ﺎرﮔﺮان ھﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!

ﺷﻤﺎره  ۱ ،۱۰۰۶ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ٔ
دوره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و دوم

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ﻣﺮداد ۳۲
ﻓﺎﺟﻌﻪای
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و
ﺿﺮورت
درسﮔﯿﺮی از
آن

ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ِ
ٔ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ِ

ﺑﺨﺶ
ﻇﻠﻢ ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ،و ﺟﻨﺎﯾﺖِ ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از
ِ
در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ!
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﻓــﺮارﺳــﯿــﺪن ﻣــﺮداد و
ﺑــﺎ
ِ
ﺟـﻨـﺎﯾـﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،۱۳۹۵از
ِ
ﻫﻮﻟﻨﺎک ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران زﻧـﺪاﻧـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺑﻨﺪ ،ﺑﻪﻓﺮﻣـﺎن
ِ
ﻣﺴــﺘــﻘــﯿــﻢ رﻫــﺒــﺮان رژﯾــﻢ
وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺳـﺎل
ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﯿﺴـﺖوﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و اﯾﺮان
ـﺎدده "ﺟــﻨــﮓ ،ﺟــﻨــﮓ ﺗــﺎ
ﺑــﺮﺑـ ِ
ﺗـﻮاﻓـﻖ
ﺑـﺎ
ﮐﻪ
ـ
ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﭘﯿﺮوزی"
ِ
ِ
دﯾﮕﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎن
ﺑﻪﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان
ِ
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺟـﻮان اﯾـﺮاﻧـﯽ در
ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ِ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ﺗـﻤـﺎم
ﺷﺪ ـ ﺑﻪﺷﮑﺴﺘﯽ ﻣـﻔـﺘـﻀـﺤـﺎﻧـﻪ
اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ .ارﺗـﺠـﺎع ﺣـﺎﮐـﻢ ،از
ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ و رﺳـﻮاﯾـﯽ ﻫـﺮﭼـﻪ
ٔ
"ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧـﺪا
ﻓﺰون ِﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ" ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻫﻤﭽـﻨـﯿـﻦ ﻟـﺮزان
ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗـﺘـﺪار اﯾـﻦ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ،
ﺑﻪﺷﺪت دﭼﺎر ﻫﺮاس ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ

اﯾﻦ ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧـﻮاه
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن ﺑﺎ ٔ
ﺳﯿـﺎﺳـﺖ
اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ِ
ﻣﺨﺮﺑﯽ را ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐـﺮده و

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۶

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺎت  ۱۰ ،۹و ۱۱

ٔ
ﮐﺸﺘﺎر  ،۱۳۶۷و
ﻣﻠﯽ
ﻓﺎﺟﻌﻪ
ُ ِ
ِ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺳﺆال
و
ﺮﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﭘ
ِ
ِ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده در ص۷
ﮔﺴﺘﺮش
آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی،
ِ
ِ
آزاد ﺗﺠﺎری و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ِ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﺴـﺎد ،ﺑـﺨـﺸـﯽ
ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪ داری و اﺟـﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ” اﻗﺘﺼﺎد آزاد“ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖﻓـﻘـﯿـﻪ و
وﯾﺮاﻧـﮕـﺮی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در رژﯾﻢ آن،ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و
ِ
ﺑﯽ ِ
"اﻗﺘﺼﺎد آزاد" در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
ِ
ﺣـﺬف
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺑـﻪوﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ.
ِ
ﻧـﯿـﺮوی
رواﺑﻂ ﮐﺎر ،ارزانﺳﺎزی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺤﯿﻂ و ِ
ِ
ﻟـﻮای
زﯾـﺮ
ﻣـﻠـﯽ
اﻣـﻮال
ﻏﺎرت
ﮐﺎر،
آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎِ ،
ِ
ِ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘـﻞ
از
ﺷﺪن
ﻣﺎﻧﻊ
ﺳﺎزی،
ﺧﺼﻮﺻﯽ
ِ
"اﻗﺘﺼﺎد آزاد" را
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ]ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی[ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ِ
ﺷـﮑـﺎف ﻋـﻈـﯿـﻢ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﻠـﯽ،
ِ
ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿـﻤـﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن،
ِ
ﮔـﯿـﺮی
ﺷـﮑـﻞ
ﻫـﺎ،
اﯾﻦ
ﭘﯽ
ِ
از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و در ِ
اﻗﻠﯿﺘﯽ اﻧﺪکﺷﻤﺎر ﺑﺎ ﺛﺮوتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﻔﺖ ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ وﯾﺮاﻧﮕـﺮ
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی "اﻗﺘﺼﺎد آزاد" اﺳﺖ.
ِ
ﺳﻬﻢ ﻣﺰد در
ﺟﻬﺎن،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ِ
ٔ
ﺣﺪ  ۷۰درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ٔ
ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد
ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻫﻔﺪهﺗﻦ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺎر ـ ﺷﺶ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از
ٔ
]ﻓﺎﺻﻠﻪ[ ﺳـﺎلﻫـﺎی
آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ـ ﮔﻔﺖ" :در

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۲

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ!

 ۲دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶

اداﻣﻪ آزاد ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ...
ٔ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ٔ
ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺣﺪود  ۱۳درﺻـﺪ ﺑـﻪ  ۵درﺻـﺪ
ﺳﻬﻢ ﻣﺰد در
 ۷۶ﺗﺎ ِ ۹۰
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ" ]ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه .[۹۲
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه" ﺑـﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ ۳
ﺣﺪود  ۹ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ "ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ٔ
]روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ۱۰ ،آذرﻣﺎه [۹۴؛ و
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌـﻨـﯽ  ۸۱۲ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ]ﯾـﻌـﻨـﯽ  ۸۱۲ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن[ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  ۸۰درﺻـﺪ از ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ "ﺣﻘﻮقﻫﺎی  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ"
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ِ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ] .اﯾﺴﻨﺎ ۲۹ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه [۹۵
"آزادﺳﺎزی" ﻣﺰد و ﺣﺘﯽ ﮐـﺎﻫـﺶ
ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺖ
ِ
ﻗﺼـﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺳـﺮ دارﻧـﺪ .اﮔـﺮ واﭘـﺲﮔـﺮاﯾـﺎن ﺗـﺎ ﮐـﻨـﻮن
ِ
ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ و واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻋﺪاﻟﺖ" ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﮐـﻨـﻮن
ﻧﯿﺖﺷﺎن را آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺋﯿﺲ
دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ً
ﻫﯿﺌﺖ ٔ
"ﻧﺸﺴﺖ ﺗـﺨـﺼـﺼـﯽ
اﺻﻄﻼح
ﺑﻪ
در
اﺧﯿﺮا
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺪﯾﺮه
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ" ،ﮔـﻔـﺖ:
"در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺰد در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ٔ
ﺷﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣـﺎت،
ِ
ِ
ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ اﺳﺖ" ]اﯾﻠﻨﺎ ۱۳ ،ﻣـﺮدادﻣـﺎه [۹۵؛ و در ﻫـﻤـﺎن ﻧﺸـﺴـﺖ،
ٔ
ٔ
ﮔﺬاری ﺑـﺎزار
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﯿﺎﺳﺖ ِ
ﺗﻌﯿﯿـﻦ
ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و
ﮐﺎر ،ﺑﺮ "اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ارزان ِ
ِ
"وﺟـﻮد ﺗـﻌـﺪاد ﺑـﺎﻻی
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺮهوری" ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑـﻪ
ِ
ﺳـﺎزی
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﮑﺎر" ،ﮔﻔﺖ" :دوﻟﺖ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗـﺎ
ﭘـﺘـﺎﻧﺴـﯿـﻞ ارزان ِ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑـﮕـﺬارد ،زﯾـﺮا اﺳـﺎس ﮐـﺎر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن رزوﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐـﺎرﻓـﺮﻣـﺎﯾـﺎن
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ".
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ِ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود" :ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ”ﺳﯿﮑﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ”
و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎﻻن ِ
ِ
ﮐﻤﯿـﺴـﯿـﻮن اﻗـﺘـﺼـﺎدی
"رﺋﯿﺲ
دوﻟﺖ،
ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
درﺣﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺖ".
ﺿﺮوری
ِ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر را "ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر داﻧﺴـﺘـﻪ و
ﺗﺮﯾﻦ
"ﺑﺰرگ
ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﻠﺲ"
ِ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺒﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر" ﺷـﺪ ]اﯾـﻠـﻨـﺎ۱۳ ،
ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑـﯿـﮑـﺎران ﮐﺸـﻮر را ۲٫۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑـﯿـﮑـﺎر
ﮐﺸﻮر را  ۶٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫـﻨـﮕـﻔـﺖ ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑـﺎر در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﻠـﯽ و
وﯾﺮاﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی"،
"آزادﺳﺎزی
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ِ
ِ
ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓـﻘـﯿـﻪ ﺑـﯿـﮑـﺎری
اﺳﺖ.
ارﺗﺶ ﺑﺰرگ ﺑﯿﮑﺎران
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ
ِ
ٔ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر" ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﯾﺎ
و
"ﻣﻬﺎرت"
ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﺘﯿﺠﻪ
را
ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در
ِ
ً
ِ
ﺑـﯿـﮑـﺎری
ﺑـﺤـﺮان
ﻣـﻌـﻤـﻮل،
ﻣـﻄـﺎﺑـﻖ
ﮐـﺎر،
وزﯾﺮ
ﻣﻌﺎون
اﺧﯿﺮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﻃﻮر
ِ
ِ
ﺑﻪ ِ
ِ
ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴـﺘـﻪ و ﮔـﻔـﺘـﻪ اﺳـﺖ:
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ِ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ" ]ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ۴ ،
"ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺎ ﺑﺎ
ِ
ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،۹۴ﻧﻮﺷـﺖ" :ﺳـﯿـﻞ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﯽ  ۶٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺗﻬـﺪﯾـﺪ
ﺑﯿﮑﺎری و
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ".ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﮑﺎر را  ۷۰۰ﻫـﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده و اﻓﺰود" :اﯾﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳـﺎل ۱۲ ،ﻫـﺰار
ٔ
ﭘـﺎﯾـﻪ آﻣـﺎر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ" ]اﯾﺴﻨﺎ ۴ ،ﻣﺮدادﻣـﺎه  .[۹۵ﺑـﺮ
ٔ
ﺑﺎزدﻫـﯽ
ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺎر
اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ و
ِ
ﻣﻠﯽ ازدﺳﺖرﻓـﺘـﻪ ﺑـﺎﺑـﺖ
ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
 ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ِ ِ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗـﻮﻣـﺎن در
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﮑﺎران ﺟـﺎن
ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎن اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﺣﮑﻢ
ِ
ﺑﻪﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۳ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  ،۹۵ﻧﻮﺷﺖ" :دوﻟﺖﻫﺎ
ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ ً ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺎﻧﺪهاﻧـﺪ ،ﺳـﻌـﯽ در
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﻢﮐﺎریﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ ".اﺧﯿﺮا ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣـﻮزش ﻓـﻨـﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از آﻣﻮزش "ٔ ۵۰۰
رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ" ﺧﺒﺮ داد و در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾـﻦ
ِ
ٔ ۵۰۰
رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﻔﺖ" :از ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘـﯽ ،آﺷـﭙـﺰی،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﭘﺰیIT ،و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ" ]ﺧـﺒـﺮﮔـﺰاری ﻣـﻬـﺮ۳ ،

آﻣـﻮزش
ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣـﻮزش ﻓـﻨـﯽ ،ﻓـﻘـﻂ
ِ
ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ،آﺷﭙﺰی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﭘﺰی را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ورود
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ" :آﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دورهﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ
ِ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ؟" ،ﭘﺎﺳﺦ داد" :اﯾﻦ ﻋﺪه ﻧﯿﺎزﻣـﻨـﺪ آﻣـﻮزشﻫـﺎی
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ" ]اﯾﻠﻨﺎ ۱۳ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐـﺰی و
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ۵ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  ،۹۵ﮔـﻔـﺖ ۶۰" :درﺻـﺪ از
ﭘـﺎﯾـﯿـﻦﺗـﺮ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ و  ۴۰درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ ﻇـﺮﻓـﯿـﺖ
ً
ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ".ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،رﺑﯿﻌﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺎر ،اﺧـﯿـﺮا اﻋـﻼم
ﮐﺮد" :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗـﻮﻟـﯿـﺪی درﺣـﺎل
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ" ]اﯾﺴﻨﺎ ۳۱ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  .[۹۵ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟـﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮدای ﻫﻤﺎن روز ،رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ" :در ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﻣـﻮج رﯾـﺰش ﻧـﯿـﺮوی ﮐـﺎر
ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ" ]اﯾﺴﻨﺎ ۱ ،ﻣﺮدادﻣﺎه .[۹۵
"ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐـﺎر"،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ
و
ﻣﺮدم
"ﻣﻬﺎرت"
ﮐﻤﺒﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺪاوم روی
ِ
ِ
ِ
داﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻐﻞﻫـﺎﺳـﺖ.
ﺑﻪ
ﻣﺮدم
ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﯽ
ﮐﺎر
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دروغﻫﺎی ًوزﯾﺮ
ِ
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐـﺮده و
ﮔﻔﺖ":ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،رﺑﯿﻌﯽ اﺧﯿﺮا
ِ
اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻐﻞﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ...دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ...ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔـﯿـﺮی
از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ" ]ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۱۸ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ۱ ،ﻣﻬﺮﻣـﺎه  ،۹۴ﻧـﻮﺷـﺖ" :ﻫـﻢ اﮐـﻨـﻮن ﻟـﯿـﺴـﺎﻧﺴـﯿـﻪﻫـﺎ و
ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺑﺪارﭼﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪهاﻧﺪ ...ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﯽﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ...ﺣﺘـﯽ ﻣـﺪرک ﻟـﯿـﺴـﺎﻧـﺲ و
ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪﮐـﺎر ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ ،ﭘـﻨـﻬـﺎن
ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﺗﯽﮐﺸﯽ روی زﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨـﻨـﺪ ".وزﯾـﺮ ِ
"ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر" ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﮐﻤﺒﻮد "ﻣﻬﺎرت" ﻣﺮدم و
ﻣﺮﺗﺠﻊ و رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺮ
ِ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،در ِ ٔ
 ۱۵آذرﻣﺎه  ،۹۴ﮔـﻔـﺘـﻪ
ﺳﯿﻤﺎ،
ﯾﮏ"
"ﻧﮕﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ً
ﺷﮑﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺗـﺎ
ﺑﻮد" :ﻣﺎ ﯾﮏ ِا
ﺷﻮﯾﻢِ ".از ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ٔ
ٔ
وزﯾﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﺪام او
اﯾﻦ
زﺑﺎن
ﻟﻘﻠﻘﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ِ
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ "ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ" ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ وزﯾـﺮ
ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر
ِ
ﻧﯿﺎز ً
ﺑﻪ ِ
ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ "ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﻫﺰار ﺷـﻐـﻞ" ﻣـﯽﭘـﺮدازد ،اﻣـﺎ
ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺑﺎآ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد
ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐـﻤـﺘـﺮ از
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ً
ِ
"  ۷۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ" را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﯿﺮا ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌـﻤـﻮل،
ُ
ﺰﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ...ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠـﺎد ﺑـﯿـﺶ از
ﮔﻔﺖ" :ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﻣ ِ
 ۷۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ" ]ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۲۵ ،ﻣﺮدادﻣﺎه .[۹۵
وﯾﮋه ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ٔ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی آزاد و ٔ
"اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐـﺎل
ﺑﻬﺎﻧﻪ
ِ
ِ
ِ
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾـﻢ ﺑـﻪﮐـﺎر زده
و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ" در ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ
ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ۲۹ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۹۵ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ٔ
ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ
اراﺋﻪ ﻻﯾـﺤـﻪ
ِ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٔ
وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ ،ﻧـﻮﺷـﺖ:
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ۱۲
ﻫﻔﺖ
ُ
زدن
ور
د
ﺑـﺮای
ﺟـﻮﻻﻧـﮕـﺎﻫـﯽ
ﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ
آزاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﺘﻐﺎل،
ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺟﺎی
"ﺑﻪ
ِ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎف ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧـﻮن ﮐـﺎر
ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋـﺪم
ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﺮجوﻣﺮج و
ِ
ﺛﺒﺎت در رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ...و اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ".اﯾﻠﻨﺎ ۶ ،ﻣﺮدادﻣـﺎه ،۹۵

