿﺮاز در ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ،و در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ راﯾﺞ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮﺿﮥ ﻓﺮاوان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺳﯿﻊ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ وﺿﻊ اﺳﻔﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری داﻣﻨﮕﯿﺮ  %20از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪه و %53
اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﺨﺼﻮص،
داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری و ﻓﻘﺮ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ را دارﻧﺪ ،اﻋﺘﯿﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪۀ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ %70 :از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را اﻓﺮاد زﯾﺮ  35ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﻫﻨﺪ
و اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ رژﯾﻢ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ :ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد،
اﻟﮑﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزﻧﮥ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران در ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻣﺮی ﻣﻮﻫﻮم
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ
زودی ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،اﻇﻬﺎر
ﻣﯽدارد” :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد روی ﻣﯽآورد“ .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ ”آﻓﺘﺎب“ در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ روز ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ
زن و ﻣﺮد ﭼﻬﺎرده ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ
از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺮوهدرﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺰﺑﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دارد .از اﯾﻨﺮو ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﮥ  2002در ﺗﻬﺮان دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی،
ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻮع آﻓﯿﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺘﯿﺎد ،زﺑﺎن
ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب
ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﺗﺮﯾﺎک ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﺪران ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از اواﺳﻂ ژاﻧﻮﯾﻪ ،دوﻟﺖ اﺟﺎزۀ ﻓﺮوش ﺳﺮﻧﮕﻬﺎی
اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه را ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داده اﺳﺖ ”ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮓ“ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد.
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺳﺎل ،2001
ﺧﻮاﻫﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻔﺎف از ﺿﻌﻔﻬﺎی رژﯾﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻢ رﻧﮓ
ﺷﺪن ﺗﺎﺑﻮی اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﺎرس (2002

ﺑﻘﯿﮥ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای...
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﯽاش ﻫﺴﺘﯿﻢ روﻧﺪی
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ دارد .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺰارش داده،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﭘﺎس دارد و ﻓﻘﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد.
آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺒﻠﻮری از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
زﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮش را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻫﺪاف
و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯽ در و ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﻘﻒ دارد.
س :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
واﺣﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رﻫﺒﺮی
ﯾﮕﺎﻧﻪ را ـ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮدﯾﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت
ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ او را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ روی اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﮑﺚ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرم از اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﻨﻔﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻈﻢ ﻗﺪﯾﻢ و اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﻧﻘﻼب و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه:
ـ ﻓﺮﻫﺎد ،ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ  50ﻣﺎرک
 50ﻣﺎرک
ـ ﺑﻬﺎر ﭘﻨﺠﺎه
ـ ﺑﯿﮋن ،ﮐﻠﻦ  100ﻓﺮاﻧﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 100ﮔﯿﻠﺪن
ـ ﺗﺎﻧﯿﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ
ـ ﺣﻤﯿﺪ ،آﻟﻤﺎن  15ارو
ـ آﺗﻮﺳﺎ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ  150ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ
ـ رﻓﻘﺎی ﻧﻬﺎد ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭼﺎپ اﺗﺤﺎد ﮐﺎر
ﺷﻤﺎرۀ  97را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﺳﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻼﺻﻪﺷﺪۀ زﯾﺮ  ،ﺗﺰﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ، 90ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،
ﻗﯿﺎﻣﻬﺎی ﺗﻮدهای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات
”ﺳﯿﺎﺗﻞ“ در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ) 99اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺪه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ـ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ ( ،اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯿﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰاری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎی
ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﺎرت
آزاد ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل درﺻﺪد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ”ﮐﺒﮏ“ )ﮐﺎﻧﺎدا ( در آورﯾﻞ  2001ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶﺷﺮط ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺪاوم و ﺿﺮﺑﻪ
زدن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻓﺮارﻓﺘﻦ از ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ را
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪش
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دوﻣﯿﻦ اﺟﻼس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ”ﭘﻮرﺗﻮآﻟﮕﺮه“ ) اﯾﻦ اﺟﻼس از  31ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ 4
ﻓﻮرﯾﻪ  2002ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﻼس ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،
در ﺷﻬﺮ ”ﭘﻮرﺗﻮ آﻟﮕﺮه“ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺟﻼس در ﻗﺎﻟﺐ  700ﮐﺎرﮔﺎه  100 ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ،و
 28ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻃﯽ ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن
داد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﺎی اﯾﻦ اﺟﻼس ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و...
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﯿﻔﯽ در راﺳﺘﺎی
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﯾﻦ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺮدد.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی زﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺷﮑﺎل رواﺑﻂ

اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻗﺎرهﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺧﻠﻘﻬﺎ ،ﺣﺎدﺗﺮﺷﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ،ﻧﺎﺑﻮدی
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮاﻧﯽ را
ﺑﻮﺟﻮدآورده ﮐﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ادﻋﺎﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری
را در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺸﺎر ﻣﻮرد
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺿﺮورت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرت و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن! رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ،ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ و
ﻗﻮﻣﯽ از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺘﻬﺎی وﯾﮋه ﻓﺮدی ﺧﻮد در
آن رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزاد از
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم
ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰﺷﻤﺮدن درﺳﻬﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪﮔﺎن و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را در دﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
درﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ودر ﭘﺮوﺳﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ـ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ
اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از ﺑﻮرژوازی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.
ـ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖدادن ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ
رادر اداره اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮده و
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻠﻤﻮس اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ”ﭘﻮرﺗﻮآﻟﮕﺮو“ از  12ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﻗﺮاردارد .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ را درآن آزﻣﻮدهاﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮای اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان ،اﯾﻨﮏ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭼﭗ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رای
دادن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮕﺮدد .ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎ در ﻧﺤﻮه
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺪاورﯾﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ـ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﻧﺘﻘﺎدی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ داﺋﻤﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻌﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮕﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﻬﺸﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﮔﺴﺴﺘﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﻢ و راﺑﻄﻪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ
ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و
ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺎدﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﻢ.
ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮزﯾﻠﯽ
”ﮐﺎردوﺳﻮ“ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ”ﮐﻮﻟﻮ“ و ”اﯾﺘﻮﻣﺮ“ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ را اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮزﯾﻞ را ﺗﻌﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﺪا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﭘﯽ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺨﺮب
ﺑﺮای ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﯽﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺎﻟﯽ،
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺿﺮﺑﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،1988ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﺪود و
اﺧﺘﯿﺎرات ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺗﻼﺷﻬﺎی ”وارﮔﺎس“ در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺟﺬب
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در راس ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦآوردن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم در ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺰرگ و ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه از ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و در
واﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی دوﻟﺖ را
ﭼﭙﺎول ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ  ،ﺿﻮاﺑﻂ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻬﺎده و ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی درﺟﻬﺖ
ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﻮﺟﻮد
آورده اﺳﺖ.

ﺑﺤﺮان دوﻟﺘﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2002
ﺑﺤﺮان ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن دوﻟﺖ
”ﮐﺎردوس“ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت
در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺘﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ و ﺑﺤﺮان داﻣﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ”ﮐﺎردوس“ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1999ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل
 2000ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آرای ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺰاب ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ، 2001آرای
زﯾﺎدی را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺒﻞ
از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ،اﺧﺘﻼف در اﺣﺰاب ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﺲ از رد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی رﺷﻮهﺧﻮاری ،ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم و اﻋﺘﺮاﺿﺎت،
ﺑﺤﺮان دوﻟﺖ را اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﻞﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه دوﻟﺖ را آﭼﻤﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻄﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺎری ﻣﺸﮑﻼت و
ﮔﺮهﮔﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی
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اﻗﺘﺼﺎدی و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ دارد.
ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ آﯾﻨﺪۀ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﻗﺮاردارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮی
ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺰب را
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺣﺴﺎس
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی،
ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺣﺰب
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
دوﻟﺖ ”ﮐﺎردوس“ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ،وارد ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﺮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺴﺖ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ
را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮزﯾﻞ
از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ  ،اﻣﺮوز
”ﻟﻮﻻ“ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ واﻗﻌﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دوﻟﺖ ”ﮐﺎردوس“ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺣﻠﯽﻣﺎن را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ  .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻌﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ روی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ  ،ﻣﻼﺣﻈﻪﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮزﯾﻞ و
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻬﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﺣﺰب ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺋﺘﻼف ﭼﭗ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد.
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ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﭼﭗ ﺑﺮزﯾﻞ اﻣﺮوز از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮ اﺋﺘﻼف دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺮوزﮔﺮدد و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰی را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﺮیﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮل ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣﺎده
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺘﺤﺪﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﭙﻬﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ،ﮐﺴﺐ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ
ﺗﻮدهای ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اﺋﺘﻼف دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺮﻓﺖ از ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻤﻮده و
دوﻟﺘﻬﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآورد
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﭼﭙﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ راه ﺑﺮای ﯾﮏ اﺋﺘﻼف دوﻟﺘﯽ ـ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮارﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﻗﺮارﮔﯿﺮد ،ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﻬﺎده و ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و
ﺑﺨﺼﻮص زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺰرگ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در اداره ﺑﺨﺸﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه آن ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی )س  .او .
ت( و ﺟﻨﺒﺶ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ )ام  .اس  .ت( ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی )س  .ام  .پ (.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن و آﮐﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ”ﭘﻮرﺗﻮآﻟﮕﺮه“ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﺰب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﻧﺴﺖ
ﭼﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﺴﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺷﺮط اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک را ﺳﻬﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ
اﺟﺮا درآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ را ﺑﺎ
ﭘﺮﻧﺴﯿﭗﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻗﺮاردﻫﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻘﻮق اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه در دﻧﯿﺎی ﮐﺎر ،ﻧﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﯿﭽﮕﺎه ﯾﮏ ﺑﺮزﯾﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت و ﻣﺤﻮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ،
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﯾﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و اﺟﻼﺳﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺷﺪ داده و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺮاﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺰب ،اﺧﺘﻼف در درک
ازﻣﻔﻬﻮم ﺣﺰب اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﯽآﯾﯿﻢ و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺣﺰب ﺷﺎﻫﺪ
رﺷﺪ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎی ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺎﮐﯿﺪات ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزات
ﭘﯿﺸﺎاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﺪه و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯿﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺪون
ﻣﺤﺘﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی دارد آﻣﺎده ﺳﺎزد و اﻧﺘﻈﺎرات زﯾﺎدی را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد
ﮐﻪ از  20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯽرﻧﮓ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺪون ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﺣﺰب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ  .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎیﻓﺸﺎری دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ اﺻﻮل
ﺣﻠﺸﺎن ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪه را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾﮏ
ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
دﺷﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﯿﻢ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺰب
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺤﺜﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎدرﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از

اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1381
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوهﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﻣﺤﺪود
ﺳﺎزد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود
ﻧﺴﺎزﯾﻢ.
ﻣﺎ در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﻮا ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ و
ارزﺷﻬﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
ﻣﺮدم دﺳﺖﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب
ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺬب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در زﻣﺎن رودرروﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان درآن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻓﺮاروﯾﯽ را در آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺗﺤﺖ اﺻﻞ ”رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ“ را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺗﺰﻫﺎ:
1ـ ﭘﯿﺮوزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در دﻫﻬﺎ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ
دﺳﺖﮔﯿﺮی دوﻟﺖ در اﯾﺎﻟﺖ ”رﯾﻮ ﮔﺮاﻧﺪ دو ﺳﻮل“ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات ،ﻓﻤﻨﯿﺴﺖ ،ﺿﺪﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ،ﻃﺮﻓﺪار
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد.
ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
2ـ ﮐﺎر در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورده و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﻢ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺗﻮدهﻫﺎ از درک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داده و آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
3ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻗﺮار دارد  ،اﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎنﮔﺮاﻧﻪاش در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻮر
ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای و ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻣﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﭼﭗ ،زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎع،
ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻋﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﺎن را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮوژه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و
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ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﻻزم اﺳﺖ.
4ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﺒﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ را
ﮔﺴﺘﺮش داد و دراﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺰاران
ﺷﻬﺮوﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺰاری
ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﺗﻮدهﻫﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن را ﺧﻮد در دﺳﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ اﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﭘﺎی ﺑﮕﯿﺮد
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 5ـ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ و
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﭙﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺤﻮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب
در ﻣﺒﺎرزات ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ ،ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻬﻠﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺮی را ﺑﻪ ﺣﺰب وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺘﺜﻤﺎر و از
ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﺮﮐﻮب
را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ  ،ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 6ـ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب از ﺳﻮی ﺣﺰب ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و در
ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت و رﻓﺮم ارﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮزﯾﻞ و
ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دﭼﺎرﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭼﭗ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از  :ﻧﺸﺮﯾﻪ ”اﯾﻨﭙﺮﮐﻮر” ﺷﻤﺎره  362ـ 363
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دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠـﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ
ﭼﺮا ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻠﻮک ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻨﻮز در اوج ﻗﺪرت ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮود
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﯿﻤﯽ از
ﮐﺮه ﺧﺎک ﺑﻪ ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪﺗﻮﻧﮓ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺪار ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﯾﮏ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ«.
آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ او ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮال
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻣﺎ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت ﭼﯿﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان
درﺧﺸﺶ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺘﻤﺪاران دوﺳﺘﺪار
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دوﺳﺘﺪار اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان،
ﭘﻬﻨﮥ آزﻣﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را در ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﮑﻞ از ﺗﻔﮑﺮ را در زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﭼﺮاﺋﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﺜﻞ ﻧﺎم اﻣﺜﺎل دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق،
ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠـﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان در
ﯾﮏ ردهﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ،ﭘﯿﺮوان ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎ!
رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در اﯾﺮان از دﯾﺮ ﺑﺎز
ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
و ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦﺷﻨﺎﺳﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدم دﺷﻤﻨﯽ را در
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ
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ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺻﺎدق اﺳﺖ ،در
ﮐﺸﻮرداری ﻣﻀﺤﮏ دوران ﻗﺎﺟﺎر،
دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮥ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی و
اﺷﺘﯿﺎق آﻗﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦﺳﺘﯿﺰی آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪﺷﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
دﺳﺖﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺮدن
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎد ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،دﺷﻤﻦ ﻣﯿﻬﻦ
ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ دوﺳﺘﺪار آﻧﻬﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﭗ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﺑﻮد و
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻘﻪﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﮑﺮد .در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺋﻮ
ﻧﯿﺰ در ﻻﺑﻼی ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻧﺎﮐﺎرآی ﻧﻈﺮی او از ﺻﻔﻮف ﭼﺐ اﯾﺮان
ﺗﺮک ﺷﺪ و در ذﻫﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ
و
ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﻣﯿﻬﻨﺪوﺳﺘﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻫﻢ ﺷﺪ!
اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﭗ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺟﺴﺖ،
ﻣﻨﺰوی ﮐﺮد.
راﺳﺘﺎی ﺳﻮم ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎدی
از ﺗﺠﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری و ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب ﻗﺪرت اﻣﺮوز ،ﻣﮑﻪ و
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﻬﺮان و ﺷﯿﺮاز ﺷﺮف
دارد ،و آﺑﺎدی و ﻋﻤﺮان دﻣﺸﻖ و ﮐﺮﺑﻼ
ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﺪق ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزرﮔﺎنﻫﺎ و
ﯾﺪاﻟﻠـﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽﻫﺎ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد ﻗﺮار داد و آﻏﺎزﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺣﯿﺎء اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.

ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠـﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠـﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ« و
»ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان« ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو
ﺑﺴﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻫﻤﺪوش دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﺪق در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد و در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﻤﺖ وزارت داﺷﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
دوره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ آزادی ﻣﯿﻬﻦ و دوران دوم ،ﻫﻤﮥ
ﺗﻼش او در ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻧﻔﯽ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺎم او را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺪق و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺗﺤﺎد ﮐﺎر

ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﻼل
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺨﺪوش ﮔﺸﺖ .ﻫﻢ ﺟﺎی ﻣﻠﯿﺖ ﮔﻢ ﺷﺪ و
ﻫﻢ ﺟﺎی اﺳﻼم .ﻫﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪ و
ﻫﻢ آن .ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽﺳﺖ .ﻧﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮر
ﺑﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺪق و
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ دارد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮری
را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﻮخ
ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﯿﺎن را ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ،
واﻗﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ﻣﺼﺪق و
ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ راه ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﯾﺪهآل ﯾﺎ دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از
اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮر آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ،ﺧﺒﺮ و ﮔﺰارش
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ﻟﯿﻼ ﻏﺎﻧﻢ،

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪای ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت و ﺣﺪت ،رﮐﻮرد ﺗﺠﺎوزات
ﺳﺎﻟﻬﺎی  1971و  1982را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻬﻢ و ﻫﻮﻟﻨﺎک آن ،ﺑﻪ ﻗﻮل ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺣﻮادث  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ،ﺧﺸﻦ و ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪای ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در زﻣﺮۀ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و
”ﺷﺮارت“ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و ﻫﺮاس در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺟﻠﻮه دادن ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺎرون ،ﻫﺪف او را
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎرون
در اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ
ﺣﻤﺎس را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ او ﻧﺎﺑﻮدی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه وﻗﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ
دﻓﺘﺮ ﻋﺮﻓﺎت و اﺷﻐﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎ و در رأس ﻫﻤﻪ ،ﻋﺮﻓﺎت ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ”ﺗﺎﻧﯿﺎ رﻫﺎرت“ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﻬﻮدی ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﺎرون از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻨﮕﯽ  ،1948ﯾﻌﻨﯽ
اﻟﺤﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻮادث ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
در دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ اوﻟﯽ ـ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ـ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد اﺳﻠﻮ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻤﻠﯽ آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻔﻆ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬاﮐﺮات و
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دوم ـ ﺑﺎزﻫﺎ ـ ﮐﻪ
ژﻧﺮاﻟﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎرون و ﺑﺎراک ﻃﺮﻓﺪار آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رؤﯾﺎی ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
راه ﺣﻠﻬﺎی رﯾﺸﻪای از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﮋادی و ﺗﺒﻌﯿﺪ
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎرون ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ورود اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰش ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺷﺎرون ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و
ﺷﺄن آن را از ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزۀ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و
ﺿﺪﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻬﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد .او ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﺘﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮارداد اﺳﻠﻮ و در ﭘﺮﺗﻮ آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻃﯽ آن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و

”ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ“ !
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺳﻂ زﻣﯿﻨﻬﺎی اﻋﺮاب
اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ”دﯾﻮﯾﺪ ﺗﻮر“ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ،
”ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد اﺳﻠﻮ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺗﻤﺎم
ﻣﺼﺎدرهﻫﺎی  27ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ /وﺋﻦ  1967ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺪاﺳﺎزی اﺟﺒﺎری و ﺧﺸﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻧﺸﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
”ژوزه ﺑﻮه“ ،رﻫﺒﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺸﺎورزان ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎط زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
دﯾﮕﺮ ﯾﺎ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ از ارادۀ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻤﺎم
اﻣﻮر ﺻﺎدرات و رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و
ﺻﺪور اوراق ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﻫﻢ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ از ﮐﺎر در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان وارداﺗﯽ و ارزان آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد“.
