ﮐﺎر ان ﻪ ﻮر

ٔ
ٔ
اﻃﻼﻋﯿﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ٔ
درﺑﺎره ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان

ﺗﮑﺮار ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ،
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﻋﺒﺚ و
ُﻣ ّ
ﺨﺮب!
ﺑﻪدرﺳﺘـﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔـﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧـﻈـﺮی و ﻋـﻤـﻠـﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای ّ
ﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ
ﮔﺬﺷﺖ هﺮ روز ،ﭘﯿﺎﻣﺪهـﺎی ﺑـﺮآﻣـﺪه از
ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ
ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ّ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷـﮑـﻞهـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن
ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾـﮑـﯽ از
ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﯾﻦ وﺿﻌـﯿـﺖ ّ
ﺣﺴـﺎس،
روﻧﺪ رﯾﺰش ُﭘﺮداﻣﻨﻪ و ﺑﯽ ٔ
وﻗﻔـﻪ ﭘـﺎﯾـﮕـﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺗﮑﺮار ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ ،از ﻗـﺒـﯿـﻞ
ٔ
اﺟﺎزه ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪههﺎﯾﯽ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ "دوﻟـﺖ
ﻣﻬﺮورزی" ﯾﺎ "دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿـﺮ و اﻣـﯿـﺪ" ،و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی رادﯾﮑـﺎلﻧـﻤـﺎ و ﻗـﻮل و
دروغ ﺳـﯿـﺎﺳـﺘـﻤـﺪاران در
وﻋﺪههﺎی ِ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬـﻨـﺪﺳـﯽ ﺷـﺪه،
ﮐﺎرزارهﺎی
ِ
دﯾﮕﺮ آنﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .در
زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪّ ،
ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ ﻣﻬـﻢ در
ِ
روﻧﺪ درک ﻋﻤـﻮﻣـﯽ از واﻗـﻌـﯿـﺖهـﺎی
ِ
ﺷﻨـﺎﺧـﺖ هـﻮﯾـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ
ُﻣﺴﺒﺒﺎن
ِ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
هﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد را در دوم
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ٩٩ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻦ و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ
ٔ
ﺧﺎﻃﺮه
ﺳﮑﻮت ﺑﻪاﺣﺘﺮام ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﻮدهای و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ٔ
هﻤﻪ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ:
 .١اوﺿﺎع ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
دورﻧﻤﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ؛
 .٢ﺳﯽودوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ۶٧؛
 .٣دور ٔ
ﺗﺎزه ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ و واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان؛
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب" و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
 .۴ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارک هﻔﺘﻤﯿﻦ
ٔ
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه؛
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

ٔ
ٔ
ٔ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،و دورﻧﻤﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آنهﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﺮخ ﺑـﯿـﮑـﺎری ،ﻓﺴـﺎد ﻓـﺮاﮔـﯿـﺮ در هـﻤـﻪ
ﺳﻄﺢهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻮ ﻓﺸﺎر و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮدههـﺎی ﺟـﺎن ﺑـﻪﻟـﺐ رﺳـﯿـﺪه ،در
ﻣﺠﻤﻮع ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار در ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﻬﺮ هﺎی ﻣﺨﺘـﻠـﻔـﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی  ٩۶و  ٩٨ﺷﺎهﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ و هـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ ﺑـﺤـﺮان
ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮده هﺎ از اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژﯾﻢ را هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺒﺎرزه ﺣﺎد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺪ دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری در اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺎت  ٢و ٣
اﻋﻼﻣﯿﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
هﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﺷﺮﯾﻒ و آﮔﺎه!
ﺳﯽودو ﺳﺎل از ﻗـﺘـﻞﻋـﺎم هـﺰاران زﻧـﺪاﻧـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺳﺮان ﺟـﻨـﺎﯾـﺘـﮑـﺎر ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳــﻼﻣــﯽ ﻣــﯽﮔــﺬرد .ﺳــﯽودوﻣــﯿــﻦ ﺳــﺎﻟــﮕــﺮد
ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﻓـﺮا ﻣـﯽرﺳـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻮﺑﻪهﺎی دار در زﻧـﺪانهـﺎی رژﯾـﻢ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻨﺪ و دﺳـﺘـﮕـﺎه ﺑـﯿـﺪاد ﻗﻀـﺎﯾـﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪرﯾﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری هﻤﭽﻮن اﺑﺮاهﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘـﺎر
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ،۶٧ﺑﺎر دﯾﮕﺮ و ﭘﺲ از هﺮ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘـﺮاضهـﺎی ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٧
در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره

ﺷﻤﺎرۀ  ١٠ ،١١١١ﺷﻬﺮﯾﻮر ١٣٩٩
ٔ
دوره هﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و هﻔﺖ

ﺪ ﻮ ﺪ!