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ۳

 ۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﻪ آزاد ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ...
"دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿـﻤـﺎﻧـﮑـﺎری
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ:
ِ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس در ﺑﻨﺪرﻋـﺒـﺎس در ﺳـﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ".ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در اﯾـﻦ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری را
ارﺗﺒﺎط
ِ
"ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ِ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت" داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﺗﺎ  ۴و ۵
اوﺿﺎع ﺷﻐﻠﯽ و
ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری دارﯾﻢ...
ِ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘـﯿـﻤـﺎﻧـﮑـﺎری
ﺟﺰء ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ اﺳﺖ ".درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺻـﻠـﯽ
ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺰد ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ِ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑـﻪ ﮔـﺮدن ﻫـﻤـﺪﯾـﮕـﺮ
و
ِ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،در ﺷـﻬـﺮﻫـﺎی آزادﺷـﻬـﺮ و
ﻫﺸﺘـﺮود ،ﺷـﻬـﺮداریﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ و ﺷـﺮﮐـﺖﻫـﺎی
ﻧﺸﺪن ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺰد ،ﻋﯿﺪی و
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ِ
ِ
ﺳﻨﻮات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪﮔـﺮدن ﻫـﻤـﺪﯾـﮕـﺮ ﻣـﯽاﻧـﺪازﻧـﺪ،
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ "دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺰدی ﮐﺎرﮔﺮان ﺟـﺰء
دﯾﻮن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣـﯽرود و ﺑـﺮﻋـﻬـﺪه ﻣﺴـﺌـﻮﻻن
ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ" ]اﯾﻠﻨﺎ ۱۳ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ
ٔ
ﺳﺎل ﺟﺎری  ۸۱۲ﻫـﺰار
ﻣﺰد
ﺣﺪاﻗﻞ ِ
ً
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ِ
ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻂﻓﻘﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﺳـﺖ،
ﺗﻮﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ِ
ﻧﺸﺪن ۲
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ۱۱ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  ،۹۵از ﭘﺮداﺧﺖ ِ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬـﺮداری ﻧـﯿـﺸـﺎﺑـﻮر
ﻣﺎه ﺣﻘﻮق
ِ
ﮔﺰارش داد .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮔﺰارش ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ،
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ "ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۱ﺳﺎل
ﮐﺎر ...روزی ﻫﺸﺖ ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" و ﻣﯿﺰان
درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﺎن "ﻫﺮﻣﺎه ﻣﺒﻠﻎ  ۶۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ۸۰ ".
ٔ
ﮐﺎری "ﺑﯿﻦ ۸
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺳﯿﻤﺮغ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ِ
ِ
ﻧﮑﺮدن ﻣـﺰد ﻣـﺎهﻫـﺎی
ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ" ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ِ
ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮﺷﺎن ،ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ "ﻣﺰاﯾﺎﯾـﯽ ﭼـﻮن ﺣـﻖ
اﺿــﺎﻓــﻪﮐــﺎری ،ﻋــﺎﺋــﻠــﻪﻣــﻨــﺪی و ﻣﺴــﮑــﻦ" ،ﺑــﺮای
"اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺣـﺪود  ۶۶۰ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن" درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ]اﯾﻠﻨﺎ ۱۲ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵ﺑﺎ
ﺧﻂﻓﻘﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ،ﺑـﺪون
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد رژﯾﻢ ،ﺳﻮداﮔﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓـﺎﺳـﺪ
ِ
رﻋﺎﯾﺖ ِ
ﻣﻌﺎدل  ۶۶۰ﻫﺰار ﺗـﻮﻣـﺎن در
ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻓﻘﯿﻪ
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ِ
ٔ
ﻣﺎه ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺪود ۱۰
ﺳﺎل را ،ﺑﺎ ﻣﺎهﻫﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳـﺎن،
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﯿﻠـﯿـﻮنﻫـﺎ ﮐـﺎرﮔـﺮ
ﺗﺠﺴﻢ وﺿﻌﯿﺖ دردﻧﺎک
ِ
ﻏﯿﺮاز  ۳۲ﻧﻔﺮٔ ،
ﺑﻘﯿﻪ ۳۰۲
ﺑﯿﮑﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﻓﺮش ﭘﺎرس ﻗﺰوﯾﻦ" ،ﻗﺮاردادی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮ
ِ
ﺧﻮب" ﮐـﺎرﺧـﺎﻧـﻪ ،ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﻓﺮوش
و
"ﺗﻮﻟﯿﺪ
وﺟﻮد
و ﺑﺎ
ِ
"ﺑﯿﺶ از ده ﻣﺎه ]اﺳﺖ ﮐﻪ[ ...ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎ ًدرﯾـﺎﻓـﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ" ]اﯾﻠﻨﺎ ۲۵ ،ﻣـﺮدادﻣـﺎه  .[۹۵اﺧـﯿـﺮا رﺋـﯿـﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ "ﺑـﻪﺟـﺰ
 ۵ﻧﻔﺮ] ،ﺑﻘﯿﻪ[ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﯾﻢ و درﻧﻬﺎﯾﺖ آن  ۵ﻧـﻔـﺮ ﻫـﻢ
"اﺣﻀﺎر ﺧﻮد و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾـﮕـﺮ
ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ" ،از
ِ
"دﻟـﯿـﻞ اﯾـﻦ
و
داد"
ﺧﺒـﺮ
واﺣﺪ
از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ اﯾﻦ
ِ
اﺣﻀﺎر ﻣﺠﺪد ]را[ ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ" داﻧﺴﺖ ]اﯾـﻠـﻨـﺎ۱۶ ،
ﻣﺮدادﻣﺎه .[۹۵
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،رژﯾﻢ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﺖﻓـﻘـﯿـﻪ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺪاﻓﻌـﯽ را در
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗـﺤـﻤـﯿـﻞ ﮐـﻨـﺪ .ﺑـﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋـﺘـﺮاضﻫـﺎی وﺳـﯿـﻊ وﻟـﯽ
ٔ
دﻫﯽ ﻣﺒﺎرزهﯾﯽ ﻣﺘﺤﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮی در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ِ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺗﺤـﻤـﯿـﻞ
و ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ِ
ﮐﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی و
ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
ٔ
»ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم« ،در ﺟﺸﻦ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ »ﻋﺼﺮﻣﺎ« ،ارﮔﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن

ٔ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ “ﻋﺼﺮ ﻣـﺎ ”،
دوﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ
]د ﮐـﺎ ِپ[،
ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ِ
در روزﻫﺎی ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﺳﻮم ژوﺋﯿﻪ ۱۱ /ﺗﺎ  ۱۳ﺗﯿﺮﻣﺎه ،در
ﺷﻬﺮ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ]آﻟﻤﺎن[ ،ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐـﺖ دهﻫـﺎ ﻫـﺰار
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺟﺸﻦ “ﻋﺼﺮ ﻣـﺎ” ،ﮐـﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ۲۲ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺘﺮﻗـﯽ
ﺟﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
از
ﺳﺮاﺳﺮ “ ٔ
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ” ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ٔ
ﺧـﻮرﺷـﯿـﺪی،
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ از ﺳـﺎل ۱۳۵۳
ﻧﺸﺮﯾﻪ
ً
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﻮاره در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ ﭼﭗ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﮔﺎن ﺣﺰبﻫﺎی ﺑﺮادر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﻓﻘﺎی ﺗﻮدهای ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺷـﻌـﺎرﻫـﺎی
آن
ﺑﯿﺮوﻧـﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮارهﻫﺎی دروﻧﯽ و
ِ
ٔ
اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ازﺟﻤﻠﻪ “آزادی ﺑﺮای ٔ
ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ”“ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬـﻪ واﺣـﺪ
درﻧﮓ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿـﻬـﻦﻣـﺎن ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ:
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ”و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﯽ ِ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﻮدهای ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎی آﻧﺎن در راه
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ِ
ِ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ آرم درﺷﺖ “ﻧـﺎﻣـﻪ ﻣـﺮدم”،
و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
و
ﻣﺮدم
زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه
ِ
ٔ
آوﯾﺨﺘﻪ ٔﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن داده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺧﻼل ﺳﻪ روز ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،رﻓﻘﺎی ﺗﻮدهای در ﮐﻨـﺎر
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﭼﺎدر ﺣﺰب ،ﺑـﻪ
اراﺋﻪ
ٔ
ﺟﺎری ﻣﻬﻢ ـ ﻫﻢ در اﯾﺮان و
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮلﻫﺎی ِ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن ـ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻧـﺎن داﺷـﺘـﻨـﺪ،
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺣﺰب ﺟﻠﺐ و ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ﻃﻮل روزﻫﺎی ﺑـﺮﮔـﺰاری ﺟﺸـﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽٔ ،ﻫﻨﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿـﺎری
ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺑﺮادر “ ِد
ﻣﺘﻨﻮعﮐﺎ ِدرپ”ٔ ،
ﻋﺮﺻﻪ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺑﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻧﺪ“ .ﺣﺰب ﭼﭗ ”آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣـﻠـﯽ
آﻟﻤﺎن ،در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ”ﺣﺰب ﭼﭗ”،
اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و ﺳـﺎﯾـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﮔﺮان ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ِ
ﺟﻬﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺶ ِ
راﺳﺖ ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ “ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ”ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ
و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺸـﺎن را در ﺧـﻼل ﺑـﺤـﺚﻫـﺎ و ﮔـﻔـﺖوﮔـﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ ﺑﻪﻃﻮرﻋﺎم ،در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺸﻦ روزﻧﺎﻣﻪ “ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ”ﺟﺸﻨﯽ اﺳﺖ در ﺧـﺪﻣـﺖ
ٔ
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻗﺸﺮﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺟﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﻠﺢﺧﻮاﻫﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﺮ ِ
و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روح ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی و در ﻣﺴﯿﺮ دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ و
ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺳﺘﻢ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ
ِ
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در  ۱۰۰ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﮐﻪ در ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ آﻟـﻤـﺎن و ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﻮر ،روراﺳﺖ و آﻣﻮزﻧﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴـﺎﺋـﻞ ﻣـﻠـﯽ و
دﯾﺪار
ِ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣـﻮﺿـﻮعﻫـﺎﯾـﯽ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ:
آﯾﻨﺪه”“ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺮﺑـﻮط
“ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در آﻟﻤﺎن و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ِ
ﭘﯿﺶ ِ
رویﺑـﺮآن در ٔ
وﻇﺎﯾﻒ ِ
ﺣـﻞ
راه
و
آﻟـﻤـﺎن
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
ﻫـﺎ
آن
ﺗﺄﺛﯿﺮ
و
زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ
در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
و
آﻟﻤﺎن
ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮان
و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ
ِ
ِ
ٔ
روزﻧﺎﻣـﻪ ﻋﺼـﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺴﺎﺋﻞ
“
و
”
ﭼﭗ
دﯾﺪﮔﺎه
از
ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﯾﻦ
ﻫﺎی
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ
ِ
ِ
ﮐـﻮﺑـﺎی
ﻣﺎ در ﺣﮑﻢ ارﮔﺎن ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ”ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐـﺮد .ﻫـﻤـﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ ﺑـﺎ
ﭼﺎدر روزﻧـﺎﻣـﻪٔ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺸﻦ روزﻧﺎﻣﻪ “ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ”ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻪاﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ِ
“ﮔﺮاﻧﻤﺎ” ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ]ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮﺳﯿـﻘـﯽ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎی ﻻﺗـﯿـﻦ[،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از وﺟﺪ و ﺷﻮر ٔو ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺸـﻦ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻮﺑﺎ در آﻟﻤﺎن در ﭼﺎدر روزﻧﺎﻣﻪ “ﮔﺮاﻧﻤﺎ ” ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان“ :ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﮐﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه! ”ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
دﻟﯿﻞ ٔ
ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﺣﺰب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﻀﻮر
ﺑﺎ
ﻣﯿﺰﮔﺮدی
ﺳﻮرﯾﻪ،
در
ﺳﻮز
ﺧﺎﻧﻤﺎن
ﺟﻨﮓ
اداﻣﻪ
ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ در آﻟﻤﺎن و ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ،در ٔ
ﻏﺮﻓﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺸﻦ ﺑـﺮﮔـﺰار
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ در ﺟـﺮﯾـﺎن آﺧـﺮﯾـﻦ
ﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد،
ِ
ﺗﺤﻮلﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﯿﺰﮔﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ٔ
ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ،درﮔﯿـﺮیﻫـﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻠﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺷـﺪ .ازﺟـﻤـﻠـﻪ
ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮓ در
در اوﮐﺮاﯾﻦِ ،
اﯾﻦ”ٔ ،
اﺟـﺮاﻫـﺎی ﺗـﺌـﺎﺗـﺮی،
ازﺟﻤﻠـﻪ
ﻫﻨﺮی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اراﺋﻪ
ﻋﺼﺮﻣﺎ
“
روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺸﻦ
ﺟﺎﻟﺐ
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ِ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ ”ﻋﺼـﺮ ﻣـﺎ”،
اﺟﺮای  ۱۱۵ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد .ﺟﺸﻦ
ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،در ﻣـﺤـﯿـﻄـﯽ ﺳـﺮﺷـﺎر از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺷﺎدی و ﺷﻮر ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
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ﺗﺄ ﻠﯽ روﯾﺪاد ی ا ان
دﻓﺎع ﻗﺎﻃﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ اﻇﻬﺎرات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑـﯽ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻨـﮑـﻪ
زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘـﺎن ﺳـﺎل  ۶۷در  ۲۸ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ،ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  ۶۷و ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾـﺪه
ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﯾـﺎدآور اﺑـﻌـﺎد ﺟـﻨـﺎﯾـﺖ
ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨـﯽ و ﺳـﺮان
رژﯾﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاء درآﻣﺪه ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻫﻮﻟـﻨـﺎک
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ،در در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﺮداد ﻣﺎه،
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ دﻫـﻪ ﻫـﺎی اﺧـﯿـﺮ ﺣـﺬف
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺰم ﺧﻮن ﺑﯿـﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻇﻬﺎرات آﯾﺖ اﻟﻪ ﻣـﻨـﺘـﻈـﺮی ﮐـﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ
دﻫﺪ ﺗﻼش ﻫﺎی وی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐـﺮدن اﯾـﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻤﺎر ﮐﺜﯿﺮی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﻠـﻖ ﺑـﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﻋـﻘـﯿـﻢ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﻬـﺘـﺮﯾـﻦ ﻓـﺮزﻧـﺪان
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺌﯿﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫـﺎ ﮐـﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻋﺪام ﻫﺎ را ﻋﻤﻼ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ در اﻇـﻬـﺎرات
ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ﺑـﻠـﮑـﻪ ﮔﺴـﺘـﺎﺧـﺎﻧـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺪام ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع
ﭘﺎﮐﺴﺎزی زﻧﺪان ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮد .اﻧـﺘـﺸـﺎر اﯾـﻦ ﻓـﺎﯾـﻞ ﺻـﻮﺗـﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﻌﻨﺎ دار ﺳﺮان رژﯾﻢ
و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳـﺮان
ارﺗﺠﺎع در دﻓﺎع از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،رو ﺑﻪ رو ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻋﻀﻮ وﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾـﯽ ﮐﺸـﻮر ،در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ":ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺨﻨﺎن آﯾـﺖ اﻟـﻠـﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺟﻼد و آدﻣﮑﺶ آﻟـﺖ دﺳـﺖ
ﺣﮑﺎم ﺳﻌﻮدی ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻤﻼ در ﺻﺪد اﺣﯿﺎی ﺟـﺮﯾـﺎن ﻧـﻔـﺎق
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﮐﺪام ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻘﻠـﯽ ،ﻣـﻠـﯽ و ﺷـﺮﻋـﯽ ﺑـﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ)".اﯾﺮان ۲۳ ،ﻣﺮداد (۱۳۹۵
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۶۳ﺑـﺎ ذﮐـﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻـﻮﺗـﯽ ﻣـﻮرد ﺳـﻮء اﺳـﺘـﻔـﺎده
دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻔﻮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ":ﻋﻤﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓـﺘـﻨـﺪ،
اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر اﻧـﺠـﺎم
ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از رﻓﺘﺎر ﺧـﻮد ﭘﺸـﯿـﻤـﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑـﯽ ﮔـﻨـﺎه و
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣـﮑـﻤـﺸـﺎن ﺻـﺎدر ﺷـﺪه
ﺑﻮد)".ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(
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در اﻇﻬﺎرات ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑـﺎر و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ
اﻋـﺪام ﺷــﺪﮔـﺎن اﻋﻀـﺎی ﺳـﺎزﻣــﺎن
ﻣـﺠـﺎﻫــﺪﯾـﻦ ﺑــﻮدﻧـﺪ ﮐــﻪ در اﻗــﺪام
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﺗـﻔـﺎﻗـﺎ در
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺷـﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ ﻣـﺤـﮑـﻮم ﺑـﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل زﻧـﺪان ﺷـﺪه را دوﺑـﺎره
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ
آن ﮐﺸﺘﺎر زﻧـﺪاﻧـﯿـﺎن ﻣـﻨـﺤـﺼـﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾـﻦ ﻧـﺒـﻮده اﺳـﺖ و ﻃـﯿـﻒ
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ را ﻫﻢ ﺷـﺎﻣـﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮان ،ﮐـﺎدرﻫـﺎ و
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻫـﯿـﭻ اﻗـﺪام
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در اﯾـﻦ
ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﺠـﻤـﻌـﯽ اﻋـﺪام ﺷـﺪﻧـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺳـﻨـﺪی اراﺋـﻪ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻋﻀﺎ و ﻫـﻮادران
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷـﺪﻧـﺪ ،در
اﻗﺪام ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣـﯿـﺎن اﻋـﺪام
ﺷﺪﮔﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ رازﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿـﺎﺳـﯽ در اﯾـﻦ زﻣـﯿـﻨـﻪ ﺑـﺎ
ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺖ":ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را اﻋﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﯿـﻢ اﯾـﻦ
آﻗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ و زﯾﺮ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ... .
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را  ۱۰ﺳـﺎل ﻃـﻮل داد)".ﺷـﺮق ۲۰ ،ﻣـﺮداد
(۱۳۹۵
اﻇﻬﺎرات اﻓﺮاد ﻓﻮق ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی را در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑـﻪ
روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ در ﻗﺎﻣﻮس آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾـﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ":ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘـﻪ
ام ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢ در ﺧﺼﻮص ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ از ﺷـﺨـﺼـﯿـﺖ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ)".اﻋﺘﻤﺎد ۲۱ ،ﻣﺮداد  .(۱۳۹۵ﻧﻘﺶ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎدات ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺨﺼﻮص دﺳﺖ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ در آن دﺳﺘﻮر اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺻﺎدر ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺑـﺮ
ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﯿﻤﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫـﺎ ”ﺑـﯿـﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ“ ﺑﺮای ﺑﺰک آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻓﺮورﯾﺨﺖ  .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿـﻦ
دﻟﯿﻞ در اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﻠﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ داﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧـﻤـﯿـﻨـﯽ از
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ را ﻣﺒﺮا ﺳﺎزﻧﺪ.
رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،ﮔﻔﺖ ":آﻧﭽﻪ در اﯾـﻦ ﻓـﺎﯾـﻞ
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،روﯾﺎروﯾﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻣﺮگ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑـﻪ در ﭼﺸـﻢ ،آﻧـﻬـﺎ را
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﻨـﺎﯾـﺖ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻼف اﺻﻮل اﻧﻘﻼب و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و اﻧﺴـﺎن
ﻫﺎی ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را آرام ﮐـﻨـﻨـﺪ و ﺣـﺘـﯽ
ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﺎرﺷﺎن اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ".
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ،ارﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﺷﺎره ﺑﻪ "،ﻧﻔـﻮذ
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی آن ﻣﺮﺣﻮم از اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ" ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ":ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و در راس آن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و
آل ﺳﻌﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮔﺮوﻫﮏ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی آﻧـﺎن ﺑـﺮای
اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺬاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺎم  ،۴ﯾﻌﻨـﯽ
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﺎم از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی ﺧﯿـﺎﻧـﺖ
ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺻﺤﺖ ﻣﻮاﺿﻊ و ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم راﺣﻞ و ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻋﺰل وی
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرف و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ".ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺣـﺎﮐـﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾـﻦ
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ و در راس آن اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎج زاده در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در آن ﻇﺎﻫﺮ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻠﺖ ﺑـﻪ دﻟـﯿـﻞ اﯾـﻦ
ﮐﺸﺘﺎر ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎک را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ و از ﺟﻤـﻠـﻪ ﻣـﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ":ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن آن ﻓﺎﺟﻌﻪ از ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺑـﺎزﻣـﺎﻧـﺪﮔـﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮزش ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ".اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻋـﺪام
ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺪون اﺷﮑـﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان ...
ْ
ﺻﺎدق زﯾﺒﺎ ﮐﻼم ﻫﻢ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗـﻔـﮑـﺮ ﻋـﻤـﯿـﻘـﺎ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ او دارد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دوران ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿـﺎﺳـﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ":در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺎﻫـﺪ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱۰ﺳﺎل زﻣﺎن ﮐﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺣـﺪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋـﺪام ﻫـﺎﯾـﯽ در آن اﺗـﻔـﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺪ ".زﯾﺒﺎ ﮐﻼم و ﺗﺎج زاده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼـﻪ دﻟـﯿـﻞ
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻋﺪام ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺮور ﺷﺪﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ در زﻣﺎﻧـﯽ ﺗـﺮور
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﺑﺎ او ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اﺳﺎس ﻗﺮار ﺑﻮد راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐـﺮدﺳـﺘـﺎن
ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .دارﯾﻮش و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوﻫﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧـﺠـﯿـﺮه ای
دﻧﯿﺎ را ﺗﮑﺎن داد .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤـﺎﻧـﻪ و ﻋـﺪم ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ رﺑﻄﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺒﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ ﮐﺮات در ﻣـﺪح
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣـﺎ ﺗـﻤـﺎم ﻗـﺪ در
دﻓﺎع از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳـﺎﯾـﯽ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻗﺒﺎی اﺻـﻼح
ﻃﻠﺒﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺟﻨـﺎﯾـﺖ ﻫـﻮﻟـﻨـﺎک ﺑـﺮ
ﺿﺮورت آن ﺗﺈﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ۲۸ﺳﺎل از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﯿﻊ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﺮ از رﻧﺞ ،ﻫـﻨـﻮز در ﭼـﻨـﮕـﺎل
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺷﻮم اﺳﯿﺮ اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮب ،اﻋﺪام ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
زﻧﺪان ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻃـﺮﻓـﺪار ﺻـﻠـﺢ،
آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اداﻣﻪ دارد و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻫﻨﻮز ﻧـﺘـﻮاﻧﺴـﺘـﻪ
اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑـﮕـﺬارد .ﺟـﻨـﺎﯾـﺖ
ﮐﺎران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﯿـﺮوﻫـﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ
ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨـﺪﮔـﺎن اﯾـﻦ ﻓـﺎﯾـﻞ
ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺪﻫﺪ .اﺣﻀﺎر اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮی ﻫﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درآورد؟
"رﺷﺪ" اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ آﻣﺎر ﺳﺎزی
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۴ﻣﺮداد ،در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج اﻋﻼم ﮐـﺮد
ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ او ﻣﻨﻔﯽ  ۶٫۸درﺻـﺪ
ﺑﻮده ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴٫۴درﺻﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﯽاﻣﯿـﻦ ﺳـﻔـﺮ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﯾﺎﺳﻮج اﻇﻬﺎر ﮐﺮد" :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﺷـﻤـﺎ
ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر ﯾﺎﺳﻮج اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻋﻼم ﮐـﺮد رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۴٫۴درﺻﺪ ﺑـﻮده و اﯾـﻦ آﻣـﺎر
ﻧﺸﺎن ﻏﯿﺮت ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ".
اﯾﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ آﻣﺎر ﻣﺨـﺪوش
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾـﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎدی را
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿـﻦ دوﻟـﺘـﯽ ﻫـﻢ ﮐـﻤـﺎﺑـﯿـﺶ ﭼـﻨـﯿـﻦ
روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻏﯿﺮ واﻗـﻌـﯽ ﺑـﻮدن
آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ اﺣـﻤـﺪی ﻧـﮋاد و اﻋﻀـﺎی
دوﻟﺘﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۲۴ ،ﻣـﺮداد در ﻫـﻤـﯿـﻦ راﺑـﻄـﻪ ﻧـﻮﺷـﺖ":رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ و روﻧـﺪ
ﺻﻌﻮدی دارد ،دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را اﻋﻼم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻨﺪ دارد از اﻋﻼم آﻣﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺮخ ﻫﺎ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ " .ﻣﻬﺮ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﺷـﺪ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎل  ۹۴ﺑـﻮده اﺳـﺖ و اﮐـﻨـﻮن
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره در ﯾﺎﺳﻮح از رﺷﺪ  ۴٫۴درﺻﺪی ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﻧـﻮﯾﺴـﺪ... ":
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪی ﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﺻﻌﻮدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اﻋـﻼﻣـﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎد وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ آﻣـﺎر ﺳـﺎزی
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ".ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ در  ۲۵ﻣﺮداد دوﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ ":ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧـﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ  ۴٫۴درﺻﺪی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آن ،ﻣﺪﯾﻮن رﺷﺪ  ۵۷درﺻﺪی ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺨـﺶ ﻧـﻔـﺖ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎﻋﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗـﺒـﻞ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺧﺎرج ﻣـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎی در دل ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺒﻪ ﺑﺎزار ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨـﯽ ،از ﮐﺴـﺎدی ﺑـﺎزار
ﻧﺎﻻﻧﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﮐﺮﮐﺮه ﺣﺠﺮه ﻫﺎ را ﺳﻪ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ".ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﻬﺪی ﭘﻮرﻗﺎﺿﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗـﻬـﺮان ،ﻣـﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ":آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪی اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۴در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر دارد و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ در رﮐﻮد ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠـﻪ
اﺳﺖ".
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۲۵ ،ﻣﺮداد ،در ﯾﮏ ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،آورده اﺳﺖ ":اﻣـﺮوز
ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ و اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐـﺎر
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑـﻮده و ﺻـﺪﻫـﺎ ﻫـﺰار ﺟـﻮان ﻓـﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارﻧـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﺮﺧـﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را ﻓﺮاﻫـﻢ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰودی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﮐﺸﻮر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ".ﻣﻬﺮ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ":اﻣﺎ ﺑﺴﯿـﺎری
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﮑﺎری اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد " .ﺟـﺎﻟـﺐ ﺗـﻮﺟـﻪ اﯾـﻨـﮑـﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ 25 ،ﻣﺮداد ،ﮔﺰارش داد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣـﻌـﺪن و ﺗـﺠـﺎرت از ﻗـﻮل
ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت  ۷۵۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ راﮐﺪ و ﻧـﯿـﻤـﻪ
ﻓﻌﺎل ﺧﺒﺮ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﯿﺶ از  ۴درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘـﯽ دﭼـﺎر
ﺑﺤﺮان رﮐﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﻫﻢ اﺧﺒﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﻓـﺮﺷـﺎد
ﻣﻮﻣﻨﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ۲۴ ،ﻣﺮداد ،در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻄﺎی راﻫﺒﺮدی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ... ":ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷـﻤـﺎ ﯾـﮏ ﻓـﺮد
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣـﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﺎور ﺗـﻮﻟـﯿـﺪی
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درک راﻫﺒﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎک ﺻـﻨـﻌـﺖ را ﻫـﻢ
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺪ راﻫﺒﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ".ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ ﺣﺴﻦ راﻏﻔـﺮ ،ﮐـﺎرﺷـﻨـﺎس
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ۲۵ ،ﻣﺮداد ،ﮔﻔﺖ ":اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳـﻠـﻄـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻘـﺎﺿـﺎ وﺟـﻮد دارد و
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و روﺳﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ".
ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾـﮏ
دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮدش را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳـﻪ ﺳـﺎل
زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧـﯽ
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ آن ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾـﻦ
دوﻟﺖ در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻇﻬﺎرات ﻣﻮﻣﻨﯽ و راﻏﻔﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘـﻪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن داده ﮐـﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﻮدﺗﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه از آن واﻗﻌـﻪ ،ﺗـﺤـﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑـﺤـﺚ اﺳـﺖ .رﻓـﺖ و
آﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﻣـﻦ
زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰد دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ آﺻﻔﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎﺑﻖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣـﺎن۲۴ ،
ﻣﺮداد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد .وی در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﯿﺮه ﺷـﺪن رواﺑـﻂ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ و آﻏﺎز دوﺑﺎره دوران ﺳﺮد ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺧﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ و در
آن واﮐﻨﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درس ﻋﺒﺮت و ﻧـﻘـﺸـﻪ راﻫـﯽ ﺑـﺮای
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﺮک ﺑﺎﺷﺪ .آﺻﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘـﺎن
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی اﺧـﯿـﺮ را ﺳـﮑـﻮت ﺗـﻮام ﺑـﺎ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۸