اﮐﻨﻮن ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرون و ﭘﯿﺶ از او ﺑﺎراک ،ﺑﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ آن ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و واﮐﻨﺸﻬﺎی ﮐﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و
ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺛﻤﺮهای ﺟﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد .آﻧﻬﺎ ﺧﻮب
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺘﺢ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎر ﺗﻮدهای ،ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ
ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﮥ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﺮﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺒﺖ از ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ
ﺷﺎرون و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮی ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع آزادی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
دوری از اوﻫﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ادوارد ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﻓﺎع ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای وﺳﯿﻌﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮﺣﻢ آن در
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از
 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻊ از
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ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهای ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺷﮑﻞ ﻧﻄﻔﻪای و ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﻮدی دارای اﺑﻌﺎد و ﺗﺄﺛﯿﺮات واﻗﻌﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد.
ﭘﺮوژهای ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎرون ﺑﺎ وﺿﻮح ،و دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﻧﻬﺪام و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮۀ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻗﺮار داده و از ﻃﺮح ﺷﻮم ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻫﺒﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ از ﻣﯿﺎن ”رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﮐﺎن“ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪای
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد دﯾﻮار اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ رؤﯾﺎی ﺷﻮﻣﯽ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
در ﺳﺎﯾﮥ ﺗﻮازن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻮا ،ﺗﺸﺘﺖ ﻣﯿﺎن دول ﻋﺮب و
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وﻗﻮع ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،وﻗﺘﯽ ”ﭘﺎول“ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﺪار
ﺧﻮد از ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻋﺮﻓﺎت را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻣﯽﺷﻮد از وﺟﻮد ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺳﻮد
ﺟﺴﺖ و روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد .اﺧﺒﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮب ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺸﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻮدهﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ در ادارات و
اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻨﻔﯽ ،آﻧﭽﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﺒﺖ و
اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺘﺎﯾﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻬﺮۀ آن زن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در اوج ﺧﺴﺘﮕﯽ و درد و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺧﺸﻢ ،ﺑﺎ
ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ،از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ”.
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻮﯾﮋه اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و اﻣﺮوزه ﺧﻮد را در دﻓﺎع
از ﻋﺮﻓﺎت ،دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و در اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
”ﺷﺎرون“ و ”ﺑﻮش“ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزۀ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزان
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ،در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزان و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ،روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن راﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را رﻗﻢ زد؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در داﺧﻞ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺒﺎرزه در ﺧﺎرج ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺪوش ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
دوﺳﺘﺪاران ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و آزادی.
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ﺳﺮودهﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ
در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﮥ ﮐﺸﺘﺎر ﺻﺒﺮا و ﺷﺘﯿﻼ ،در روز  12آورﯾﻞ 2002
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ادﺑﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﯿﺮوت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ،
ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
رﺛﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی دﯾﺮوز ،ﮐﻪ از ﺻﻼی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ”ﺟﻨﯿﻦ“ و ﻫﯿﺒﺖ ﮐﺸﺘﺎر آن
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﯿﻼد و از ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺮروزۀ دﯾﮕﺮ در
ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﮥ ﻣﯿﻬﻨﺶ .او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﺷﻤﺎ .ﻫﯿﭻ ﺻﻠﺤﯽ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ اﺷﻐﺎل
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .ﺣﻖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ .دردﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر و
آرزوﻫﺎﯾﻤﺎن واﻻﺳﺖ .رﻧﺠﻬﺎﯾﻤﺎن ﻓﺮاوان و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯿﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﯿﺤﺪ اﺳﺖ .اﺷﮑﻬﺎی
اﻣﺮوزﻣﺎن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﭘﺮﭼﻤﻬﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﺸﻮﺋﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﺰﯾﺪهای اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و اﺧﯿﺮاً ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه“ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