ﻓﻘﻂ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪای اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ!
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» :ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ «ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻪروزی
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از »ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ُﻣﺰدی «ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻼروس

ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ص۵
ص٩
ص ١١
ص ١۶

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

 ٢دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

اداﻣﮥ ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ...
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزهای ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﻃـﺮف آن ﮐـﺎرﮔـﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ،و ﺑﺨﺸـﯽ از ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻻل و راﻧﺖﺧﻮار ﮐﺸﻮر ﺟﺎی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ٔ
ﻗﺒﻀﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر را در
ٔ
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ٩٩اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ
را ﺑﯿﺎن و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﯾـﮑـﯽ از وﯾـﮋﮔـﯽهـﺎی رﺧـﺪادهـﺎی
ﻣﺒﺎرزه ٔ
ٔ
ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﺑﻌﺎد
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و
ّ
ّ
ﺗﻌﺪیهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﮐـﺎهـﺶ ﺟـﺪی ﻣـﺰد
واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ّ
ﺗﻮرم( در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﺒـﻌـﯿـﺾ و ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و ِاﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﻣﻀﯿﻘﻪهﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ ﺑﺮ ﺿـﺪ
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﺬف ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮق ﮐـﺎرﮔـﺮان ﺑـﻮد و
ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری اﻣﺮوزی و ﻓﺮاﮔﯿﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﮐـﺎرﮔـﺮان دﻓـﺎع
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد ﺣﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪرﻋـﺎﯾـﺖ
اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎرﮔﺎههﺎ و واﺣﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و هﻤﭽﻨـﯿـﻦ ﺑـﻪﮐـﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دادن ﻣﺰدهﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪآﻧﺎن ،ﻓﻘـﻂ
ٔ
دردﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ،وﻻﯾﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ،
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
اﺳﺖ".
در هﻔﺘﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎهﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﻢُ .دور ٔ
ﺗﺎزه اﻋﺘﺮاضهﺎ و اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی
در ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨـﻨـﺪه از
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی -ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در اوﺿـﺎع ﺑـﻪﺷـﺪت
ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ
ُ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دور از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻨﺒﻪهﺎﯾﯽ ﭼﻨـﺪ
ٔ
ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﻗﺘﯽ وﯾﮋه در آن اﺳﺖ .اﻋﺘـﺼـﺎب ﮐـﺎرﮔـﺮان ﻗـﺮارداد
ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﺮوژهای در ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﮔﺎزی ،و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎههﺎ ،ﺑﺎ اداﻣـﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ هﻔﺖﺗﭙﻪ ،اﻋـﺘـﺮاضهـﺎی ﭘـﯽدرﭘـﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان هﭙﮑﻮ ،ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ ﺷـﺪه و ﺳـﺮاﺳـﺮی ﻣـﻌـﻠـﻤـﺎن،
ﺗﺠﻤﻊهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﻬﺮهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪوﯾﮋه ﮐـﻼنﺷـﻬـﺮهـﺎ،
رﺷﺪ اﻋﺘﺮاضهﺎ درﻣﯿـﺎن ﮐـﺎرﮔـﺮان راهآهـﻦ و ﺷـﻬـﺮداریهـﺎ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ِ
هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در واﺣﺪهﺎی ﺻﻨﻌـﺘـﯽ ،ﺗـﻮﻟـﯿـﺪی و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ هﻢزﻣﺎن و هﻢﮔﺎم ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎ و اﻋﺘﺼﺎبهﺎ در ﻗـﯿـﺎس
ﺑﺎ ﻣﻮارد آنهﺎ در ﻣﺎههﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﮔﺴـﺘـﺮدﮔـﯽ ،ﺷـﻤـﺎر ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ هﻤـﺎهـﻨـﮕـﯽ و ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﺻﻨﻔﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺖ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺣﻀﻮری ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ در ﺟـﻨـﺒـﺶ هـﻤـﮕـﺎﻧـﯽ ﻋـﻠـﯿـﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺗـﺤـﻮلهـﺎﯾـﯽ ﺑـﻪﻧـﻔـﻊ ﻣـﺮدم و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽهﺎی دﯾﮕﺮ اﯾـﻦ ُدور از ﺟـﻨـﺒـﺶ اﻋـﺘـﺮاﺿـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و اﻋﺘﺼﺎب در ﻣـﺮﮐـﺰهـﺎی
ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ .اﮐـﺜـﺮ
ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮔـﺎههـﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی -ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رخ ﻣﯽداد و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﺘﺮ در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿـﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺎههﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮوژهای در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪهﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔـﺎز ،ﭘـﺘـﺮوﺷـﯿـﻤـﯽ ،و
هﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی و ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊهـﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آنهﺎ ،رﺷﺪ ﺑﯿـﺸـﺘـﺮی داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ .ﺑـﻪﻋـﻼوه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖٔ ،
داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ُدور ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻏﻼن در
ﺑﺨﺶهﺎ و رﺷﺘﻪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽای ﭘﺮاهﻤﯿﺖ ﻧﻈﯿﺮ راهآهﻦ ،ﺗـﺮاﺑـﺮی،
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ هﻤﮕﺎﻧﯽ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑـﺨـﺶ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﮕـﯿـﺮ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ٔ
هﺸﯿﺎراﻧﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻗﯿﻖﺗﺮ از اﺑﻌﺎد و ﮔﺴـﺘـﺮدﮔـﯽ
ٔ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧـﻈـﺮ
آورﯾﻢ.