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﻪ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ...
ﺧﻤﯿﻨـﯽ
ﺑﻪﮔﻮش ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽدﯾﺪ.
ِ
ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾـﯽ از ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
وادارﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن "ﺟﺎم زﻫﺮ ﺻﻠﺢ" ،ﺑﻪ ِ
ِ
ﺟﻼدان ﻗﻮای ﺑﯿﺪادﮔـﺮ ﻗﻀـﺎﯾـﯽ و اﻣـﻨـﯿـﺘـﯽ
او،
ﺑﻨﺪ
در
ﮔﺮﻓﺘﺎر
آزادیﺧﻮاه
ِ
ِ
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﺪتزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎه
ـ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮزی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣـﺮﻓـﻪای
داﻋﺶ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد ـ ﻫـﺰاران ﺗـﻦ از ﺑـﻬـﺘـﺮﯾـﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﻨﺪ.
ٔ
درﺑـﺎره
ﺻﻮﺗﯽ زﻧﺪهﯾﺎد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی
در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮار
ِ
ٔ
دﻫﻨﺪه رژﯾﻢ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳـﺮان رژﯾـﻢ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﮑﺎن
ٔ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و
ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن ،ﺑـﺮای ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ را ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ،ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎن دادن
ٔ
ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،ﺑﻪ
واﮐﻨﺶ ﻋﻠﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ واداﺷﺖ .ﻧﻮار
ِ
ِ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﻣﺮدادﻣﺎه  ۱۳۶۷ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻣـﺮگ اﻋـﺰاﻣـﯽ رژﯾـﻢ ﺑـﻪ
زﻧﺪانﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻧﯿﺮی ،در ﻣﻘﺎم ﺣﺎﮐـﻢ ﺷـﺮع وﻗـﺖ؛
ٔ
ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪه
ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺷﺮاﻗﯽ ،دادﺳﺘﺎن وﻗﺖ؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،در ﻣﻘﺎم
وﻗﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﯾﻦ؛ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋـﯿـﺴـﯽ ،ﻣـﻌـﺎون وﻗـﺖ
دادﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،اﻋﺪامﻫـﺎ را
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ از اول اﻧﻘﻼب ﺗـﺎ آن
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣـﯽﺧـﻮاﻫـﻢ  ۵۰ﺳـﺎل
ٔ
ﭼـﻬـﺮه
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻗﺎی َ
ﺧﻮنرﯾﺰَ ،ﺳﻔﺎک و ﻓﺘﺎک ]ﮔﺴﺘﺎخ[ ﺑﻮد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘـﯽ
ﮐﻪ از اول اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾـﺦ ﻣـﺎ را
ﺟﺰء ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ".
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...و ﺷﻤﺎ را در آﯾﻨﺪه ِ
ٔ
ﺳـﻨـﺪ
اﯾـﻦ
ﺑﺎ
ﻓﻘﯿﻪ
وﻻﯾﺖ
رژﯾﻢ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮان و
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در
ِ
ِ
ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،دﻓﺎع ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای آﻧﺎن ً اﺳﺖ از اﻋﺪامﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺴﯿﺎریﺷﺎن ﻗﺒﻼ در دادﮔﺎهﻫـﺎی رژﯾـﻢ ﺑـﻪ زﻧـﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌـﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ
ﻇﻠﻢ ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ،و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از
ِ
اﺳﺘﺒﺪاد در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
ٔ
درﺑـﺎره
ﺑﺮﺧﻼف دروغﭘﺮدازیﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان رژﯾـﻢ
ِ
دﻟﯿﻞ ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﻮﻧﯿـﻦ ﺳـﺎل  ،۶۷و
ِ
اﻋﺪام اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﺜﯿـﺮی
از اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن از اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ُﺧﻠﻖ
ِ
ﻣﻠـﯽ ﮐـﺮد
اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ،ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ ،راه ﮐﺎرﮔﺮ ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ِ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺣﺴﻦ ﺧﻤـﯿـﻨـﯽ از
در ِ
ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن "رازﯾﻨﯽ" و "رﺋﯿﺴﯽ" ﺑﻪ ﺻـﺪور
اﻓﺘﺨﺎر
و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
ِ
ﺳﮑﻮت
ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ از آﻧﺎن،
اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ و
ِ
ِ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام از ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و ﺣﻘﻮق ﻣـﺮدم دم
زﺑﻮﻧﺎﻧﻪ اﺻﻼح ِ
ٔ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدنﺷﺎن از ﮐﺎر ﺷﺠﺎﻋـﺎﻧـﻪ و ﺑـﻤـﻮﻗـﻊ "اﺣـﻤـﺪ

ﻣﻨﺘﻈﺮی" ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺣﻀﺎر و ﺑـﺎزﺟـﻮﯾـﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درون و ﭘـﯿـﺮاﻣـﻮن
ﺷﺪه ﺑﻮد،
ِ
ٔ
ﭼـﮕـﻮﻧـﮕـﯽ
و
ﻣﺮدم
ﻫﺎی
آزادی
و
ﺣﻘﻮق
درﺑﺎره
اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮری
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻣﺪاری و اﺟﺮای "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن" در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،درﺟﺮﯾﺎن
از رﻫﺒﺮان ،ﮐﺎدرﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داد ،رﻫـﺒـﺮان ،ﮐـﺎدرﻫـﺎ و
اﺑﺮاز اﻧـﺰﺟـﺎر از
اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ "ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺮگ رژﯾﻢ" ﺑﻪ ِ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﻦ درﻧﺪادﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑـﺮﺟﺴـﺘـﻪﺗـﺮﯾـﻦ ﻣـﺒـﺎرزان راه آزادی،
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮﺷﺎن را در زﻧﺪانﻫﺎی ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣـﺘـﻔـﮑـﺮان
و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ از ِ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧـﺎن،
ﻓﻌﺎﻻن
و
دوﺳﺖ،
ﻣﯿﻬﻦ
اﻓﺴﺮان
و
ﻫﺎ
ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮔﺮانﻗﺪر اﯾﺮاﻧﯽ،
ِ
ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺎن اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن ﺗﻮدهای ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺟـﺰ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
ﺑــﻬــﺮوزی ﺗــﻮدهﻫــﺎ،
ِ
ـﺪی اﯾــﺮان و
ﺳــﺮﺑــﻠــﻨـ ِ
دﺳﺘﯿﺎﺑـﯽ ﺑـﻪ آزادی،
اﺳﺘﻘـﻼل و ﻋـﺪاﻟـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺧـﻮاﺳـﺘـﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
دﯾــﮕــﺮ ﻧــﯿــﺮوﻫــﺎی
ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﭘـﻮزﯾﺴـﯿـﻮن
ﮐﺸــﻮر از ﺳــﺎزﻣــﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾـﺮان
ﮔــﺮﻓــﺘــﻪ ﺗــﺎ ﺳــﺎزﻣــﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧـﻠـﻖ اﯾـﺮان
اﮐــﺜــﺮﯾــﺖ ،ﺳــﺎزﻣــﺎن
ﭼﺮﯾﮏ ﻫـﺎی ﻓـﺪاﺋـﯽ
ﺧــﻠــﻖ ،ﺳــﺎزﻣــﺎن راه
ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾـﮕـﺮان ﻧـﯿـﺰ
ﺗــﻌــﺪاد وﺳــﯿــﻌــﯽ از
ﮐﺎدرﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺧـﻮد
را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،در
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده داﻏﺪار ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن اﯾـﻦ
ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺰاران
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،روﺷﻦ ﺷﺪن زواﯾﺎی ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﮏ ٔ
ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ ،روﺷـﻦ ﺷـﺪن
ِ
ٔ
ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﺷﻤﺎر واﻗﻌﯽ اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن و اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻧـﺎن ،و ﻫـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ
ﻣﺠﺎزات ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ،آﻣﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨـﺎﯾـﺖ ﻫـﻮﻟـﻨـﺎک
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ِ
ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧـﯿـﺰ ﻫـﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای آﺷﮑـﺎر ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﺟـﻨـﺎﯾـﺖ
رﻫﺒﺮی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ و ﻫـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ ﻧـﺎم
ﻫﻮﻟﻨﺎک اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ِ
دژﺧﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن رازﯾﻨﯽ ،رﺋﯿﺴﯽ ،ﻧﯿﺮی ،اﺷﺮاﻗﯽ و ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
در ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ﺑﻪﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧـﯿـﺰ دﯾـﮕـﺮ
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺳﺎل از
ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از آن ،ﻫﻨﻮز ٔ
اداﻣﻪ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﺳـﺮﮐـﻮب ﺧﺸـﻦ و
اﻋﺪامﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ را از ﺳﻮی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه و
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی
ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ،ﺟﻠﻮ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ.
زﻧﺪاﻧـﯿـﺎن
ﺟﻤﻌﯽ
"ﮐﺸﺘﺎر
ﺣﺰب ﻣﺎ ،در اﻋﻼﻣﯿﻪﯾﯽ ﮐﻪ در آذرﻣﺎه  ۱۳۶۷و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:
ِ
ِ
ٔ
درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ و در ﺧﻄﺎب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ازﺟﻤﻠﻪ
ٔ
ٔ
"ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان و
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﻮﺷﺖ:
ٔ
ٔ
درﺑـﺎره
"ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" ،ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ،در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑـﺎرﻫـﺎ
ﺗﺪارک ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮدهایﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان در ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺪار دادﻧـﺪ و از ﻫـﻤـﻪٔ
ِ
ِ
اﻗـﺪام
آزادیﺧﻮاه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ
آزادیﺧﻮاﻫﺎن و اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ِ
ُُ
ٔ
ٔ
ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑـﺪ.
زﺑـﺎن ﻣﺸـﺘـﺮک و
اﻣﺮوز ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم دﺳﺘـﯿـﺎﺑـﯽ ﺑـﻪ ِ
اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐـﺎری در
ِ
آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿـﺎﺳـﯽ ﺟـﺰ
ﻣﺮﮐﺰ آن ِ
ﻣﺒﺎرزه در راه آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و در ِ
ﺑﻪﺳﻮد ﺣﮑﺎم واﭘﺲﮔﺮای ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺮای رﯾﺨﺘـﻦ
ﺧﻮنﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ،ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ٔ
ﻫﻤـﻪ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ".
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻼش در راه
واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖﺟﺎن ،اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ و
اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ ِ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،آزادیﺧﻮاه و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺪارک ﺟـﻨـﺒـﺶ
ِ
ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳـﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ِ
ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ،رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ و رﻫـﺒـﺮی
ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ِ
آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ۱۳۹۵