1
ﻣﺤﺘﻀﺮ ،در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ
در ﺷﺮف رﻫﺎ ﺷﺪن
ﭘﺲ آزادم،
ﻓﺮداﯾﻢ را در ﮐﻒ دارم
ﻟﺨﺘﯽ از ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪهام را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮم
آزاده ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد
ﺑﯽ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری
و ﻧﺎﻣﯽ از ﺣﺮوف ﻻﺟﻮرد
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺳﭙﯿﺪِ ﺳﭙﯿﺪ
ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی آزادﺷﺎن ﻏﺒﺎر از ﭼﻬﺮۀ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ
و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺟﺒﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﺳﭙﯿﺪ
اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
”اﯾﮑﺎش آﺳﻤﺎن ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﺪ“
اﯾﻦ را ،رﻫﮕﺬری
در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن اﻧﻔﺠﺎر دو ﺧﻤﭙﺎره
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

5
2
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ:
اﮔﺮ ﺧﻮب در ﭼﻬﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﻧﮓ ﮐﻨﯽ ،و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ،،
ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را در اﺗﺎق ﮔﺎز ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯽ آورد
آﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻔﻨﮓ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ
و ﻧﻈﺮت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ؟

آی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دروازهﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺎره اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ
وارد ﺷﻮﯾﺪ
و از اﯾﻦ ﻗﻬﻮۀ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
آدﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎن ﻣﺎﺋﯿﺪ.
آی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ درﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ،
دور ﺷﻮﯾﺪ از ﺑﺎﻣﺪادان ﻣﺎ
ﺑﮕﺬارﯾﺪاﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮﯾﻢ.

3
ﺳﺮﺑﺎزان ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻮدن و ﻧﺎﺑﻮدن را
از ﭘﺸﺖ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻣﺎ،
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن ﺧﻤﭙﺎرهﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺮﻫﺎﻣﺎن را
ﺑﺎ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ.

4
وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻨﻬﺎ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

6
ﭘﺎی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻏﺮوب
و دﻫﺎﻧﮥ زﻣﺎن
ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﯾﻪ
اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ
ﮐﺎری را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران؛
اﻣﯿﺪ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﻢ.
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اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،روز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
اول ﻣﺎه ﻣﻪ  -ﯾﺎزدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ـ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ آزاد،
ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ،ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اول ﻣﺎه ﻣﻪ  2002در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺠﻮم ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ،ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻖ آزاد
ﺗﺸﮑﻞ ،ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﺢ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﺲ از واﻗﻌﮥ ﺷﻮم ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2001اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺣﻖ ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻧﺎن ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮۀ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﻓﻘﺮ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
و ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری!
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی و
اﺧﺮاﺟﻬﺎ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﮕﺎری رﺳﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در اﺷﮑﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات
زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،و ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎران،
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه
و در اﺷﮑﺎل ﻋﻠﻨﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﺗﺤﺼﻦ ،و راﻫﺒﻨﺪان ﺑﺮوز ﻋﻠﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ
اﺳﺘﺒﺪادی و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﺸﺮو ،آزادﯾﺨﻮاه را دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زده اﺳﺖ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺗﺠﻤﻌﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪه و آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﮐﺎر ،رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ،آزادی و ﺻﻠﺢ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﻞ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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