رﺷﺪ اﻋﺘﺼﺎبهﺎ و اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺎههﺎی اﺧﯿﺮ درﻋﯿﻦﺣـﺎل
ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎ و ﺿﻌﻒهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ هﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنهﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﻌﺎرهﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ را در ﺧـﻼل
اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ آﻧﺎن ﺷﺎهﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ،
ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺼﺎبهﺎ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻻ ﻧـﺮﻓـﺘـﻪاﻧـﺪ ،از
اﯾﻦروی ،هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔـﺮان در
ﺑﺨﺶهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ هﻢ ﺑﯿﻦ اﻋـﺘـﺮاضهـﺎ و
اﻋﺘﺼﺎب هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ً ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳـﻄـﺢ اﻋـﺘـﺼـﺎبهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنهﺎ ﺧﻮاﺳﺖهـﺎی ﺻـﻨـﻔـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان ﺑـﺎ
ﺷﻌﺎرهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼـﺎدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژﯾﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ( ،در ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن هﻤﺒﺴﺘﮕـﯽ ﺑـﯿـﻦ ﻣـﺒـﺎرزاتﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺸـﺮهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎ ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾـﺎﻓـﺖ .ﺑـﻪﻋـﻨـﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﻤﯽ و ﻗﺮارداد داﺋﻤﯽ ﺻﻨـﺎﯾـﻊ ﻧـﻔـﺖ و ﮔـﺎز از
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮوژهای و ﺧﻮدداریﺷﺎن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻋﺘﺼـﺎبهـﺎ ﺿـﻌـﻒ
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗـﻮﺟـﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﻤﯽ و ﺑﺨﺶهﺎی ﻓﻨﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎههﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز
ﮐﻪ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾـﺪهاﻧـﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن آﻧﺎن در اﻋﺘﺼﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐـﺎرﮔـﺮان ﭘـﺮوژهای در ﻋـﻘـﺐ
ﻧﺸﺎﻧﺪن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ -و ﻣﻬﻢﺗـﺮ-
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺨﺮب رژﯾﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی و اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﮔﺴﺘﺮده از دﻻﻻن ﮐﺎر ،ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮد.
در ﻧﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ در ﺑـﻪرﺳـﻤـﯿـﺖ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺗﻮان ﻣﻬﻢ و ﭘـﺮﻇـﺮﻓـﯿـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
از ﻋﻠﺖهﺎی اﺻﻠﯽ ﺿﻌﻒ در هﺪاﯾﺖ و رهﺒﺮی اﻋﺘﺼﺎبهﺎ در ُدور ٔ
ﺗﺎزه ﻣـﺒـﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ هﺴﺖ .رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ارﮔﺎنهﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽاش از هـﻤـﯿـﻦ ﺧـﻸ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ .ﺗـﻼشهـﺎی
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
ﯾﺎﻓﺘﻪ رژﯾﻢ درﺟﻬﺖ ﺑﻪاﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪن ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽﮐﺮدن ،اﯾﺠـﺎد
ﺗﺮدﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﻮدن اﺻﻞ ﺣﻖ اﻋﺘﺼـﺎب هـﻤـﭽـﻮن ﺳـﻼﺣـﯽ ﮐـﺎرآﻣـﺪ
هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ٔ
هﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣـﯿـﻨـﻪ ﻧـﺎم ﺑـﺮدﯾـﻢ،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدهﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺷـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دهﻪ اﺧﯿﺮ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪن ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی اﻗﺘـﺼـﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ اﯾـﺮان ﭘـﯽدرﭘـﯽ ﯾـﻮرش ﺑـﺮده اﺳـﺖ.
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺗﺎرﯾﺨـﯽ
ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﮕﻠﯽ در ﮐﻨﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑـﺎ اﻧـﺒـﺎﺷـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﺮهروزی و ﻓﻼﮐﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑـﺸـﺎن،
ٔ
ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺛﺮوﺗﺶ اﻓﺰوده و ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿـﺎﺳـﺘـﮕـﺬاران رژﯾـﻢ ﺑـﺎ
دمﺑﻪدم ﺑﺮ
اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺷﯿﻮههﺎی ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬـﺎﻧـﯽ درﻃـﻮل ﺳـﺎﻟـﯿـﺎن
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و
ﻣﺘﻤﺎدی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ،ﻣﻌﯿﺸﺖ و ِ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رواج ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﻮﻗﺖ-
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿـﺶ از  ٩۵درﺻـﺪ ﺷـﺎﻏـﻼن
ﮐﺸﻮر ﺑﻪاﻣﻀﺎی آنهﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ -هﻤـﺮاه ﺑـﺎ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