 ۷دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵

ٔ
ﮐﺸﺘﺎر  ،۱۳۶۷و
ﻣﻠﯽ
ﻓﺎﺟﻌﻪ
ِ ُ ِ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﻨﺎﻗﺾ و
ِ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده
ﺳﺆال
ِ
ﮐﺸـﺘـﺎر"
ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﻋﻀﺎی "ﺗﯿﻢ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮار
ِ
ِ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در  ،۱۳۶۷و ﺑﺎزﺗﺎب
ﮔﻮن ﻣﻘﺎمﻫﺎی درون ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ و ﭼـﻬـﺮهﻫـﺎی
ﺑﻪوﯾﮋه واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ِ
اﺻﻼحﻃﻠﺐ ـ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ روﯾﺪادی ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی اﻣﮑﺎن واﮐﺎوی در ﻣـﻮرد
ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﯿﻔﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻧﺎزکﺑﯿﻨﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑـﺎ
ِ
ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ، ۶۷ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ارﮔﺎنﻫـﺎی
از
دﻫﻪ
ﺳﻪ
ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ
ﮔﺬﺷﺖ
ِ
دادن اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
رﺳﻤﯽ و ﻣﻘﺎمﻫﺎی
"ﻧﻈﺎم" اﻧﺠﺎم ِ
ﻃﯿﻒ ُﭘﺮﺷﻤﺎری از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ِ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،و
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم،
ِ
ِ
ِ
ٔ
ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ ﻣـﻠـﯽ
ﮐﻨﺎر اﯾـﻦ
“ﺗﻨﺪروﻫﺎ “ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،درﻋﻤﻞ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ از ِ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖﻃﻠـﺒـﯽ ،اﻣـﺮی
ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﻪ ٔ
ٔ
ﺧـﺎﻃـﺮه
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻫـﻤـﻮاره
اﻓﺸﺎی ﭼﻬﺮهﻫﺎی آﻣـﺮان و
ﮐﺸﺘﺎر  ۶۷را زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪاﻧﺪ و در
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ِ
ِ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟـﻠـﺴـﻪﻫـﺎی
دﻫﻨﺪﮔﺎن،
ﻓﺮﻣﺎن
ﯾﺎ
و
دﻫﻨﺪه
]ﻓﺮﻣﺎن
ﻋﺎﻣﻼن
ِ
ﻣـﺰدوران اﺟـﺮای
ﻫـﺎ،
دادﮔـﺎه
در
ﺷـﺪﮔـﺎن
ﻣﺤﮑـﻮم
از
ﭘﺮﺳﺶ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ِ
ِ
ٔ
"ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ
اﻗﺪام ﺷﻮم ـ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ آن را
ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی[ اﯾﻦ ِ
ٔ
ﻣﻠﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪ ـ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺟـﻨـﺎﯾـﺖ ﻣـﺨـﻮف
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟـﻠـﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ،ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖاﻧﺪ .در ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸـﺘـﻤـﯿـﻦ
ٔ
"ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ" ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋـﺎن داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎ و ﭼـﻬـﺮهﻫـﺎی
ﺳﺎﻟﮕﺮد
ِ
ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾـﯿـﺪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .ﻧـﻮار
ﻧﺪرت
ﺑﻪ
را
ﺟﻨﺎﯾﺖ
اﯾﻦ
اﻧﺠﺎم
ﻃﻠﺐ
اﺻﻼح
ِ
ً
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ِ
روﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺸﺎن ﭘﯿـﺶﺗـﺮ
و ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ِ
ﺟﺰء ِ
اﺗـﺨـﺎذ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ًﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻤـﯿـﻨـﯽ ﺑـﺎ
ِ
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ داﻧﺴﺘﻪ و ازﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،ﮐﺸﺘﺎر
"ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم" ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺖ.
 ۶۷را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ِ
ِ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ در روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟـﻤـﻬـﻮری
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘـﻘـﯿـﻢ و
اﺳﻼﻣﯽ رﻗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ِ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در ﺗﻘﻼی آناﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ـ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠـﯽ
اﺟﺮای ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋـﻠـﯿـﻪ ﺑﺸـﺮﯾـﺖ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ــ ﻫـﻤـﭽـﻮن
ٔ
آﻣﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ ﺧـﺎرج
ﺿﺮﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻓﺼﻞﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﺑﯿﻦﺷﺎن ،از زﯾﺮ
ِ
ﮐﻨﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯽ ـ ﺻﺎدق آﻣﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ـ ﺑﻼﻓـﺎﺻـﻠـﻪ در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن آن و دﻓﺎع
از ﮐﺸﺘﺎر  ، ۶۷ﮔﻔﺖ" :آﻧﭽﻪ از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋـﯽ و
ﻗﻀﺎﯾﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿـﻪ،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﯿﺴﺖ ".رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ِ
َ ُ
ﺗـﻮﺟـﯿـﻪ ﻣـﻮج
آن،
ﮐـﻨـﺎر
ِ
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮدﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﻮ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،و در ٔ ِ
اﻋﺪامﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد" :اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾـﯿـﻪ ﻫـﻤـﭽـﻨـﺎن
ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣـﯽ در اﯾـﻦﮔـﻮﻧـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ِ
ﺑﺎاﻗﺘﺪار ﻋﻤﻞ ً
اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ".روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺋﯿﺲ
ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻤﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪﻏﯿﺮاز ﺷـﻨـﯿـﺪن اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺨـﻨـﺎن،
ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ.
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ٔ
ٔ
ﺷـﻮم ﭘـﺪرﺑـﺰرﮔـﺶ،
ارﺛﯿﻪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﻓﺎع
ِ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻓﻠﻪای ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷـﺮﻋـﯽ
ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ راﻧﺖ اﯾﻦ ارﺛﯿﻪ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺣﺴﻦ
ﮔﺮان رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻋﺘـﺪالﮔـﺮاﯾـﯽ و ﻧـﯿـﺰ
ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻞ ِ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺧـﺒـﺮﮔـﺎن
ﭘﺮدازان اﺻﻼحﻃﻠﺐ در
ﻧﻈﺮﯾﻪ
ِ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
و
ـ
۱۳۹۴
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
ِ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوازﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘـﺪاﻟـﯽ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
"ﺗﻨﺪروﻫﺎ" و آﯾﺖاﻟﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗـﺤـﺴـﯿـﻦ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ورق ٔ
ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻨﺎح رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ـ
راﻧـﺖ ﺧـﺎﻧـﺪان
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ِ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻗﺮار اﺳﺖ روزی در ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽای ُﻣﺼﻠﺢ،
"ﯾـﺎدﮔـﺎر
اﻋﺘﺪالﮔﺮا و اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋـﻨـﻮان
ِ
ﻗـﺪرت درون
اﻣﺎم" در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪﻫـﺎی
ِ
"ﻧﻈﺎم" ﺟﺎی ﮔﯿﺮد .ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ "ﻧﻈـﺎم" و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی آن ازﺟﻤﻠﻪ ،ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻓﻠﻪای ﻧﯿـﺮوﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻓﺎع ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ .اﯾـﻦ روﺣـﺎﻧـﯽ
ٔ
"ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت" ،در ﻣﻮرد ﻧﻮارﻫﺎی ﺻـﻮﺗـﯽ
ُ"ﻣﺼﻠﺢ" و
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺎم رﯾﺸﻪ در ﺑﺎورﻣﻨﺪی دﯾﻨﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد
ﻗﻠﺒﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آنﻫﺎ دارد و ﺟﺎی ﺳﺆال دارد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﻫـﺪف
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻣﯿﺪ و ﻫﺪﻓﯽ دارﻧﺪ؟"
ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده در ﻣﻮرد ﮐﺸـﺘـﺎر
اﻣﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ِ
 ۶۷ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ذﻫﻨﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﯿـﻒ ُﭘـﺮﺷـﻤـﺎری از
ﻋـﺎم زﻧـﺪاﻧـﯿـﺎن
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل در ﻣـﻮرد ﻗـﺘـﻞ ٔ ِ
ﭼﻬﺮه ﺳـﯿـﺎﺳـﯽای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖﺟﻮﯾﯽ ،ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮑﻮت را ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎجزاده
ٔ
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﯿﻒ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭼـﻨـﺪی
ﭘﺮداز
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸﺨﺺ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ِ
ﭘﯿﺶ در زﻧﺪان وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ رﻫﺒﺮ ﻓﻌـﻠـﯽ رژﯾـﻢ،
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،را ﺑﻪﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .او ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺪالﮔـﺮاﯾـﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ "ﺗﻨﺪروﻫﺎ" اﺳﺖ ،و در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  ۹۴از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﻧـﻤـﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣـﻮرد
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده در ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﯾﯽ از زﻧﺪان و ﻧﺸـﺮ آن ،در
ِ
ﺳﮑﻮت و اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ٔ
دﻫﻪ  ۱۳۶۰از ﺧﻮد و
ً
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ﻣﺼﻄﻔـﯽ ﺗـﺎجزاده در ﯾـﺎدداﺷـﺘـﯽ ﮐـﻪ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ آﯾﺖاﻟﻠـﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﺪامﻫﺎ "ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻠﺨﯽ را درﺑﺎره اﻋﺪامﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎل  ۶۷ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد ".اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﺘﺎر  ۶۷ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﻪوﻗﻮع
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم درک ﺗﺎجزاده
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ
ِ
ِ
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤـﻬـﻮریاﺳـﻼﻣـﯽ ﺑـﻪاﻧـﺠـﺎم
از ﻋﻤﻖ
ُ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳﯿﺪه اﺳﺖِ ٔ ،
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺼﻄﻔـﯽ ﺗـﺎجزاده،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ از ﻣﺮدم ﺑﻪﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻧﺠﺎم اﻋـﺪامﻫـﺎی
ِ
ٔ
درﺑـﺎره
 ۶۷و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﯾـﻦ ﻧـﻈـﺮﯾـﻪﭘـﺮداز اﺻـﻼحﻃـﻠـﺐ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐـﻪ از
ٔ
ﮐﻨﺎر ﺷﮑﻨﺠـﻪ
دﻫﻪ  ۱۳۶۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،اﻧﺠﺎم اﻋﺪامﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ در ِ
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻧﯿﺰ
و ﺣﺒﺲ ـ در ﺣﮑﻢ ﺣﺮﺑﻪ و اﺑﺰار اﺻﻠﯽ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ً ً
ِ
ِ
ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﺧﯿﺮا ﺑﺮ
ٔ
داﻣﻨﻪ آنﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﺼﻄﻔـﯽ ﺗـﺎجزاده اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐـﻪ ،ﭼـﺮا اﯾﺸـﺎن ﺧـﻄـﺎب ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧـﻮادهﻫـﺎی ﻗـﺮﺑـﺎﻧـﯿـﺎن ﮐﺸـﺘـﺎر ۶۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ":ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﻣـﺎﻧـﺪﻻ -ﺑـﺒـﺨـﺸـﻨـﺪ اﻣـﺎ
رﺳﯿﺪن ﺗﺎجزاده و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘـﻨـﺘـﺎﺟـﯽ در ﻣـﻮرد
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ"؟
ِ
ﮐﺸﺘﺎر  ، ۶۷ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﯿﻮب از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،و
ٔ
اﺳﺘـﺤـﺎﻟـﻪ آن ﭼـﯿـﺰی
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺼﻠﺤﺖﺟﻮﯾﯽ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽای ﻣﺨﺮب در ﻣﻮرد
اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻧﻈﺎم" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪش" .ﻧﻈﺎم" ﯾﺎ "ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ" ﯾﺎ "ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ" ﯾﺎ "ﻫﺴﺘـﻪٔ
ﺳﺨﺖ ﻗﺪرت" ،در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺑﻪﺟﺰ واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای َﺑ َﺰک ﮐﺮدن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾـﯽ
و ﺗﻮﻫﻢآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﻮرد آن ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺘﺪ.
ﻣﺤﻮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﺴـﯿـﺎر ارزﺷـﻤـﻨـﺪی از
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮐﺸﺘﺎر  ۶۷و ِ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺧﻸ و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔـﺮدﯾـﺪ
ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼمﮔﺮا ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ
ٔ
ﻧﺨﺒﮕﺎن "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ،در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ،ﺳـﯿـﺎﺳـﺘـﻤـﺪار ،و
اﯾﻨﮏ در ﻗﻮاره ٔ ِ
اﻗﺘﺼﺎدان ،در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی درون "ﻧـﻈـﺎم" و ﺑـﻪﺷـﮑـﻞﻫـﺎﯾـﯽ ﮔـﻮﻧـﻪﮔـﻮن،
ﻧﺨﺒـﮕـﺎن "اﺳـﻼم ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ"،
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازاﯾﻦروی ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﻮﭘﺎی
ِ
راﺣﻞ" و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻋﻪﮔﺮیﻫﺎﯾﺶ ﻣـﯽداﻧـﺪ ،ﯾـﻌـﻨـﯽ
دار "اﻣﺎم ِ
ﺧﻮﯾﺶ را وام ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻋﻪﮔﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻫﻢ ﻣﺘـﺤـﺪاﻧـﺶ از ﻗـﻤـﺎش
ٔ
ﻣـﺮﺗـﺒـﻪ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺧﺎﻣﻨﻪایﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﺑﻪﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ را در
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺴﻠﻂ و ﺣﮑﻢروا ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آن
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۸

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶

 ۸دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر

اداﻣﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان ...

ٔ
"ﻃـﻼﯾـﯽ اﻣـﺎم"
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﺧـﺎﻃـﺮهاﻧـﮕـﯿـﺰ دوران
ِ
ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪش ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﻪﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ﻧﺴﻠﯽ از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان و ﺷـﻤـﺎر زﯾـﺎدی از ﻧـﻮﺟـﻮاﻧـﺎن
ﺑﯽﮔﻨﺎه ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺸﺘﺎر  ۶۷و ٔ
اداﻣﻪ ﺳـﺮﮐـﻮب ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،راﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﯿـﻒ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﯽ از
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﻮﭘﺎ )اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،اﺻﻮلﮔﺮا ،و ﺟﺰ اﯾﻨﺎن( ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶ ِ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی و ﻣﺤﻮ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و
ﮔﺮی
ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ِ
ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻧـﯿـﺰ
رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﮔﺎه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ِ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ٔ
دﻫﻪ .۱۳۶۰
ِ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻌﺎﻻن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﺻﻼحﻃـﻠـﺐ،
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده در ﻣـﻮرد ﮐﺸـﺘـﺎر  ۶۷را
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ِ
ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮی ﻓﻘـﯿـﻪ ،از رﻫـﺒـﺮان
ﺳﺎﺑﻖ "دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ" ،در ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ "ﻫـﯿـﺌـﺖ
ٔ
ﺑـﺮﺟﺴـﺘـﻪ
اﻋﺪامﻫﺎ" ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آﻗﺎی ﺗـﺎجزاده از اﻋﻀـﺎی
ٔ
ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺧـﺎﻧـﺪان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮی واﮐﻨﺶ
ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن دﻓـﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ آﺛـﺎر آن
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘـﯿـﻘـﺖ
ﺑﺎز ﻫﻢ راه ﺗﻌﺼﺐ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑـﻪﻫـﺮ ﻗـﯿـﻤـﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را از ﻫﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﺒﺮا و ﻣﺮﺣﻮم ﺣـﺎج ﺳـﯿـﺪ
اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺮاﻟﻠﻪ ﻟﻪ را ﺗﻄﻬﯿﺮ و از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در دادﮔـﺎه ﺗـﺎرﯾـﺦ و وﺟـﺪان
ﺑـﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ راه ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﻓـﻘـﻂ ِ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد".
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ رﻓﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻋﺪام ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،را ﻣـﺤـﺪود ﮐـﻨـﺪ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ٔ
ﻫﻤﻪ آن ﻗﻮلﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ در
وﻓﺎق ﻣﻠﯽ و
آوردن "ﺗﻐﯿﯿﺮ" از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽِ ،
ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ِ
ﮐـﺮدن
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾـﯽ
وﯾﮋه
ﺑﻪ
و
ـ
ﻃﻠﺒﺎن
اﺻﻼح
و
وﺣﺪت ﺑﯿﻦ اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن
ِ
اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۳۹۲و ﻧﻘﺶ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ "اﻣﯿﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ" ـ
ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪٔ ،
اﻋﺘـﻤـﺎدﺳـﺎزی ﺑـﺎ
ﭘﺮوژه
ً
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ( ﺑﺮای اﺻـﻼحﻃـﻠـﺒـﺎن ﮐـﺎﻣـﻼ ﺑـﺎ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ و ﺧـﺒـﺮﮔـﺎن
ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ و
)اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  (۹۴ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺄﺳﻒﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ آن
ﮐﻪ ،اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده ﮐـﻪ ﺑـﺮای دﻓـﺎع از آزادی
دﺷﻮاری ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪان را ﺑﻪﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ در
ِ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﻋﯽ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ]از ﺳﻮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری[ اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣـﻮﺟـﻮد
ﺑﻮدن "ﻧﻈﺎم" )دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری( را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺴـﺖ
در ﻣﻮرد
ِ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ِ
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو در درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺿـﺪ اﺻـﻼحﻃـﻠـﺒـﺎن
آوردن ﺗﻐﯿـﯿـﺮﻫـﺎﯾـﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ "اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ" ﺑﻪﻫﺪف ﺑﻪوﺟﻮد ِ
ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾـﺖﻓـﻘـﯿـﻪ ،اﻓـﻖ
واﻗﻌﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ً
"ﻣﻄﯿـﻊ
ﻃﻠﺒﺎن
اﺻﻼح
از
ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﻠﻤﺎ
روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ِ
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ" ،در روﻧﺪ ﺳﻬﻢﺧﻮاﻫﯽ و ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ ـ ﺑﻪوﯾﮋه
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﮐﻼن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ٔ
ٔ
ﻓـﺮاﯾـﻨـﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺮﺟـﺎم و
در
ِ
ﮔﯿﺮی ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ در "ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟـﺪﯾـﺪ" آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ـ
ﺟﺎی ِ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ راﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ،
ﭘﯿﺮاﯾﺶ روﺑـﻨـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ِ
ﮐﺮدن اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺮای
ﺳﻨﺦ ﭘﯿﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ِ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ِ
رﺳﺎﻧﺪن ٔ
ﭘﺪﯾﺪه "دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ" ﻻزم ﺑﻮد .ﻣـﺎدام
 ۱۳۹۲و ﺑﻪﻇﻬﻮر
ِ
ٔ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ
ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺷﺪت
ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ
درک
از
ﻃﻠﺒﺎن
ﮐﻪ اﺻﻼح
ِ
ِ
"ﻧﻈﺎم" ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و از اذﻋﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن و ﻋﻤـﻠـﮑـﺮدﺷـﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﺎر  ۶۷ﭘـﺮ از ﺗـﻨـﺎﻗـﺾ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،داﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﮔـﺮﯾـﺰ از
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑـﺮای ﮔـﺬار از
ﻣﺴﯿﺮ
ﻧﻔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪِ ،
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ

رﺿﺎﯾﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﭘﻬﻠﻮ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ و ﮐﺸﻮری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .آﺻﻔﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺘـﯿـﺠـﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ":در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ
و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑـﺎ روﺳـﯿـﻪ ﺧـﻮﺷـﺎﯾـﻨـﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﻨـﺪ ﻧـﻘـﻄـﻪ
اﺗﮑﺎی ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ".
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ۲۴،ﻣﺮداد ،ارﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳـﻔـﺮ رﺟـﺐ
ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و رواﺑﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و روﺳﯿﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﺎره ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﺸﺪار داد و در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫـﺎی دو ﻃـﺮف ،ﻣـﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ":اردوﻏﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺳﯿﻪ از ﮐﺮدﻫﺎ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺑﻤـﺒـﺎران
ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روﺳﯿﻪ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟـﺪﯾـﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ داﻋﺶ ﯾـﺎ
ارﺳﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
اﺷﺘﺒﺎه اردوﻏﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐـﯿـﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اردوﻏﺎن را در ﺑﺎره ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ".
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ۲۲ ،ﻣﺮداد ،در ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزﯾـﺮ اﻣـﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻮﺷﺖ":ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اول ﮐﻮدﺗـﺎ
را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ و دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺧـﻮاﻫـﺪ اﯾﺴـﺘـﺎد و
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻦ از ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ".و
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آورده اﺳﺖ ":وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﻔﺮ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اول ﮐﻮدﺗﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨـﯽ
از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺗﺮﮐـﯿـﻪ در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ
ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ ".اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ ﺧـﺎرﺟـﻪ ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ":درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و اﺗﺤﺎد ﺳـﻮرﯾـﻪ ﻫـﻤـﻔـﮑـﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت را داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﮔﻔـﺘـﮕـﻮی
ﺧﻮدﻣﺎن اداﻣﻪ دادﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری آﺗﺶ ﺑـﺲ
ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ... .ﭘﮋاک و پکک ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ".
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۲۳ ،ﻣﺮداد ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺎدق ﻣﻠﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨـﻄـﻘـﻪ،
ﻧﻮﺷﺖ":ﺳﻔﺮ اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ و دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼـﯿـﺰی ﺣـﺎﺻـﻞ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳـﻔـﺮ اردوﻏـﺎن ﺑـﻪ روﺳـﯿـﻪ را
ﭼﺮﺧﺸﯽ راﻫﺒﺮدی از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﺷﺎره ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖ آرزوﻫـﺎی
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ
ﻏﺮب و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ راﻫﺒﺮدی آﻧﮑﺎرا ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ،رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ روﺳـﯿـﻪ ،اﯾـﺮان و ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻ ﻫـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺳﺮد و ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺮان و روﺳـﯿـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﮐﻢ ﺗﻨﺶ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دده ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐـﯿـﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ دور از ﺗﺼـﻮر
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺤﻮﻻت در ﺳﻮرﯾﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﻼم اﺳﺘﻔﺎده روﺳﯿﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﻮژه و درﮔﯿﺮی ﻫـﺎی ﺧـﻮﻧـﯿـﻦ در
ﺣﻠﺐ و ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ورود ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﺑـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ اﯾـﻦ
درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﮔﺴـﺘـﺮش
ﯾﺎﺑﺪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .ﺗﺤﻮﻻت در ﺳﻮرﯾﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺗﺎﺛـﯿـﺮی ﻣـﺨـﺮب ﺑـﺮ
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده ﻣـﺮدم
ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد.
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻃﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮان اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺎن ﺑﺎر اﯾـﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۹دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ...
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣـﺮداد
در ﺗﺎرﯾﺦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارد .اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣـﺎ را از ﻣﺴـﯿـﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻤﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ّﺑـﺮای
 ۲۵ﺳﺎل ،و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟـﺎﯾـﮕـﺰﯾـﻨـﯽ ﻣـﻠـﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗـﯽﺧـﻮاه و دﻣـﻮﮐـﺮات،
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻮدﻧـﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن و “ﻣﻨﺒﺮ“ آزاد داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﻬﺎر اﻧﻘﻼب ّﺑﺰرگ
ﺑﻬﻤﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗـﯽﺧـﻮاه ﭼـﭗ و ﻣـﻠـﯽ،
ﻗﺪرت را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد در آوردﻧﺪ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن “ﺳـﯿـﺎ
“ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و “ ِام.آی.ﺳﯿﮑﺲ“ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑـﺤـﺚ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو و راﺳﺖﮔﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار دارد .در ﺳـﺎلﻫـﺎی
اﺧﯿﺮ ،دو دﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﻼش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ﻣﺮداد  ۱۳۳۲را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺸﺨـﺺ
ٔ
دﺳـﺘـﻪ ّاول،
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﮐﻮدﺗﺎ ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ ﮐـﻨـﻨـﺪ.
ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و
ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ّ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ّ
ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ًﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﺮدن ﺻـﻨـﻌـﺖ
ﻧﻔﺖ در ّﺳﺎل  ۱۳۲۹اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣﻌﺘـﻘـﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ “ﻫﻔﺖ ﺧﻮاﻫـﺮان“ در
آن زﻣﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش و درآﻣﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪهای را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺮاﻫـﻢ
ﻣﯽﮐﺮدٔ .
دﺳﺘﻪ ّدوم آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘـﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ّ
ﻋﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﺗـﻌـﺪﯾـﻞ در ﻣـﻮاﺿـﻊ
ﺧﻮد ،و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ
آن زﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان را ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺑﺮوز ﮐﻮدﺗﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﮐـﻨـﺪ .در ﻓﻀـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوزی اﯾﺮان ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎح اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ٔ
ﺷﺪه اﺻﻼحﻃـﻠـﺒـﺎن
در رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺨﺶ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،و ﮐﺎرﮔﺰاران آن ﺑﺨﺶ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان در دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑـﻂ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯿﻒ ّ
ﺷـﺨـﺼـﯿـﺖﻫـﺎ و ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﺳﻮﻣﯽ ﻧـﯿـﺰ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ً
ٔ
دﻫﻨﺪه آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد اﺳﺎﺳﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺳﺮﻧﮕـﻮن ﺷـﺪن
ٔ
ﭘـﺎﯾـﻪ
دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ﺣﺎﺻﻞ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽداﻧـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾـﺎ ﺑـﺮ
ّ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ،دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﺎه را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ .اﯾـﻦ ﮔـﺮوه در ﺣـﻘـﯿـﻘـﺖ ﻫـﻤـﺎن ﺻـﺤـﺒـﺖﻫـﺎ و
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ آﯾﺰﻧﻬﺎور ،رﺋﯿﺲﺟـﻤـﻬـﻮر
ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از روز ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣـﺮدم و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن
ُ
آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﻃﯿﻔـﯽ
و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﻋﺎﻣﻼن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ّ
ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از
در اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ،و ﺑﺎ روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﻪ رخ داد ،ﺑﺎ
ِ
ﮐﻪ در آن ُﺑ ٔ
ﺮﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دﻧﯿﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌـﯿـﺖ اﯾـﻦ
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن دوره زﻣـﺎﻧـﯽ و
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐـﺮدن
ﺑﻌﺪﻫﺎ
روﻧﺪ ّ
ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎ از ﻃـﺮﯾـﻖ
ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه از ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓـﺖ .اﯾـﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم و اواﺧﺮ ٔ
دﻫﻪ ۱۳۳۰
ّ
و  ،۱۳۴۰ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی “ﺟﻬﺎن ّ
ﺳﻮم“ ﯾﺎ ﺗـﻮﺳـﻌـﻪﻧـﯿـﺎﻓـﺘـﻪ ،ﺑـﺎ ﻣـﺤـﺘـﻮا و
ٔ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ،و در ﻣﺴـﯿـﺮی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .اﮔﺮ ﮔﺎﻧﺪی در ﻫﻨﺪ ،ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨـﺎﺻـﺮ در ﻣﺼـﺮ ،و
ّ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در اﯾﺮان را از ﮔﺸﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﻗـﻠـﻤـﺪاد ﮐـﻨـﯿـﻢ،

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺗﯿﺘﻮ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،ﻗﻮام ِّﻧﮑﺮوﻣﻪ در ﻏﻨﺎ ،و ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ در ﮐﻨﮕـﻮ،
و ّ دﯾﮕﺮان از اداﻣﻪ ّدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راه ،ﯾﻌﻨﯽ راه ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،راه اﺳﻘـﻼل
ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،و اﺻﻼﺣﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺑـﻪ ﻟـﻄـﻒ
ﺗﻮازن ﻗﻮای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد “اردوﮔﺎه “ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧـﺶ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ّ
ّ
ﻣـﻔـﺼـﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان داﺳﺘﺎن رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰ
ّ
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪّ ،اﻣﺎ ﺣﺘ ٰﯽ اﺷـﺎرهای ﻣـﺨـﺘـﺼـﺮ ﺑـﻪ آن
ﺗﻔﺼﯿﻞ آن در اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ّ
در اواﺧﺮ ٔ
دﻫﻪ  ،۱۳۲۰روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺣﺘ ٰﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت
ٔ
ٔ
ﺣﺎﮐﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ۲۰ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﻣﺒـﻠـﻎ
ﻧﺎﭼﯿﺰ  ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ در
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ
ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ۱۱۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻧﯿـﺰ ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻬـﺎمداران
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻫﻢ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را در ﺧﺎرج از اﯾـﺮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ،۱۳۲۸ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ۲۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘـﻮﻧـﺪ ﺳـﻮد ﺳـﻬـﺎم ﺑـﻪ
ﺳﻬﺎمداران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش داده ،و  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده اﺳﺖّ .اﻣـﺎ در
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻓﻘﻂ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان
ٔ
روزﻧـﺎﻣـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧـﻔـﺖ در آن زﻣـﺎن در
ﺟﺮوزاﻟﻢ ُﭘﺴﺖ[“ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در  ۶ژوﯾﯿﻪ  [۱۹۵۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾ در
“
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .در اﯾـﻦ
ٔ
دﺳـﺘـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻪ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ۳۵۰۰ﻧﻔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻨﻬﺎ ُﺑﺮ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ۶۰۰۰ ،ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐـﺎرﻣـﻨـﺪان
ﺟﺰء ﺑﻮدﻧﺪ ،و  ۶۰٫۰۰۰ﺗﺎ  ۷۰٫۰۰۰ﮐﺎرﮔﺮ ٔ
ﺳﺎده اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮﺷـﺎن از اﻫـﺎﻟـﯽ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺧﺮی از ﺣﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎی
روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﺑﺪون ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و
دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧـﺪ .ﺑـﺮﺧـﯽ از ﮐـﻮدﮐـﺎن اﯾـﻦ ﮐـﺎرﮔـﺮان در
ٔ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ “ﺗـﺎ ﻫـﻤـﯿـﻦ
ﺟﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر واداﺷﺘﻪ ّﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اواﺧﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰی را ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد آن را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ “ .ﺷﺎﻫﺪان دﯾﮕﺮی ﻧـﯿـﺰ در ﻫـﻤـﺎن زﻣـﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﻮای داغ آن ﻣﻨـﻄـﻘـﻪ در آﻟـﻮﻧـﮏﻫـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ از
ﺑﺸﮑﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ّ
ﻣﻘﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗـﺘـﯽ آب درﯾـﺎ ﺑـﺎﻻ
ّ
ٔ
ُ
ّ
ﻣﺤﻮﻃﻪ زﻧﺪﮔﯽ ً اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﭘﺮ از ﻣﮕﺲ و ﭘﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣـﺎ
ﻣﯽآﻣﺪ )ﻣﺪ(،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﻣـﮑـﺎﻧـﺎت ﮐـﺎﻣـﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ورود اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﭘﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان در
ٔ
ٔ
ﺗـﻮده
دوره ﻗﺒﻞ از ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﺷﺎه ،و ﭘﺲ از ﺳـﺎل  ،۱۳۲۰ﺣـﺰب
اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﻋـﺘـﺼـﺎب
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔـﺮﻓـﺖ.
روز ّاول ﻣﺎه ﻣﻪ  –۱۹۲۹ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ  –۱۳۰۸ﯾﺎزده ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﭘـﺎﻻﯾﺸـﮕـﺎه ﮐـﻪ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧـﻪ
و دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﮐـﺎرﮔـﺮان ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ
اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و
در اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑـﯿـﺴـﺖ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮهای را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺰام ﮐﺮد و دوﻟـﺖ ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ ﻧـﯿـﺰ
ﻧﺎوﭼﻪﻫﺎی ﺗﻮﭘﺪار ﺧﻮد را ٔ
رواﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮد.
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪ و اﻋـﺘـﺼـﺎﺑـﯽ ﺑـﻪواﻗـﻊ
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،وارث راﺳﺘـﯿـﻦ و اداﻣـﻪ
ٔ
دﻫﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺮوع اﯾﻦ اﻋـﺘـﺼـﺎب ﻧـﯿـﺰ
ّ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اول ﻣﺎه ﻣﻪ )ﯾﺎزدﻫﻢ ارﯾﺒﻬﺸﺖ( ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻨـﮑـﻪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

 ۱۰دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶

اداﻣﮥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ...
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺎل  ۱۳۰۸را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزهای
دﺳﺘﻤﺰد روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ و روز ﺟﻤﻌﻪ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن ﮐـﺎر
ﻣﺜﻞ
ِ
ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
زن ﺳﺨﻨﺮان ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﭼـﻨـﯿـﻦ
ﮔﻔﺖ“ :ﺑﺮادران! ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮاﻫﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻫﺮات را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿـﻢ ﻏـﯿـﺮت ﻧـﺪارﯾـﻢ ّ “.ﺑـﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎری از ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮاﺧـﻮان ﺑـﺮای ﻣـﻠـﯽ
ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۳۰
ّ
در روز ّاول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۳۰ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﯽ ﺷـﺪن
ﻧﻔﺖ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ّﻧﻔﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ و
ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻗﻄﻊ و ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﻢ ﮐـﺮد .ﺑـﺎ
ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺷﺮوع ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮ ﺷـﺪ.
اﯾﻦ ِ
ﭘﯿﺶﻗﺮاول اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ،اﯾﻦ ﺑﺎر زﻧﺎن و ﻋﺪهای زﯾﺎدی از ﻫﻤﺴﺮان ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺑﺎراﻧﺪاز ﺑﻮدﻧﺪٔ .
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ّ
و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در