 ٣دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ...
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﺳـﺘـﻤـﺰدهـﺎ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی ﻣﺰد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ
اﺟﺮای
ِ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ"هﺎی ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،و اﻧﻌﻄﺎف در
ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻏﺎرت و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ داراﯾـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺣﻀﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖهﺎی دﻻل ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺰد ﻣﺴﺎوی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی را درﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻣـﯿـﺎن ﺑـﺮده
اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اهﺮم ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ،ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪﭘﺎی ﮐﺎر آوردن و ﺑـﻬـﺮه
ﮔﯿﺮی ﺧﯿﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ از ﺗﺸﮑﻞهﺎی زرد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،از اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﺳـﻨـﺪﯾـﮑـﺎﯾـﯽ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻮلهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣـﻌـﻪ
رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺻﻨﻔـﯽ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه ﮐـﺎرﮔـﺮان و
 رﻓﺎهﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش را هﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐـﻨـﺪ.ٔ
ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﻨﻔﯽ -رﻓـﺎهـﯽ اﯾـﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﻪرﻏﻢ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺒﺎرزه ،از درک ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺣﮑـﺎﯾـﺖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارد .آﻧﭽﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ
ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،هﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺤﻮلهﺎ و آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﺤﻨﻪٔ
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﺤﻮلهﺎی ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻼﯾـﻢ
ﻋﻤﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ در
آﺷﮑﺎری از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و دﺷﻮاری و اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾـﺮﺷـﺪن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روال ﻋﺎدی زﻣـﺎمداری را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدهـﺪ .ﺑـﺎ ورﺷـﮑـﺴـﺘـﮕـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ درﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘـﺒـﺪاد
ٔ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و هـﻤـﻪﮔـﯿـﺮی ﮐـﺮوﻧـﺎ،
ﺣﺎﮐﻢ و اﺛﺮهﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ
درﻧﮓ ﻣـﺎدی و ﺻـﻨـﻔـﯽ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی در ﮐﺸﻮر را ﺷﺎهﺪﯾﻢ .ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﯽ ِ
ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪهﺎیﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣـﻘـﻮق و آزادیهـﺎی ﻓـﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از اﺑـﺘـﺪای اﺳـﺘـﻮار
ﺷﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،درﻧﻈﺮ و درﻋـﻤـﻞ ،و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ.
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﮕﺮان از ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﺼﺎل ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﻣـﯿـﺎن
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن روﺳﺘﺎ ،ﮐﺎرﻣـﻨـﺪان ،ﻻﯾـﻪهـﺎی ﻣـﯿـﺎﻧـﯽ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ و
اﯾـﺠـﺎد ﺷـﮑـﺎف از
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ
ِ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ و هﻤﺴﻮﯾﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟـﻒ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟـﯽ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا
ﺗﻮﺟﯿﻪهﺎ درﻣﻮرد ﺷﮑﻞ و اﺟﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،و ﻣﺸﻮق هـﺎی اﻗـﺘـﺼـﺎدی
هﻤﭽﻮن ﺑﻮرس اوراق ﻧﻔﺘﯽ ،هﻤﮕﯽ ،در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﻌﯿﻦ رژﯾـﻢ ﺑـﺮ
ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻻﯾـﻪهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﺰشهﺎی دیﻣﺎه  ٩۶و آﺑﺎنﻣﺎه  ، ٩٨ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻧﺎرﺿـﺎﯾـﺘـﯽهـﺎ،
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮدههﺎ و اﻧﮕﯿﺰههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ آﻧﺎن ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ هﻤـﮕـﺎﻧـﯽ ﻣـﻮﺟـﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهﺎﯾﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛـﺮ روﯾـﺎروﯾـﯽ
ﺗﻮان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘـﻮﯾـﺖ و ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ٔ
ٔ
دوره ﮔﺬار ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در
ٌ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﯿـﺰش ﻣـﺮدﻣـﯽ در ﺳـﺎل  ٨٨در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺶ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻪﻧﺘـﯿـﺠـﻪ ﻧـﺮﺳـﯿـﺪن
ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ دیﻣﺎه  ٩۶و آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ و اﺛﺮﮔﺬار ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻼح ﻣـﻮﺛـﺮﺷـﺎن
ﺑﻮﯾﮋه در ﺻـﻨـﺎﯾـﻊ
ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎب ،در اﺑﻌﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ،و ﺳﺮاﺳﺮی آن،
ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳـﺮﮐـﻮب ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ را ُﮐـﻨـﺪ و ٔ
اراده
ِ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮیاش را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم ﺳﺴﺖ ،ﮐﻢاﺛﺮ ،و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐـﻨـﺪ.
ﭘﯿﺶﺷﺮط اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دراوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ اﻗﺘﺼﺎد رژﯾﻢ را
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﺮده و درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻨﺰل داده اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗـﻮان
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،و اﺣﯿﺎی روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺿﺮور ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮانهﺎ را ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ زﯾﺎد از دﺳﺖ داده اﺳـﺖ ،ﮐـﻮﺷـﺶ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اوﻟﻮﯾـﺘـﯽ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠـﯽ -دﻣـﮑـﺮاﺗـﯿـﮏ
درﺟﻪ اول در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ و ﮔﺬار ﺑﻪ
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اﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺟﻠﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺴـﺘـﺮده
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞهﺎﯾﯽ ﻓـﺮاﮔـﯿـﺮ و
ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ِ
ﻣﺮﺣﻠﻪای دراﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﯿﻢ .وﺿـﻌـﯿـﺖ ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﻪهﻤﺮاه آن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺴﯿـﺎر ﺑـﺤـﺮاﻧـﯽ
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺷﻮاهﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪهﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺧﯿﻢﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ -و درﮐﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ -ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠـﮑـﻪ
درﺣﮑﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺪاوم زهﺮی ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺎنهﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺸﻮر و اﺛـﺮ آن
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪهﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﯿـﺶ از ﭘـﯿـﺶ
ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،در ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽهﺎ ،ﭼﺎﻟﺶهﺎ ،و زاوﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎرزات
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻨـﺒـﺶ اﻋـﺘـﺮاﺿـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان،
هﻤﻮاره ﺑﺮ اهﻤﯿﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ،هـﻤـﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ ،و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋـﺘـﻘـﺎد راﺳـﺦ ﺑـﻮده و
ٔ
هﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮدههﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧـﯽ ﺿـﺎﻣـﻦ
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮلهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﻘـﻼل ﻣـﻠـﯽ ،ﻋـﺪاﻟـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ
درﺟﻪ آﮔﺎهﯽ ،و ٔ
اراده ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽٔ ،
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ٔ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ٔ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ در ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠـﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اهﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺪون ﺟﻠﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﺑـﺎ
اﻋﺘﺮاضهﺎ و اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی -ﺑﻪهﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗـﻼش ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ اﻋـﺘـﺮاض ﻣﺸـﺘـﺮک و
ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮدههﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺨﺮب و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ رژﯾـﻢ -ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ٔ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮیاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرش ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اداﻣﻪ دهﺪ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
در ﭼﺸﻢاﻧﺪازی وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ از ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ٔ
ﺟﺒﻬﻪ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺒﺎرزهای هﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﺪاﺧـﻠـﻪﺟـﻮﯾـﯽ و
اﻣﺮوزه در
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺷـﻮم اﺟـﺮای ﻧﺴـﺨـﻪهـﺎی ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯽ
ﺑﻪﺷﮑﻞهﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮای ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ و
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘـﯿـﻮﻧـﺪ آن ﺑـﺎ ﭘـﯿـﮑـﺎر
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در دو
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ٣ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ١٣٩٩

اداﻣﮥ اﻃﻼﻋﯿﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ...
 .۵ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارک اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب" و
ٔ
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮح ﺳﻨﺪهﺎی ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﻨﺪ ﮐﺎرﭘﺎﯾﻪ،
ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان،
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ :ﻧﻘﺸﻪ راه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺳﻨﺪ اﯾﺮان در
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ،
ﺳﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و دوران ﻣﺎ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶهﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﮑﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺎزه
 .۶ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر هﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر.
ٔ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ٢ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

 ۴دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺗﺄﻣ ﯽ رو ﺪاد ی ا ان
ﻣﺎﻓﯿﺎ ،ﮐﻨﮑﻮر ،و ﮐﺮوﻧﺎ
هﻤﻪﺳﺎﻟﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ در اﯾـﻦ
آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده هﺎی آﻧﺎن دﭼـﺎر اﺿـﻄـﺮاب و ﻓﺸـﺎر
رواﻧﯽای ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣـﻮن
ﮐﻨﮑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻏﻠﺐ آﻧﺎن را از اﯾﻦ رو ﺑـﻪ آن رو ﮐـﻨـﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺤﮏ زدن ﺗﻮان و آﻣﻮﺧﺘﻪ هﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ هـﺪف از
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﻨﺪﻟﯽ هﺎی ﻣﺤﺪود داﻧﺸـﮕـﺎه هـﺎ ﺑـﺮ
ﻣﻬﺎرت و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺗﺴـﺖ
اﺳﺎس اﻧﺪاره ﮔﯿﺮی ً
ﭼﻬﺎر ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﯿـﻮه
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺮدازش داﻧﺶ ﺑﻪ هـﺪف ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﯾـﻞ،
ﻓﺮاﺗﺬ از ﻣﺤﺘﻮیً ﮐﺘﺎب هﺎی درﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨـﻬـﺎ ﺗﺸـﻮﯾـﻖ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
"ﺗﺴﺖ زﻧﯽ" ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ دهﻪ اﺳﺖ آن را ﺑـﻪﻣـﺜـﺎﺑـﻪ
آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘـﻮﻟـﯽ ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ ﺟـﯿـﺐ
ﺳﻮداﮔﺮان ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ اﺣﻤﺪ ﻧﺎدری ،ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ آﺳـﯿـﺐهـﺎی اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﺮدش ﭘﻮل ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر "رﻗﻢ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ٨
هﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن" اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﮐﻨﮑﻮر  ٩٩هﻨﻮز ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪهّ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻼسهـﺎی ﮐـﻨـﮑـﻮر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎمهـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﺮای ﮐـﻨـﮑـﻮر
]ﺳﺎل[  ١۴٠٠هﺴﺘﻨﺪ ".ﺗﻘﻠﺐ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽهﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ از
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻞهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر در آن دﺳﺖ دارد" :اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل ،راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻوﺧﻢ ﮐﻨﮑﻮر را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻃﯽ ﮐـﻨـﺪ،
 ۶٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ را دور ﺑﺰﻧﺪ ،و ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺻـﻨـﺪﻟـﯽ ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺻﻨﺪﻟﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی آﻧﻬـﺎ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﺑـﭙـﯿـﻤـﺎﯾـﻨـﺪ"
ٔ
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽای ﺟـﺪی دارد ]ﻣﺸـﺮق
ﻧﯿﻮز ۶ ،ﻣﺮدادﻣﺎه .[١٣٩٩
ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ آنهﺎﺳﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﺎﻓﯿﺎ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪهﻢ زده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﺳﺌﻮالهﺎی ﮐﻨـﮑـﻮر
هﻢ ﺗـﺮﺳـﯽ ﺑـﻪﺧـﻮد راه ﻧـﻤـﯽدهـﺪ .اﻏـﻠـﺐ ﻗـﺒـﻞ از ﺑـﺮﮔـﺰاری
ﮐﻨﮑﻮر،ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺌﻮالهﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از راههﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،و هـﻤـﺮاه
آنهﺎ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﻪای ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﯾـﮑـﯽ از
ﺟﻨﺠﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاهـﺎی ﺳـﺌـﻮالهـﺎی ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ ﭘـﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮای
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون اول اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﻪرﻏﻢ ورود دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗـﯿـﻖ و
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد هﻤﭽﻨﺎن ﺑـﺎﻗـﯽ ﻣـﺎﻧـﺪ و
داﻣﻨﻪ آن ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .اﻗﺪامهﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴـﺌـﻮﻻن
رژﯾﻢ ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف اذهﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺻـﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،آﻗـﺎی اﺣـﻤـﺪ ﻧـﻮر ،درﮐـﺎﻧـﺎل
ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ٢۶،ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،١٣٩٩ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ " :از
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺪرک ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻟﻐﻮ
ﮐﻨﮑﻮر و ﺑﻪهﻤﺮاه آن ﻟﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﺳﺖ" .
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ  ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ داﻣﻨﻪدار ﻧﯿـﺰ زﻣـﺎﻧـﯽ دراز
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾـﯽ هـﻤـﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﻪهـﺎﯾـﯽ ﻧـﺠـﻮﻣـﯽ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ هﺮروز داﯾﺮه داﺷﺘﻪهﺎی ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺗﻨﮓ و ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .در آزﻣﻮن ﮐﻨﮑﻮر ،ﺑـﺪون درﻧـﻈـﺮ
داﺷﺘﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪهﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد در ﻣـﺪارس دوﻟـﺘـﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎز

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١
و از اﺳﺎس ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﺑـﻪزﯾـﺎن
داﻧــﺶآﻣــﻮزان ﻣــﺪارس دوﻟــﺘــﯽ
اﺳﺖ .آﯾﺎ رﻗـﺎﺑـﺖ ﻣـﯿـﺎن داﻧـﺶ
آﻣﻮزان ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧـﯽ و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪارس ﺟﻨﻮب
ﺗﻬﺮان و ﻣـﺪارس ﺣـﺎﺷـﯿـﻪهـﺎی
ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﻣـﺪارس
"ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ "ﺷـﻤـﺎل ﺗـﻬـﺮان و
ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﭼـﻨـﺎﻧـﯽ و
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ و دﯾـﮕـﺮ
ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اﯾـﺮان ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ
اﺳﺖ؟ ﻣﺎراﺗﻮن ﮐـﻨـﮑـﻮر ،١٣٩٩
ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓـﻮل
ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر دارد.
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑـﺎ
اﻟﮕﻮی اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯽ
ﻣﺮدمﺳﺘـﯿـﺰ ﺣـﺎﮐـﻢ ﮐـﻮدﮐـﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ٔ
ﺗﺸﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿـﺮی
را در ﭼﻨﺒﺮ ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰش ﻣﯽﻓﺸﺮد .ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ آزﻣـﺎﯾﺸـﮕـﺎه و
ّﻓﻨﺎوریهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﻧـﻪﭼـﻨـﺪان آﻣـﻮزش وﯾـﮋه دﯾـﺪه و ﮐـﺘـﺎب و
ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار ﮔﺮان و دور از دﺳﺘﺮس ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﯾﺎ درواﻗﻊ وارﺛﺎن ﻓﺮدای ﻣـﯿـﻬـﻦ را
دﭼﺎر ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟـﻮاﻧـﺎن
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ را ﻣﯽ ﺧﻮﺷﮑﺎﻧﺪ.
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن داوﻃﻠﺐ ،از ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر در ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣـﮑـﺎﯾـﺖ دارد.
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر -در ﺷﺮاﯾﻂ هﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﯿـﻮع وﯾـﺮوس ﮐـﺮوﻧـﺎ ﮐـﻪ از
ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ -هـﯿـﭻ
ﺗﺪﺑﯿﺮ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣـﻮن
ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی آوردﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺪ و در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨـﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳـﻮری،
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی )ﺑﯿﻤﺎریهﺎی هﻤﻪﮔﯿﺮ( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه ﺗـﻠـﻮﯾـﺰﯾـﻮﻧـﯽ ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ و ﺑﯽﺗﺪﺑـﯿـﺮی آﻧـﺎن در اﯾـﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد" :ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨـﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ
 ١٧ﻧﻔﺮ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد" .ﺑﺮرﻏﻢ هﺸﺪار ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﮐـﺮوﻧـﺎ و اﯾـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ١٩ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳـﺖ ﻣـﯽدهـﻨـﺪ،
ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ زﻣﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ]ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ٢١ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .[١٣٩٩
ﭘﺲ از ﺑﮕﻮﻣﮕﻮهﺎ و ﺑﺤﺚهﺎی ﻓﺮاوان زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﻪ  ٣١ﻣـﺮدادﻣـﺎه ﻣـﻮﮐـﻮل
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﺮاهﯿﻢ ﺧﺪاﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺳـﻨـﺠـﺶ ﮐﺸـﻮر ،در ﮔـﻔـﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ٢٢ ،ﻣﺮدادﻣﺎه  ،١٣٩٩ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺗﻌﻮﯾﻖ زﻣﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪدﻟـﯿـﻞ اﻣـﮑـﺎن ﻟـﻮ
رﻓﺘﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﻮده اﺳﺖ " .ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻧـﻈـﺎم آﻣـﻮزﺷـﯽ رژﯾـﻢ ﺟـﺰ
ٔ
هـﻤـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺮف و
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺴﺎد و دزدی و ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﺑـﺎ
ﺣﺪﯾﺚهﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ ﻓﺮاوان ،ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺮاﻧﺠﺎم روز  ٣١ﻣﺮداد ﻣﺎه  ١٣٩٩ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ.
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ "هﻤﺪﻟﯽ" ١ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ،ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﻬﺮان ﭘـﺲ از
ﺑﻪﮔﺰارش
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب روﺣـﯽ ﺷـﺪه و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد.
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ زرﯾﻦ آﻣﯿﺰی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺸﻮر ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧـﺒـﺮﻧـﮕـﺎر
روزﻧﺎﻣﻪ هﻤﺪﻟﯽ ،اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،١٣٩٩از "ﻏﯿﺒﺖ  ٧٩هﺰار ﻧﻔﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋـﻠـﺖ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻄﺎی آن ]ﮐﻨﮑﻮر[ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ "ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی روز اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺧـﺎﻧـﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ زرﯾﻦ آﻣﯿﺰی ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١۶٢هﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﯽ
زﺑﺎنهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٢هﺰار ﻧﻔﺮ داوﻃﻠـﺐ در ﮐـﻨـﮑـﻮر "
زﺑﺎن" ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ " ]اﯾﺴﻨﺎ ١ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه .[١٣٩٩
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﺴﺘﺮی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺮای آﻣﻮزش داﻧﺶ و ﭘﺮورش و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑـﺎﻧـﺪهـﺎی
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑـﺮﭼـﯿـﺪن ﺑﺴـﺎط
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﮐﻞ و در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪوﯾﮋه ،ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم ﺗﺒﻌﯿـﺾ
و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ را از ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﻢ.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