ﺑﻨﺪر ﻣﻌﺸﻮر ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐـﺎرﮔـﺮان
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ ﺗـﺎﺛـﯿـﺮ
ﻋﻤﯿﻘﯽ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر داﺷﺖ .ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾـﺮ وﻗـﺖ ،در
روز  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﻋﺘﺼﺎب “آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗـﺮﺗـﯿـﺐ ﭘـﺎﯾـﻪﻫـﺎی
ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۳۰در ﺷﺮﮐﺖ ﻧـﻔـﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ّدرون وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزد “.اﻋﺘﺼﺎب ّ
ﺗﺤﺮک اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻤﺪهای ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻫﻤﯿﺖ
ﻗﺪرت و
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮا ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
در
اﻋﺘﺼﺎب
اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و رد ٔ
ّﻣﻠﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران ّﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻟﻼﯾﺤﻪﻫﺎ
و ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۳۰ﺑﺎ ﺗﻌـﻬـﺪ
ٔ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،در روز  ۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .روز ﺑﻌﺪ ّاز ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ،دﮐـﺘـﺮ
ﺑﺎ ّ
ﻣﺼﺪق ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺮا ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻨـﻌـﺖ ﻧـﻔـﺖ ﺗـﻘـﺪﯾـﻢ
ُ
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﻪ “ّﻃﺮح ﻧﻪ ﻣﺎدهای“ ﻣـﻌـﺮوف اﺳـﺖ ،در اﺳـﺎس
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﺮﮐـﺖ ﻧـﻔـﺖ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و در
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﺷﺪ.
ّ
ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ُ
وزﯾـﺮی
ﻧﺨﺴﺖ
ﺴﺖ
ﭘ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﻤﺎن روز دﮐﺘﺮ
ُ
ّ
را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدٌ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃـﺮح ﻧـﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .از ﺻـﺪ ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪهای ﮐـﻪ در
ﻣﺎدهای او ﻓﻮرا ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ُ
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی او و ﻃﺮح او رأی ﻣﻮاﻓﻖ
دادﻧﺪ .رﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮوردﯾﻦ  ۳۰را ﻧﯿﺰ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.
ّ
آﯾﺎ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐـﺖ ﻧـﻔـﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ؟
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺳﺨﻨﮕﻮ و
ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ در اﯾﺮاناﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران آن ﺑﺨﺶ از ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری اﯾـﺮان ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗـﺪرت ّﻫـﺎی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ﺟﻬﺎن ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻨﺼـﻔـﺎﻧـﻪای دﺳـﺖ
ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﻮاﺿﻊ ّﺧﻮد ّﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی
ّ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻠﻪ ﺷﻘﯽ و ﯾﮏدﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺪق ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳـﯿـﺪن ﺑـﻪ
ٔ
زﻣﯿـﻨـﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻫﻢ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ و ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه دادن ﺣﻘـﯿـﻘـﺖ از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾـﮑـﯽ از ﻧـﺎﻋـﺎدﻻﻧـﻪﺗـﺮﯾـﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ّﺑﺮداری را از ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ ﻧـﻔـﺖ
اﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﻣـﻠـﯽ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،وﻧـﺰوﺋـﻼ
ﻗﺮارداد  ۵۰-۵۰ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻮد ،و ﺷـﺮﮐـﺖ آراﻣـﮑـﻮ در

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗـﺮارداد  ۵۰-۵۰داﺷـﺖ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎﻗـﯽ را ﺑـﻪ اﯾـﺮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐـﻪ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻢ در آن ٔ
دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺼﻮﯾـﺐ
ّٰ
و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪای ﭼﻮن دوﻟﺖ ﺳﺎﻋﺪ ،ﺣﮑﯿﻤﯽ ،و رزمآرا
از دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮﯾـﺐ
دادن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾـﻨـﺠـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد -۱ :ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘـﺮاﺗـﮋﯾـﮏ در
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ﺑﻮد و اﯾﻦ درآﻣـﺪ در اﻣـﺮ ﺗـﺮﻣـﯿـﻢ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ ًﺣﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ،و از
ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑـﻪ ﻧـﻔـﺖ ارزان اﯾـﺮان
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ -۲

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨـﯽ داﺷـﺘـﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوﻟﺖ ّﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺑﺮای ّ
اﺳﺖ و از ّ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
ٔ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آن زﻣﺎن و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آن ٔ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ
ﻧﻔﺖ در دﺳﺖ ﮐﺪام ﻃﺮف دﻋﻮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮏ ﮐﻠـﻤـﻪ اﺳـﺖ و آن
ّ
ﮐﻠﻤﻪ “ﮐﻨﺘﺮل “ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺨـﺮاج و ﻓـﺮوش
ٔ
ﻧﻔﺖ در دﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮏ دوره ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،اﯾﺮان ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،و
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑـﺎﺷـﺪ .در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ٔ
ٔ
ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤـﻠـﻠـﯽ ﭘـﯿـﺪا
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ دﻋﻮی از ﭼﻬﺎرﭼﻮب
اﺳﺘـﻌـﻤـﺎری
ﻣﻨﺎﺑﻊ
از
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
زﻣﺎن
آن
در
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ّ
ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ّ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﻠـﯽ
ﮐﺮده
ﺳﻮم ﺗﻬﯿﻪ
ّ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﮔﺴـﺘـﺮش
ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ،ﻣﻮج ﻣﻠﯽ ﺷﺪنﻫﺎ در ّ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ،در
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ّ
ﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.

ّ
ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و دﻓﺎع از دوﻟﺖ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗـﻮده
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ّو اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ داﺷﺖّ ،اوﻟﯿـﻦ
در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ٔ ّ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ را در آن زﻣﺎن ﻓـﺮاﻫـﻢ آورد ،و
ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ّ
ﻣﺎدی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑـﻌـﺪ از
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ،در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾـﻂ را
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗـﺘـﺼـﺎد و
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و ّ
ّاﯾﺠﺎد و ﺗﺤﮑﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر اﯾـﺮان ﻧـﯿـﺰ
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﺣﺰب ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﯾـﮑـﯽ از
ّ
ّ
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ و اوﻟﯿﻦ و ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﯿـﺮوی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ّ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﻠﯽ را در
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۱

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶

 ۱۱دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ...
ٔ
ﻧﺘـﯿـﺠـﻪ
ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن زﻣﺎن ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .در
ﭘﯿﺮوزی اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﯽ ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۳۰در ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺖ ﺑـﺎ
ٔ
ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻪ ﻣـﻨـﺠـﺮ ّ ﺑـﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ّ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻃـﺮح ﺧـﻮد ﺑـﺮای ﻣـﻠـﯽ
ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻔﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ-ﺳـﯿـﺎﺳـﯽای ﮐـﻪ در ﭘـﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ
ّ
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧـﻔـﺖ
ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﺎﺗﺢ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘـﻨـﺠـﺎه
ﺳﺎل ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓـﺎرﺳـﯽ ّ در اﯾـﻦ
ﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۳۰ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن
ّ
ﻫﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻔﺖ و اﻧﺘﺨﺎب دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﭘﯿﺶ راﻧﺪ و ﻫـﺮ دو

اﻣﺮ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد.
ﻗﯿﺎم  ۳۰ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۰ﻧﯿﺰ ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان از
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در روﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ّﺣﺰب
ّ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋـﻠـﺖ ﺳـﻮء ّ
ﻣﺼﺪق ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺣﺰب ٔ
ﻇـﻨـﯽ ﮐـﻪ
دﮐﺘﺮ
ّ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق داﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮد او ﻧـﯿـﺰ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
ُ
ﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾـﻦ
اﺣﺘﯿﺎطآﻣﯿﺰی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺣﺰب ،ﮐﻪ ﭘ ّ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ،از ﺛﺎﺑﺖﻗﺪمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در
ﺣﺰب
ٔ
ﺟﻨﺒﺶ ّﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در ٔ
واﻗﻌﻪ  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺣﺰب ٔ
ﻫـﻤـﻪ ﻫـﻮاداران
ﺗﻮده اﯾﺮان از
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘـﺎﻧـﯿـﺎ در
ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧـﻮد درﺻـﺪ ﮐـﺎرﮔـﺮان ﺗـﻬـﺮان ﮐـﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﮐـﺎرﮔـﺮ ﺻـﻨـﻌـﺘـﯽ
ّ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺣﺘ ٰﯽ آﯾـﺖاﻟـﻠـﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻫﻢ از ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﻓﺎﺗﺢ و ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿـﭻﯾـﮏ را
ﺗﻮده اﯾﺮان داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﮐـﻪ از ﺳـﺎل
اﯾﺮان در ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﻗﯿﺎم اذﻏﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺰب
 ۱۳۲۷و ﺑﻪ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺷﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان “ﻏـﯿـﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ“ اﻋـﻼم
ﺷﺪه و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ّ ﮐﻮدﺗﺎﻫـﺎ
در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۳۲ﻫﺮ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ًرا در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼـﺪق ﻗـﺮار
ّ
داد .ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم  ۳۰ﺗﯿﺮ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻓـﯽ روی ﮐـﺎر
آﻣﺪ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻻﯾﺤﻪﻫﺎی اﺻـﻼﺣـﯽ اراﺋـﻪ داد ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐـﯽ از
ٔ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ او ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ :اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رأی ﺑﻪ زﻧﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﺗﺮﻗﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻖ رأی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷـﻮراﻫـﺎ ﺑـﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳـﺘـﻘـﻼل دﯾـﻮان ﻋـﺎﻟـﯽ
ٔ
ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﮐﺸﻮر ،وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت دو درﺻﺪی ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐـﻼن ﮐـﻪ ّاوﻟـﯿـﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ زﯾـﺮ ﭘـﻮﺷـﺶ
15درﺻﺪی دﻫﻘـﺎﻧـﺎن از
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ّ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻮدﺗﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮدﺗﺎ
 ،۱۳۳۰دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿـﺪﻧـﺪ
از ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺗﯿﺮ ّ
ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺟﺰ از راه ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﺗـﻤـﺎمﻋـﯿـﺎر
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر “ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن“  ،اﯾﻦ دو
“ﮐﻮدﺗﺎ“ و “اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب“
ّ
ٔ
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ دﮐﺘـﺮ ﻣﺼـﺪق ﻫـﻤـﻪ ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ ﮐـﻪ
ّ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و آزادیﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌـﺪدی ﮐـﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ:
ﺑﺨﺶ اول :ﮐﺎر ﺷﻨﺎ ﺳﺎ ن آﻣﻮز ش دﯾﺪھ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در اﯾــﺮا ن
ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪﺷﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧـﻨـﺪ
ﻻﻧﺴﻠﻮت ﭘﺎﯾﻤﺎن ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم در ﭘﺎﯾﯿـﻦ ﮐﺸـﯿـﺪن
رﺿﺎﺧﺎن از ﻗﺪرت ﻧﻘﺶ داﺷﺖَ ،
ﻧﻮرﻣﻦ دارﺑﯽﺷﺎﯾﺮ ،ﮐﻪ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺟﻨﮓ در
َاﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،و ﺟﺎﺳﻮس رده ﺑـﺎﻻی “ام.آی.ﺳـﯿـﮑـﺲ “ ﭘـﺮوﻓﺴـﻮر آن
ﻟﻤﺒﺘﻮن ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﻣﺎﻟﮏ و زارع در اﯾﺮان را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ّ
دوم :ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟ ﺖ ﺑﺮ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﻄﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺮان در ردهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐـﻪ اﻏـﻠـﺐ ﺑـﻪ

ﻋﮑﺲ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﯽ ﻣﺦ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ اوﺑﺎش در روز ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد( ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ .ﺟﻌﻔﺮی
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮﻃﯿﺎن ﻣﺤﻼت
ﺗﻬﺮان در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و از ﻣﺮﯾﺪان ﻧﻮاب
ﺻﻔﻮی و از اﻋﻀﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ] ۱۳۲۹ﺧﻮرﺷﯿﺪی[ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺣﺴﻦ ارﻓﻊ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺛﺮﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎه ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻫﺪاﯾﺖ
ٔ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﯿﭗ
ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه ﺧﻠﺒﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،و ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻦ اﺷﺮﻓﯽ
ﭘﺎدﮔﺎن ﺗﻬﺮان.
ٔ
ﺑﺨﺶ ّ
ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ای ﮐﻪ “ ِام.آی.ﺳـﯿـﮑـﺲ “ در
ﺳﻮم:
اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﺳﺪاﻟﻠﻪ ،ﺳﯿﻒاﻟﻠﻪ ،و
ﻗﺪرتاﻟﻠﻪ رﺷﯿﺪﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺟﻠ ﺴﺎ ت ﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗــﻌــﺪادی از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ اﯾﺮان داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ ارﻧﺴـﺖ ﭘـﺮون
دوﺳﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺎه ﮐﻪ در واﻗﻊ در درﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺎﻫﭙﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ٔ
وﯾﮋه ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن ﺑﻮد و در ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﯿـﺦ ﻫـﺎدی ﻃـﺎﻫـﺮی و
َﻣ ِﻠﮏﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو اﻋﯿﺎن و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻃـﺒـﺎﻃـﺒـﺎﯾـﯽ
ﻣﻌﺮوف و ﺳﻪ ﺗﻦ از روﺣﺎﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃـﺒـﺎﯾـﯽ و ﻣـﺤـﻤـﺪرﺿـﺎ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان دو روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ٔ
دوره اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﭘﻮل و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯽﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و ﺷﺨﺺ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در رأس ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻓﻀﻞاﻟـﻠـﻪ
زاﻫﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۳۱ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧـﺎﻣـﺰد ﮐـﺮده
ﺑﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑـﺎ در
ٔ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن زﻣﺎن  ۵۸ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗـﻌـﺪاد
ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد .دﺧﺎﻟﺖ ﺳـﻔـﺎرت
ّ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺣﺘ ٰﯽ ﺧﻮد ﺳﻔﯿﺮ -ﻫﻨﺪرﺳﻦ -در ﮐـﻮدﺗـﺎی
ّ
 ۲۸ﻣﺮداد در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل
در “اﺻﻞ ﭼﻬﺎر “ ﺗﺮوﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ دﻫﻨﺪه ﺑـﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻔﻮذ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺗﻬﺮان زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﻪ ﺗﺪارک و اﺟﺮای ﮐـﻮدﺗـﺎ ﻣﺸـﻐـﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺖ ،ﺷـﺒـﮑـﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺟـﺮﯾـﺎن ﮐـﺎر
ﻣﺴﺘﺸﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و آﻣﻮزش ﺳﻼحﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ارﺗـﺶ
اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺨﻔﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ّ
ﻣﺨﻔﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺣﺘ ٰﯽ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋـﺘـﺒـﺎر
ﺑﻮد .ﮐﺎﻧﻮن
ّ
ﺷﺨﺺ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ و دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﯾـﺠـﺎد ﺗـﺮس در ﻣـﻮرد
ٔ
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ٔو ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ّ
ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰدور اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۵ﻣﺮداد
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ّاول ﮐﻮدﺗﺎ در ﻧﯿﻤـﻪﻫـﺎی ﺷـﺐ
آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳـﻪ ﮔـﺮوه از ﮐـﻮدﺗـﺎﮔـﺮان از

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۴

 ۱۲دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ٔ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺘﺎرام ِﯾﭽﻮری ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ(
ّ
ﻫﻮاداران و ﻫﻮراﮐﺸﺎن ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮی ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺎنﻣﻮﻫﺎن ﺳﯿﻨﮓ -وزﯾﺮ داراﯾﯽ -روﻧﺪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح “اﺻﻼﺣﺎت“ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را در ﺳﺎل  [۱۳۷۰] ۱۹۹۱آﻏﺎز ﮐﺮد ،در ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﻋﻼوهّ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ِ
ٔ
اﺳﻄﻮره “ ِالدورادو“  ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ
“اﺻﻼﺣﺎت“ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ
وﻓﻮر ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ و
واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪای از آن ﮐﻨﯿﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن “درﺧﺸﺎن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد دو ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت را رﻗﻢ زده اﺳﺖ :ﯾﮏ
ِ
“ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ؛ و ﯾﮏ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن “ ُﭘﺮدرد و رﻧﺞ“ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از
ّ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت “درﺧﺸﺶ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ّﻣﯽﺷﻮد.
ّ
“ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ّاول ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺪت رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
دارد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ رخ داده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ٔ
ﻋﻤﺪه
ّ
“اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی
ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از راه ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ِ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی
اﻗﺘﺼﺎدی اﮐﺜﺮﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺳﻮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﯿﺮ)ﺗﺮ(
ﮐﺮدن ﺗﻨﮓدﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ،و در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ دو ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را )ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ( ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ.
ﮐﺮدﯾﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ“ در ﻣﻮرد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰارش “ ِ
ﻣﺎﻟﮏ ۵۳درﺻﺪ ﮐﻞ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮرﻧﺪ ،و ﺳﻬﻢ ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﯾﮏدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺛﺮوت۷۶٫۳ ،درﺻﺪ ﮐﻞ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
۹۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻣﺮوزه از ﻟﺤﺎظ آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﺎدرﻫﺎی دﻻری ٔ
رﺗﺒﻪ ّاول را دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دادهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ۹۰درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻫﻨﺪی،
ٔ
آور“ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺪود ۱۰ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ
درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ “ﻧﺎن ِ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ ﺑﺨﺶ
ٔ
ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۴۶روﭘﯿﻪ در روز ﺑﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎل  ۱۲) ۲۰۰۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ٔﺑﻪ  ۲۷۲روﭘﯿﻪ ّ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ّ
ﺗﮑﺮار
ﺐ
ﻣﺮﺗ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال
ﻫﺎی
“
ﻣﻪ
ﻋﻼ
ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد“ .
ّ
ٔ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ) ۱۹۹۱ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( درآﻣﺪ
 ۳۱۰دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ اﻵن ﺑﻪ  ۱٫۵۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی از ٔ
ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم و ٔ
اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی “ﺳﺮاﻧﻪ“ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه در
ٔ
ﺷﻌﺒﺪه آﻣﺎر ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺗﮏﺗﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش و َ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺧﻂﻣﺸﯽ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
ً
اﺳﺎﺳﺎ از ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد در راه اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺮای
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻨﺪی ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ّ
ﺟﻬﺎﻧﯽ درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اوﺿﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ّﻓﺮورﯾﺰی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﮐﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻇﻬﻮر
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ( ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ

ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ
ُ
ﺗﻼش در راه ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ِاﻋﻤﺎل ﭘﺮﺷﺘﺎب
ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ِ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ و ﮐﻨﺘﺮل در راه ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﺒﻮر آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از
ﻣﯿﺎن ّ
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻮدﺟﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ

“اﺻﻼﺣﺎت “ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ :ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی آبوﺑﺮق،
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن راه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ َﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ٔ
ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺟﺰ آن ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
َ
اﺳﺎس
و
اﻋﺘﺒﺎر
ﭼﯿﺰ
ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ
ِ
اﯾﻦ ﺳ ّﻤﺖ ِ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻨﺪی را آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ٔ
روﻧﺪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ِ
ﻋﺎﻟﯽ ِ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮیِ ،
ﻫﺪف ِ
ﻫﻤﻪٔ
رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ِ
ﻣﺮدم ،از ٔ
ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺘﻢ
و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر -ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺴﺮه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
روﻧﺪ
ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺮاﺑﺮی ،آزادی ،و ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،از دﺳﺘﺮس اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر دور ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ را از
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از “ﮐﺎﺳﺖ“ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﻓﯽ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺲ ﺑﺮادری و
ّ
اﺷﺘﺮاک آرﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
آن “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دورهای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪﺟﺎی َ
ﭘﯿﺸﺮوی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ّ
ٔ
ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻨﺪی و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل ،در ﻋﻤﻞ از اﯾﻦ ﻫﺪف دور ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﺎﻫﻤﺘﺮازی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺳﻮد
در روﻧﺪ اﺟﺮای “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ِ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه
در ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻧﺎﻫﻤﺘﺮازی ﻓﺰاﯾﻨﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر
دﺳﺖﻣﺎﯾﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ ﯾﺎ
آن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ و