اداﻣﻪ روﯾﺪادهﺎی اﯾﺮان ...
ﻓﻘﻂ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪای اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ!
ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی "اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ" از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اهﻮاز ﺑﺎ
ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﺸﺎن روﺑﺮوﯾﻨﺪ .اﮐﻨﻮن  ٣٠٠ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد و ﺗـﺮک
روﺳﺘﺎ زﯾﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرهﺎی ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ٣٠ ،ﻣـﺮدادﻣـﺎه  ،٩٩ﺑـﺎ اﻋـﻼم اﯾـﻦ ﺧـﺒـﺮ در اداﻣـﻪ
ﻧﻮﺷﺖ" :داﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑـﺎﻻی ٣٠
ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ ...ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑـﺎ ادﻋـﺎی ﺗـﻤـﻠـﮏ و ﺣـﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،اهﺎﻟﯽ آن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد و ﺗـﺮک
روﺳﺘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ " .روﺳﺘﺎی "اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ" در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮک زردﺷﺖ و
ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ اهﻮاز ﻗﺮار دارد .ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻮی ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،ﺑـﺎ اﻋـﻼم
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ" :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ  ٣٠٠ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؟! آن هﻢ در روزهـﺎ
و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﺮﺟﯽ و ﮔـﺮﻣـﺎی ﻃـﺎﻗـﺖ ﻓـﺮﺳـﺎ و
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺑﻪﺳﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗـﻨـﮓ ﮐـﺮده
اﺳﺖ" .
در ﻃﻮل ﺳﺎلهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺖهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐـﻪ هـﻤـﻪ از ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ دم ﻣﯽزدﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ و ﻇـﻠـﻢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﻔﺰودﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻣﺮوزه ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رﺳـﯿـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺼﺎدره ،ﻏﺎرت ،و ﭼﭙﺎول ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺮدم ،اﮐـﻨـﻮن ﭘـﺎ ﺑـﺮ ﮔـﻠـﻮی
ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻧـﺪﮔـﯽ آﻧـﺎن را
ﺳﯿﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪهﺎی روﺳﺘﺎی"اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ" ﻗﺼﺪ
"ﻣﻼﺧﻮر ﮐﺮدن" زﻣﯿﻦهﺎی آن را دارد .ﺳﯿﻄﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬهﺒﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﻓﺮاهﻢ آورده و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮدههﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣـﺤـﺮوم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺳـﺎﯾـﺖ ﺧـﺒـﺮی
"ﻋﺼﺮ ﺟﻨﻮب" ،ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴـﺘـﻀـﻌـﻔـﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪهﺎی اهـﺎﻟـﯽ آن
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ اهﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺨـﺮﯾـﺐهـﺎ و
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮدان روﺳﺘﺎ ﺑـﺮای آزادی از زﻧـﺪان ﺑـﺎﯾـﺪ
وﺛﯿﻘﻪهﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن روﺳـﺘـﺎ ،ﻧـﻪ
ﺷﻐﻠﯽ رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻠﮑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﺮط ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮای آزادی آﻧﺎن از زﻧﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷـﺪﮔـﺎن ﮐﺴـﺎﻧـﯽ ﺑـﺎ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎز رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ
ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ" :وارد روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﮑﻮت را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﺟﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ارﺗﺒﺎط داد
ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن اهﻮازی ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺷﺮﺟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ" .در اﯾﻦ راﺳﺘـﺎ ﭘـﺎﯾـﮕـﺎه
ﺧﺒﺮی آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز ،از زﺑﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم و در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻇـﻠـﻤـﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی
ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آﻧـﺎن روا داﺷـﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن از اداره ﺑﺮق ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﺑـﺮق
را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ" .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘـﯽ ﮔـﻮﺷـﻪای ﻣـﯽﻧﺸـﯿـﻨـﻨـﺪ و ﻣـﯽﮔـﻮﯾـﻨـﺪ:
"ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رزﻣﻨﺪه ﺑﻮدن و هﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ دارد .اﯾﻨﺠﺎ
زﻣﯿﻦهﺎی ًﭘﺪری هﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ از ﺟﺎن ﻣـﺎ ﻣـﯽﺧـﻮاهـﻨـﺪ" .
ﻣﺎدری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﯿﺎنﺳﺎل ﺷﻠﯿﺘﻪاش را زﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤـﺎﻧـﯽ
ﺗﺮسآﻟﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣـﻦ ﭘـﻨـﺞ ﻓـﺮزﻧـﺪ
ﮐﻢﺗﻮان دارم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎش ﺑﺎ رأﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻋﺬاب و دﻟﻬﺮه از دﺳﺖ دادن ﺳـﺮﭘـﻨـﺎه ﺧـﻮد
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ" .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎسهﺎﯾﺶ از ﻋﺮق ﺧﯿﺲ ﺷﺪه و از ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﯽﺑﺮﻗﯽ ﻧـﺎﻟـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :هﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان روﺳﺘﺎ ﺟﺮأت ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن از
اداره ﺑﺮق ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺮق را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ" .او اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ ":وﻗﺘـﯽ
ﺑﺮق ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﻟﺮ هﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدهﺪ و در اﯾـﻦ ﮔـﺮﻣـﺎ و ﺷـﺮﺟـﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ درد هﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﻧـﺪارد ﺑـﻪ ﻓـﮑـﺮ ﻣـﺮدم
ﻣﻈﻠﻮم روﺳﺘﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺴﺮ ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﯿـﺮی ﭘـﺪرش