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۳

 ۱۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﺑﺮادرﮐﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،و روﺷﻦ
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﺑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎی
ﺗﻘﻼی ﮔﺮوه
ّ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﮐﻢ
و
رﻓﺘﻦ
آب
ﺣﺎل
در
ﺐ
ﻣﺮﺗ
ﮐﻪ
ﺷﻮد
ﻣﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺛﺮوت و
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺧﯿﺮا در ﻣﻮرد
ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش و اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم “ﭘﺎﺗﻞ“ ]در
ِ
اﯾﺎﻟﺖ ۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮔﺠﺮات در ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن[ و ﻣﺮدم “ َﺟﺖ“ ]ﯾﺎ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻘﺮ و
َزط ،ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﻨﺠﺎب[ دﯾﺪﯾﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮادرﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن
اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪی زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺪراﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻀﻌﯿﻒ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮری واﺣﺪ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت“  ،ﻗﺎﻧﻮن “ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ“ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدٔ .
ﻫﻤﻪ ﺗﻼش
“اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان وامﮔﯿﺮی دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮطﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪای ﮐﻪ ّ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ را ﮐﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ٔ
ﻧﺎﻣﻪ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در دور ﻣﺬاﮐﺮات دوﺣﻪ در
ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ “ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی“ آﺛﺎر ﻓﮑﺮی و ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشاﻧﺪ ،ﺗﺠﺎوزی اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ .و از اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

ُ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری و ُﻣﺠﺮمﺳﺎزی ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ٔ
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ٔ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوز ﮐﺮده و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ آن ،دﺷﻮاریﻫﺎ
ّ
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺸﺎورزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در
و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی
ٔ
ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ .اﺋﺘﻼف

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و زﻣﯿﻦداران ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ّ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،زﻣﯿﻦداران ﻧﯿﻤﻪ ّﻓﺌﻮدال را ﺑﻪ زﻣﯿﻦداران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻄﺎط ﻧﺎﺷﯽ از ارزشﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺰهﻫﺎ و ُﺟﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ،و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺼﺎﯾﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺿﻤﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖّ .
ﺳﻨﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺎری و ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻣﻌﺠﻮن ﮐﺸﻨﺪهای
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ّ
ﺣﺎد ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،از
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزهای ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺎن
ٔ
ﺟﺮمﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖّ .
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺧﺸﻦ و
ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﺐ ٔ
ﻣﺎﻧﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد “ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
“و ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ “ﮐﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﯽ“ و اﻣﺜﺎل آن در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،رﺷﺪ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺑﺰهﻫﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان و
ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻧﺤﻄﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
“اﺻﻼﺣﺎت
روﻧﺪ
“ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزهای
در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻼﺣﺎت“ ،
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ “
ّ
اﺻﻄﻼح “ﺿﺪ ﺗﺼﺪی
“ﺑﻪﻧﺪرت ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ،
وﻟﯽ اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻮن ﮐﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﺎن
ﺳﺒﺐ
“اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ “
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ّ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺣﺰب
ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮدﻣﺪاران ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪّ .اﻣﺎ اﯾﻦ
روشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮﻗﻪﯾﯽ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ “ﮐﺎﺳﺖ“  ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ٔ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ٰ
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن رﺷﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﻧﻔﻮذ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻮل و زور و ﻗﺪرت در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﭘﻮل ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی و اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺧﯿﺮ رخ داد ،ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻮل در ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از رﯾﺨﺖاﻓﺘﺎده ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﻋﻤﻞ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪای در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد از راه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﯽداﻧﻨﺪُ .دور اﺧﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت “راﺟﯿﺎ
ﺳﺒﺎ“ ]ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن[ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻨﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮد.
ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻧﺪﺑﺎز و ﻓﺎﺳﺪ
روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،راهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺴﺎد و ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺸﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻮارد ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ّ
ﺷﯿﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮل ﺳﺮﺳﺎمآوری ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺎرت رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪی زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وامﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ،
در ﺣﺪود  ۸۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﻠﺞ و ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﻼک
ٔ
ﻋﻬﺪه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎی اﻧﺪک ﺧﻮد ﺑﺮ
و داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺸﺎورزان ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ از
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﺷﻮد“ .اﺻﻼﺣﺎت“ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻧﺪﺑﺎز داﻣﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺷﮑﻞ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد :از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﻧﺖﺧﻮاری و ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
وامﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮑﯽ.
ُ
ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺮدهﭘﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ -ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ً
روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮ روی ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی
ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺮدهﭘﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
راه
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ِ
ِ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﻋﻼﻗﻪ
اﺧﯿﺮ “ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ“ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺟﻔﺖوﺟﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ُ
دو ﻃﺮف ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮدهﺷﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آرﻣﺎنﻫﺎی
ٔ
دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻗﺒﯿﻞ “ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق“ ]رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺎارزش و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ[ و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪٔ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﮑﻮﻻر

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۴

 ۱۴دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ...
ً
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻃـﺮف
ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪّ .
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﮔﺮوه ّدوم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺑـﻪ ﺳـﻤـﺖ
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ رﯾﺎﺣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺣـﺮﮐـﺖ ﮐـﺮد.
ّ
ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺑﺎﺗﻤﺎﻧـﻘـﻠـﯿـﭻ و ﺳـﺮﻫـﻨـﮓ آزﻣـﻮده ﺑـﻪ ﻃـﺮف
ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ارﺗﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺼﯿﺮی وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ٔ
ﺧﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ آﻣﺎده و ﻗﻮی ﻣﺠـﻬـﺰ ﺑـﻪ
ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮑـﯽ از
اﻓﺴﺮان ﮔﺎرد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوان ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣـﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﻪ ﺣﺰب ﮔﺰارش داده ﺑﻮد و رﻫﺒـﺮی ﺣـﺰب ﻧـﯿـﺰ
ّ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار داده ﺑﻮد .در ﭼﻨﺎن ﺷـﺮاﯾـﻄـﯽ ،ﺑـﻪﺟـﺎی اﯾـﻨـﮑـﻪ
ّ
ّ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺼﯿﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق دﺳﺘـﻮر ﺑـﺎزداﺷـﺖ
ﻧﺼﯿﺮی را ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ در ﻣﺮداد  ۳۲ﮐﻪ ﻇـﺎﻫـﺮی
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷـﺮمآور ﺳـﻔـﺎرت آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ،ﺷـﺨـﺺ
ﺷﺒﻪﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﮔـﺮﻓـﺖ
ﺻﻮرت
آن
اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺰدوران
و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ،و ﺳﺎزﻣﺎن
ّ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻓﺎدار ﺑﻪ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردّ ،اﻣﺎ ٔ
ﻫﻤـﻪ ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ
ً
ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﮐﻮدﺗﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣـﺤـﺘـﻤـﻞ ﻣـﯽﻧـﻤـﻮد ،ﮐـﻪ
ٔ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در ﮐﻮدﺗﺎی ّدوم ،ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎی
ّاول ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻇﺮﯾﻒ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ اﯾـﻦ
ﺗﻼش دوﺑﺎره ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ٔ
ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬـﺮان ،ﯾـﻌـﻨـﯽ ﻫـﻨـﺪرﺳـﻦ
ّ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را از
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣـﻤـﮑـﻦ ﻧـﯿـﺴـﺖ،
ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن دراﯾﻦ
وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان از ﻫـﻮاداران دﮐـﺘـﺮ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان و اوﺑﺎﺷﺎن ﻫﻤـﺮاه آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﭼﻮن اردوﻏـﺎن از
ٔ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .در ّ روز
ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ّ ﮐﻮدﺗﺎ در
ّ
ٔ
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۳۲ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣـﻠـﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و ﻫﻮاداران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ .رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان
ّ
ﺟﻠﺴﻪ اﺿﻄﺮاری ،ﻫﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ ٔ
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤـﯿـﻦ
ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﯾﮏ
ّ
درﺧﻮاﺳﺖ را از او ﮐﺮد .رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻃﻼع داد ﮐـﻪ اﻓـﺮاد
ﮔﺎرد دارﻧﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ
ّ
و ﺑﺎزداری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺟﻮاب داد ﮐـﻪ اوﺿـﺎع
ّ
ٔ
ٔ
اﯾﺮان ،ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﯾـﮑـﯽ از
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺣﺰب ﺗﻮده ّ
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﻠـﯽ اﯾـﺮان رﻓـﺘـﻨـﺪ و و از او
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ّ ﺗﺪارک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺗﺎ دﺳـﺘـﻮری ﺻـﺎدر
ﮐﻨﺪ .وﻟﯿﮑﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ روی آﺗﺶ ﻧـﻔـﺖ ﺑـﺮﯾـﺰد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮاژدیﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ّاﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ
ّ
ﻣـﺘـﺤـﻤـﻞ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺰدوران داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان رﻗﻢ ﺧﻮرد .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ
ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃـﻤـﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و
ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ .در
ّ
ّ
ﻣﺼﺪق ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ٔ
ﻋﺪه زﯾـﺎدی از رﻫـﺒـﺮان و
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ
ﮐﺎدرﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ
و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ّﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﻮم آن در
ﺳﺮﮐﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ٔ
ﻫﻤﻪ  ۶۰ﺳﺎل و اﻧﺪی ﭘﺲ از آن در
روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫـﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ اﺳـﺘـﻘـﻼل،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از درسﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻠﺦ ،ﺿﺮورت ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﻣﻨﻈﻢ و
ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
دﻣﻮﮐﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و
ّ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در راه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ،و در ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ّ
ﺗﺤﻮل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤـﺎدی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟـﺎری در ﮐﺸـﻮر
را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ّاﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در روﻧﺪ
وﻻﯾﺖ ٔ
زده اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻋﻼم و در
راه ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
اداﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
]ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ[ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﺗﮑﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺧﻮد .روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ٔ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و
ّ
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻋﻮارض روﻧﺪ “اﺻﻼﺣﺎت “
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم“ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﯿﺰی ّ
ﻣﺎدر
ﺳﺎزﻣﺎن
را
آن
ﮐﻪ
راﺳﺘﮕﺮا
ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﺒﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن
]ﯾﮏ
“
ﯽ
ﻣﻠ
ﻣﯿﻬﻨﯽ
ِ
ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ “ﻣﺮدم “ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ[ و “ﻫﻨﺪوﮔﺮا“ ﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺎن
ٔ
ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻔﻬﻮم
“ﻫﻨﺪو“ ﮐﺮدن ّ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ اﺳﺎس ٔاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ّ
ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل “ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻨﺪی“ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای آزادی
اﺳﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ “ﺟﻤﺎﻋﺖﮔﺮاﯾﯽ “ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ و آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ،آزادی ،و ﺑﺮادری ﺑﺮای
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﺎﺳﺖ ،ﻣﺮام ،و ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻼش اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ “ﻣﻠﺖ ﻫﻨﺪو“ ی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻣﺂب
و ﺑﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻫﺎر ،ﺑﻪ آﺷﻮب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺑﻪ
ﻫﻢ زدن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و وﺣﺪت آن داﻣﻦ زده اﺳﺖ“ .ﺟﻤﺎﻋﺖﮔﺮاﯾﯽ“ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺘﻦ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن،
“ﺟﻤﺎﻋﺖﮔﺮاﯾﯽ“ و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮدم-ﻣﺤﻮر
ّ
اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ٔرا اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ّ
ٔ
ﮐﻪ “ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد “.ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ
دارد! ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان آن
ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻬﺎﺟﻢ “ﻫﻨﺪوﮔﺮاﯾﯽ“ را -ﮐﻪ در آن ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ّ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ
“ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺪوﯾﯽ“ ﻣﯽداﻧﻨﺪ -ﮔﺮﻓﺖ و آن را در
دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻫﺮ دو دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ و
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل را ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ :ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
روﻧﺪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح “اﺻﻼﺣﺎت“ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ،
و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺑﺎﺗﻼق ﻓﺴﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﺎﻧﺪﺑﺎز .ﺧﻂﻣﺸﯽ ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻼق را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ٔ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺬف ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ درآﻣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﺟﺮای درﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ّ
ﻣﻌﻮق ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺼﺮف
 ۸٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﺰاران ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎزهﺷﺎﻏﻞ درآﻣﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮج ﮐﺮدن
ٔ
اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺪا
درآﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ّﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،اﻣﺮوزه راﮐﺪ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ )اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد و ﺳﻘﻮط ﻧﺒﺎﺷﺪ( .اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ،ﺧﻮدش ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوزه
ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ،و اﺷﺘﻐﺎل در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮدم-ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻧﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ،
ٔ
ﮔﺬاﺷﺖ ﻓﺮﯾﺐ “ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد“ ﺑﺮ ذﻫﻦﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و راه
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.

 ۱۵دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺳـﭙـﺲ ﺑـﻪﺑـﺮرﺳـﯽ
ﮐـﻨـﮕـﺮه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﺪ.
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی در
ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﺧﺮاج ﺗﻌـﺪادی از اﻋﻀـﺎی ﺣـﺰب ﭘـﺮداﺧـﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﻮرد
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ِﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎقٔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮه ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪی را ﮐـﻪ
 ۶۰درﺻﺪ اﻋﻀﺎی آن ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﻧﺪ ،اﻧﺘـﺨـﺎب ﮐـﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐـﺖﮐـﻨـﻨـﺪه در
درﺻﺪ آﻧﺎن رﻓﻘﺎی زن ،و ۴۰
ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ۲۲
ِ
ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺎل
۴۵
از
درﺻﺪ ٔﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ
ِ
ٔ
ﻧﺨﺴﺖ ﺧـﻮد در
ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﻮل دو
ِ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ٔﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﻨﮕﺮه ،ﺗﺤﻮلﻫﺎی ٔﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﯿﺮ و
ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی "اﺗﺤﺎدﯾـﻪ آﻓـﺮﯾـﻘـﺎ" در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻮﻣﯽ و اﺗﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ
ٔ
درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐـﺮد.
ﺳﻮدان را ﺑﺮرﺳﯽ و
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪ" ،ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ"ای ﺟﺪﯾﺪ ﻣـﺮﮐـﺐ ٔاز
ﭘﺎﻧﺰده ﻋﻀﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن "دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧـﻪ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی" را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ٔﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫـﺎی
ﺳﻮدان ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺪت و ﻋﺰم آﻧﺎن را ﺑﻪاداﻣﻪ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ٔدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ را ﻣـﻨـﻌـﮑـﺲ ﻣـﯽﮐـﺮد.
ﻣﺼـﻮب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ ﺳـﻮدان ــ
ِ
ﭘـﺎﯾـﺒـﻨـﺪی ﺣـﺰب ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه،
ﮐﻨﮕﺮه ـ و ﺗﺮﮐﯿﺐ
ِ
ِ
]ﻣـﺮﮐـﺰﯾـﺖ[
ﺳـﺎﻧـﺘـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﻢ،
ِ
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ،آن را در ﻣـﻘـﺎم ﯾـﮏ ﺣـﺰب
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ،
ﻋﺮاق و ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺘـﻨـﺪ و ﭘـﯿـﺎم
ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺳﻮدان ـ و ﺑﻪوﯾﮋه اﺑﺮاز ﻫﻤﺒﺴﺘـﮕـﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﻔﺘﺎدﻣﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮدش را
ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد ـ از ﻃﺮف ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﺧﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ و
ﺟﻬﺎن و اﮐﺜﺮ ﺣﺰبﻫﺎی ﺑﺮادر در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷـﺸـﻢ ﺣـﺰب
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮادر در ﺳﻮدان ،ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دو ﺣﺰب و ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم در دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺳـﻮدان ﺑـﺎ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾـﯽ
در
ﺷﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮔﺮا،
اﺳﻼم
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
و
ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ٔ
ﺑـﺤـﺮان
اداﻣـﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ و
از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ،ﺑﺮ
ِ
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪٔ
ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ "ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ" و ﺑـﺎزﭼـﯿـﻨـﯽ و
ِ
آراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب در ﺧﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ و
ﺑﺎز
ﻧﻘﺶ ِﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾـﺮان ،ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ و ﻣﺼـﺮ در اﯾـﻦ
ِ
ﺿـﺮورت
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﭘـﯿـﺎم ،ﺑـﺮ
ِ
ﭼـﮕـﻮﻧـﮕـﯽ راﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎ
درﻣـﻮرد
ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ
ِ
ِ
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ و دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮر
ٔ
درﺑﺎره ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻤـﻨـﺪیﻫـﺎی
زده و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در آن،
اﻧـﺘـﻘـﺎل
دﻣﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ،
ـ
ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ٔ
ﻃﺒـﻘـﻪ
درﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ،ﺑﺮای رﻓﻘﺎی ﺳﻮداﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﻪ آزادیﻫـﺎ و ﺣـﻘـﻮق
ﺑﻪ
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آرزوی ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮد و
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان از ﻣﺒﺎرزه دﺷـﻮار
ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﻮدان را اﻋﻼم داﺷﺖ .رﻫﺒﺮی ﺣـﺰب
ﺳﻮدان در ﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ،از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﺿﺮورت ﺗﻌﻤﯿـﻖ و ﮔﺴـﺘـﺮش
ﺑﺮ
و
ﮐﺮد
ﺗﺸﮑﺮ
ﺷﺸﻢ
ﮐﻨﮕﺮه
ِ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺰب ﺑﺮادر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶
ٔ
ﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮ
اﻗﺘـﺼـﺎدی ﭘـﯿـﮕـﯿـﺮ و
ﻣﺤﺎﺻﺮه
ِ
ﮔﺴـﺴـﺖ  ۱۰ﺗـﻦِ
ﺗﺤﺮﯾﻢ و ٔ
ﺑﻮدن
ﮐﺎر
ﺳﺮ
ﺑﺮ
از
دوراﻧﯽ
ﮔﺬﺷﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺳﺎﻟﻪ
رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ،ﺷﺼﺖ
ِ
ِ
از رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻤﻬﻮر آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎﯾـﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺤـﻮر
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ،
ﮐﻮﺑﺎﺳﺘﯿﺰی ،ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻃﺒـﯿـﻌـﯽ ﮐـﻮﺑـﺎ ،ﺗـﺠـﺎوز
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در "ﺧﻠﯿﺞ ﺧﻮک ﻫﺎ" از ﺳﻮی ﺳﯿﺎ و
ََ
ﺷﺪ!
دﺳﺎﻟﻪ
ﻮ
ﻧ
ﺗـﺮور
ﺑـﻪ
اﻗـﺪام
ﺻـﺪﻫـﺎ
ﮐﻮﺑﺎﺋﯽ،
ﻫﺎی
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ
ِ
ودﯾـﮕـﺮ
ﺷﺨﺺ رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل ،ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺗـﺤـﺎد ﺷـﻮروی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در  ،ٔ ۱۹۹۱ﻫﯿﭻﯾﮏ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋـﺰم
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑـﻪ زاﻧـﻮ در
رﻫﺒﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ٔﺷﺎن را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻪ
َ
ﺗﺤﺮﯾﻢِ ،
ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ و
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی
اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ
ﮐﻮﺑﺎ،
ﻣﺒﺎرز
ﻠﻖ
ﺧ
و
ﻓﯿﺪل
آورﻧﺪ .رﻓﯿﻖ
ِ
ِ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦﺷﺎن از ﺳﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و در روﯾـﺎروﯾـﯽای ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺷﺮارتﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﺣﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و اﻓﺘﺨﺎر ،ﮔـﺮدﻧـﻪﻫـﺎی ﺻـﻌـﺐ اﯾـﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ..
رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ،رﻫﺒﺮ اﺗﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ و ٔ
ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ﺧﻠﻖ
ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺨﺶ
اﻟﻬﺎم
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﭼﻬﺮه
ِ
َ
ٔ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎن ،روزﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اوت  ۲۳ / ۲۰۱۶ﻣﺮدادﻣﺎه  ،۱۳۹۵ﻧ َﻮدﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .او
و دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖﻫﺎی
ٔ
در  ۱۳اوت  ،۱۹۲۶درﺷﻬﺮ "ﺑﯿﺮن" ـ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﮐﻮﺑﺎ ـ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽای زﻣﯿﻦدار و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑـﻪ
ﮐﻮﺑﺎ ،ﺑﻪدﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او داﻧﺶآﻣﻮزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ورزﺷﮑﺎری ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .از ﻧـﻈـﺮ آﻣـﻮزﮔـﺎراﻧـﺶ درﻣـﺪرﺳـﻪ
ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن ]ژوزوﺋﯿﺖﻫﺎ[ ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺧﻮﻧﮕﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﯿﻖ ﮐـﺎﺳـﺘـﺮو
ﺿﺪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن دوران ﺑﻪﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ِ
در ٔ
رﻫﺒﺮی ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ـ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن "ﻣﻮﻧﮑﺎدا" ـ در"ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ دو ﮐﻮﺑﺎ"ـ در
ﺑﻪ
ـ
ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ
ﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺣﻤﻠﻪ
ِ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،روز ﺟﺸـﻦ
روز  ۲۶ﺟﻮﻻی  ،۱۹۵۳ﺑﻪﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ )ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ روز ،ﺑﻌﺪ از
ِ
ٔ
رزﻣﺎن ﻓﯿﺪل ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ دﺳـﺘـﮕـﯿـﺮ
ﻣﻠﯽ ﮐﻮﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ( .در اﯾﻦ ِ
ﻧﺒﺮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻫﻢ ِ
ِ
ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺑﻪ ٔزﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ رﻓﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺪل ﺑﻪ  ۱۵ﺳـﺎل ﺣـﺒـﺲ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او درﺳﻦ  ۲۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻪﺧﻮد و وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ درﭘﯿﺶ داﺷﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ،(۱۹۵۳ ) ۱۳۳۲در ﻣﻘﺎم وﮐﯿﻠﯽ ﺟﻮان ،از ﺗﺮﯾﺒﻮن دادﮔﺎه ـ ﭘﺮﺧﺎش ﮐﻨﺎن ـ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔـﺖ:
ﭘـﯽ
"ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮا ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ".او دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،در  ۱۳۳۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) ۱۹۵۵ﻣـﯿـﻼدی( ،در ِ
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اداﻣﻪ داد .رﻓﯿﻖ ﮐﺎﺳﺘـﺮو ،در
ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﻔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ِ
ﻫﻤﺮاه او ،ﻃﺮح ﺟﻨـﮕـﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم" ِارﻧﺴﺘﻮ ِﭼﻪ ﮔﻮارا" آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ِ
ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی اﺧﺘﻨﺎق ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺗﯿـﺴـﺘـﺎ و
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رژﯾـﻢ و
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ِ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﺮو و ﺟﻨﺒﺶ ٔﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .در  ۱۳۳۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی )در ﻣﺎه دﺳـﺎﻣـﺒـﺮ ،(۱۹۵۶
ﺳﺎز "ﮔﺮاﻧﻤﺎ" ،ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣـﺒـﺎرزهﺷـﺎن ﺑـﺎ
ﻓﯿﺪل و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ،در ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻌﺮوف و اﻓﺴﺎﻧﻪ ِ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﻪﻃﻮرﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺒﺎرزه ،در  ۱۳۳۸ﺧﻮرﺷـﯿـﺪی )در
ورود ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ "ﻫﺎواﻧﺎ" و ﺑﻪﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻮﺑﺎ ،ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن
روز اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ،(۱۹۵۹ﺑﺎ ِ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،رﻓﯿﻖ ﮐﺎﺳﺘﺮو ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم و دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎی ﮐﻮﺑﺎﺋـﯽ در
رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از
ِ
"ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ" و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎری اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دﯾـﮕـﺮ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﻋـﻤـﻠـﯽ ﮐـﻨـﺪ.
ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑـﺎ را
ٔ
ٔ
ﻫـﻤـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﺮای
ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن راﯾﮕﺎن ُ
ِ
راﻧﺪن "ﮐـﻨـﺴـﺮن"ﻫـﺎی
ﮐﻮﺑﺎ و ٔﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ِ
ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺮون ِ
ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و ﻣﻠﯽ ِ
]اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی[ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ از ﮐﻮﺑﺎ ...اﺷﺎره ﮐﺮد.
رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ،در ﺗﯿﺮﻣﺎه ) ۱۳۸۵ژوﺋﯿﻪ  ،(۲۰۰۶ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دﺷﻮار ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﻇﺎﯾﻔﺶ را در ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ ،از ﺳﻮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻮﺑـﺎ ،اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ٔ
ﻋﻬﺪه ﺑﺮادر و ﻫﻢرزم او ﯾﻌﻨﯽ رﻓﯿﻖ راﺋﻮل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ راﺋﻮل در آن ﻫـﻨـﮕـﺎم
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ و وزﯾﺮ دﻓﺎع ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد.
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎی ﮐﻮﺑﺎﺋﯽ ـ ﺑﻪوﯾـﮋه در
ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ،در ِ
ِ
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑـﯽﻫـﺎی
ﻣﺮگ درﺧﻔﺎی او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ِ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ـ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ از ِ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻮﺑﺎﺋﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺺ و ﺷﺎدیﺷﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی "ﻣﯿﺎﻣﯽ" ﺑﻪﻋﺒﺚ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ـ اﮔﺮ ﭼﻪ در اﺑـﺘـﺪا ﺑﺴـﯿـﺎر
رﻧﺠﻮر ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ـ ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺗﯿﺰ و روﺷﻦ ﺑﻪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ روز
ﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﯿﻖ راﺋﻮل ﮐﺎﺳﺘﺮو ،در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ) ۱۳۸۷ﻓﻮرﯾﻪ  ،(۲۰۰۸ﺑﻪﻃﻮررﺳـﻤـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻘـﺎم رﺋـﯿـﺲ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ ،در ﻣﻘﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻮﺑﺎ و در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ) ۱۳۹۰آورﯾﻞ ،(۲۰۱۱
آﺧﺮﯾﻦ در ٔ
ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه  ،۱۳۹۵رﻓـﯿـﻖ ﻓـﯿـﺪل ﺑـﺎر
دﺑﯿﺮاول ﺣﺰب ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،و در
ٔ
ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻮﺑـﺎ ﺷـﺮﮐـﺖ ﮐـﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ،در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎم
ِ
ٔ
رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ،در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ) ۱۳۹۵آورﯾﻞ  ،(۲۰۱۶در
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﺑـﻪزودی ۹۰ﺳـﺎﻟـﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽاش در روز آﺧﺮﯾﻦٔ روز ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻨﮕﺮهُ،ﻋازﻤﺮ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑـﻪﺳـﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿـﺪ ،اﻣـﺎ
ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ...ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪزودی ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ِﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ روی آنﻫﺎ ﺑـﺎ
ﺷﻮر و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽای ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺪانﻫـﺎ ﻧـﯿـﺎز دارﻧـﺪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ".
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ و اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺮﺷﻮر ﻫﺰاران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻨﮕﺮه روﺑﻪرو ﺷﺪ.
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻧﻮدﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ رﻓﯿﻖ ﻓﯿﺪل
ﮐﺎﺳﺘﺮؤ ،
ﻫﻤﻪ ِ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺿﺪ ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﺑﺮ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﻣﺮدم و
ِ
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻓﯿﺪل .زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻮﺑﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۶

 ۱۶دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۵

ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان:

ٔ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم در
ﺑﺮای
ِ
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺼﻮل آزادی ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ!
ِ
ٔ
ٔ
۱۰
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۷ﺗﺎ  ۳۱ژوﺋـﯿـﻪ  ۶ / ۲۰۱۶ﺗـﺎ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان در
ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﯾـﮕـﺎﻧـﻪٔ
"راه
ﻣﺤﻮری
ﺷﻌﺎر
ﺑﺎ
ﺧﺎرﻃﻮم،
در
ﺣﺰب،
ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺤﻞ
در
،
۱۳۹۵
ﻣﺮدادﻣﺎه
ِ ِ
ﻣﺮدم :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ" ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ۳۲۵ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و  ۹۶ﻧﺎﻇﺮ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕـﺮه
ٔ
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺳﻮدان
ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺰب و در ﺷﺮاﯾﻂ
ـ ﮐﻪ  ۷ﺳﺎل ﭘﺲ از
ِ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ـ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼمﮔﺮای ﻋﻤﺮاﻟﺒﺸﯿﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﺿﺪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ،ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ٔﺗـﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ ِ
ﻧﺸـﺮﯾـﻪ
ﻧﻘﺶ ﺣﺰب را در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧـﺘـﺸـﺎر ﻣـﻨـﻈـﻢ
"اﻟﻤﯿﺪان" ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ،ﺳﺎﻧﺴﻮر رﺳﻤﯽ و آﺷﮑﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸـﺮه در اﯾـﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺪاوم اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن آﻧﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕـﺎهﻫـﺎ،
ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ٔ
ﭘـﺎﺳـﺦ ﻗـﺪرﺗـﻤـﻨـﺪ
ﺳـﻮدان،
ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
ﺣﺰب
ﮐﻨﮕﺮه
ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﮑﻮه و
ِ
ِ
رژﯾﻢ ِ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪﻫﺪف اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮرﻏﻢ ﻣـﻮجﻫـﺎی ﺳـﺮﮐـﻮب،
ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻨﯽﺷﺎن را ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ِ
ﺑﻪﻃﻮرﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮدان
از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ،اﻋﻀﺎء و ﻫﻮاداران ﺣﺰب و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ٔ
روزﻧـﺎﻣـﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب و ٔ ﺑـﻪوﯾـﮋه
اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘـﯿـﺮاﻣـﻮن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن ،در ﺟﺮﯾﺎن
"اﻟﻤﯿﺪان" ـ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﺮادر ـ و ﺳﺎﯾﺖ
ِ
ٔ
ﺳﻨﺪﻫﺎی ٔ
ﮐـﻨـﮕـﺮه
ﻧـﻈـﺮی
آﻣﺎده ﻃﺮح در ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺗﺪارک
ِ
ﺷﺸﻢ ﺷﺮﮐﺖ ٔﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ٔداﺷﺘﻨﺪ.
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﮕﺮه در  ۲۷ژوﺋﯿﻪ ) ۶ﻣﺮدادﻣﺎه( ﮐـﻪ دﺳـﺘـﻮرﮐـﺎر ﮐـﻨـﮕـﺮه ،ﻗـﺮار
ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﻤﯿﺴـﯿـﻮن ﻫـﺪاﯾـﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه،
ِ
ٔ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮل ٔﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ارﮔﺎنﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ،و ﻫﻤﭽـﻨـﯿـﻦ
اداره ﮐﻨﮕﺮه،
ِ
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻨﮕﺮه را اﻧـﺘـﺨـﺎب ﮐـﺮدﻧـﺪ.
ِ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻠﯽ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﺪاﻗﻪ درﺑـﺎره
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آنﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر
ِ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻃﺮح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ،ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ،
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ
ٔ
ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎﻟﯽ و
ٔ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ،ﭼﻨـﺪﯾـﻦ ﻣـﺤـﻮر
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﻣﺸﺨﺺ را ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار داد .ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﺒـﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم و زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ
ﺳﻮدان ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ،ﻓﻘﺮزدﮔﯽ و ٔﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ،
ِ
ﻧـﺘـﯿـﺠـﻪ ﻣﺴـﻠـﻂ ﺷـﺪن اﺳـﻼم
اﻓﺘﺎدﮔﯽ[ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در
دﻓﻮرﻣﻪ ﺷﺪن ]از رﯾﺨﺖ
ِ
اﻋـﻼم
و
ﺳـﻮدان
ﺟـﻨـﻮب
ﺷـﺪن
ﺟـﺪا
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
و
ﮐﺸﻮر
وﺣﺪت
اﻓﺘﺎدن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪﺧﻄﺮ ٔ ِ
ٔ
درﺟـﻪ
ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ،
ﮐﻨﮕﺮه،
اﯾﻦ
و
ﭘﻨﺠﻢ
ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﻘﻼل آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ِ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درﮔﯿﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ،ﺟﺒﻬﻪﻫـﺎی
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ِ
ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آنﻫﺎ.
ﻣﺘﺤﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و
ِ
ٔ
زﻧـﺎن ﺳـﻮدان در
ِ
ﮔﺰارش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه و ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺷﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ِ
ﻧـﻘـﺾ ﺣـﻘـﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ِ
ِ
ٔ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻓﺘﻮا ]ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ[ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه دﯾﻨـﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ
ٔ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ،در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻘﺎم ،ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺷﺄن آﻧﺎن را ﺑﻪﻃﻮر
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اﺳﺖ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾـﻦ ﮔـﺰارش
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺗﻨﺰل
دادهﺑﯽ ٔ
ٔ
آﻣﺎر رﺳـﻤـﯽ،
ﺑﻪ
اﺷﺎره
ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر،
ﻣﺮدم
ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻘﺮ
درﺑﺎره
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ِ
ﻓـﻘـﺮ ﺳـﯿـﺎه
ﺑـﺎ
ﺳـﻮدان
ﻣـﺮدم
درﺻﺪ
۴۶
ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻪ
ﮐﺮد
ﻓﺎش
ِ
ٔ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ رژﯾـﻢ،
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃـﺒـﻖ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻮداﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺪارک
آﻣﺎر ،ﺗﺎ ٔﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار
ِ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻـﻨـﺎﯾـﻊ ﮐﺸـﻮر،
ﮐﺎدﻣﯿﮏ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آ
ِ
ﺳﻮدان را ﺑﻪﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﺑﺮدن ﺷﻌﺎر
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ،ﺑﺮ اراده ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ِ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ در ﺟـﻬـﺖ ﺳـﺮﻧـﮕـﻮﻧـﯽ رژﯾـﻢ دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری
اﺳﻼمﮔﺮای ﻋﻤﺮاﻟﺒﺸﯿﺮ ﮐﻪ در ٔژوﺋﻦ  ۱۳۶۸ / ۱۹۸۹ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿـﺪ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮدهایای از ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
را ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺟﺒﻬﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑـﯽ
و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽای را در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺒـﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ـ ﮐـﻪ در اﺟـﻼـﺳـﺶ در ۲۰۱۰
ِ
وﺣـﺪت
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ـ ﺑﺎر ٔدﯾﮕﺮ ﺗﺄﺋﯿﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﺣﻔﻆ
ِ
آوردن
ﺳﻮدان و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪوﺟﻮد
ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺑﺪون ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ِرژﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴـﺎط
ﺣﮑﻢرواﯾﯽ آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .ﮐﻨﮕﺮه ،ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺰب
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻼشﻫﺎی
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ِ
ِ
ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ـ در ﻗﺎﻟﺐ "اﺗﺤـﺎد ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ِ
ﭼـﭗ ،ﻣـﯿـﺎﻧـﻪ ،و
]ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ[" ﮐﻪ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﺟﻤﺎع ﻣﻠﯽ
ِا ِ
ِ
ٔ
آﻟـﺘـﺮﻧـﺎﺗـﯿـﻮ
ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﻣﻠﯽﮔﺮای دﻣﻮﮐﺮات را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ـ و
دوره ِ
]ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ[ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ ٔ
ﺗﺼـﺮﯾـﺢ آنِ ،و
و
اﻧﺘﻘﺎﻟـﯽ
ِ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ِدوﻟﺖ ﻣﻠﯽای ٔ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ
آﻣﺎده ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ِ
آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽای ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ِ
آوردن
وﺟـﻮد
ﺑﻪ
و
اﻗﺘﺼﺎدی،
و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ِ
آﻣﯿﺰ ﻗﺪرت را ،در ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿـﺪی ﺑـﺮای
ﺻﻠﺢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ِ
راه ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ و ﮔﺬار از رژﯾﻢ دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری
ﮔﺸﻮدن ِ
ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫـﺎیﺷـﺎن ــ ﮐـﻪ
ﺑﻪﻣﺪت دو روز اداﻣﻪ داﺷﺖ ـ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ و اﺻـﻼح
ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ،ﺑﻪ اﺟﻼس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﮕﺮه اراﺋـﻪ
دادﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ،در ﻧﺸـﺴـﺖ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۵

ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس ﻫﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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