ﮔﻼﯾﻪ دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﻣﺮدان اﯾﻨﺠﺎ ،ﮐﺸﺎورز ،راﻧﻨﺪه ،ﻧـﮕـﻬـﺒـﺎن و ﯾـﺎ ﮐـﺎرﮔـﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻗﺎﺗﻞ و ﺟﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺮک ﻧﮑﺮدن ﺧﺎﻧﻪهﺎی
ﺧﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﺌـﻮﻻن ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﺑـﯽﮔـﻨـﺎه روﺳـﺘـﺎی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋـﺎدی
ﯾﮏ روﺳﺘﺎ هﺴﺘﯿﻢ .ﻣﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺨـﺮﯾـﺐ ﺧـﺎﻧـﻪهـﺎﯾـﻤـﺎن
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ" .ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﺰارش  ٣٠ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٩ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،رﺋﯿـﺲ
ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﯾـﻦ اهـﺎﻟـﯽ ﺑـﻮدﯾـﻢ و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از ﻗﺪﯾﻢ در روﺳﺘﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ " .او در اداﻣﻪ ﻣـﯽاﻓـﺰاﯾـﺪ" :ﻣـﺎ
ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎدی ﯾﮏ روﺳﺘﺎ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧـﻘـﻼب
ﺧﻮد وﻓﺎدار هﺴﺘﯿﻢ" .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔـﺰارش از ﻗـﻮل ﯾـﮑـﯽ از
ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :اﺣﺘﺮام و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌـﻠـﻢ ﺑـﺮ هـﻤـﮕـﺎن
روﺷﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ هﻤـﻪ ﺑـﻨـﯿـﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﺸﻦ اهﺪای ﺳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﻣﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐـﻤـﺮ ﺑـﻪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ" .
در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨـﺒـﻪ ۵ ،ﺷـﻬـﺮﯾـﻮرﻣـﺎه ،٩٩
ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻟـﻮدر و ﺑـﻮﻟـﺪوزر
ﺑﻪﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪهﺎ وارد اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣـﻘـﺎوﻣـﺖ اهـﺎﻟـﯽ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﮐﺎر ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣـﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﮔﺎز اﺷﮏآور و ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺎﭼﻤﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﭼﻨـﺪ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ وﯾﺪﺋﻮهﺎﯾﯽ از درﮔﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ اهﺎﻟﯽ اﯾـﻦ روﺳـﺘـﺎ در ﺷـﺒـﮑـﻪهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن اهﻮاز ،ﺑﺮﺧـﯽ
از اهﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را "ﻣﻔﺴﺪ" و "زﻣﯿﻦﺧﻮار" ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،روﺳﺘﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸـﻮری
ﺑﻪ ُ
دارای ﮐﺪ ﻣﺼﻮب ﻧﯿﺴﺖ" ... .ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن درﺣﺎﻟﯽ ﻣـﺎﻟـﮑـﯿـﺖ روﺳـﺘـﺎی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽای هـﻤـﭽـﻮن
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺰاﯾﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺧﻮزﺳﺘـﺎن ،ﺑـﺎ ارﺳـﺎل
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ اهﺎﻟﯽ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب
 ۵٧ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺘﺎح ،رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘـﻀـﻌـﻔـﺎن روز  ١٨ﻣـﺮداد در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠـﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای و اﺑﺮاهﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ
ﺧﻮد دارد از ﺑﺮﺧﯽ از "اﻓﺮاد ﺧﺎص" و ﻧﻬﺎدهﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش آنهـﺎ را
ﺻﺮف "ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ" ﮐﻨﺪ!! ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔـﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اهﻮاز ﻣﺤﺪود ﻧـﻤـﯽﺷـﻮد .در روزهـﺎی اﺧـﯿـﺮ
اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺪﺳﺎزی از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎدره ﭘﻨﺞ روﺳﺘﺎ
ﺑﺎ ﻧﺎمهﺎی ﻣﺎﻣﺎزﻧﺪ ،ﻗﻮهﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ارﻣﺒﻮﯾﻪ و ﭘﻠﺸـﺖ در ﺣـﻮﻣـﻪ ﺷـﻬـﺮﺳـﺘـﺎن
ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ واﻗﻊ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب  ۵٧هﯿﭻﯾﮏ از وﻋﺪههﺎی ﺧﻤﯿـﻨـﯽ و
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ "ﮐﻮخ ﻧﺸﯿﻨﺎن"،
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاراﻧﺶ در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ً
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﻣﺮوز اﺳﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ،ﺗﺎرﯾـﮏاﻧـﺪﯾـﺶ و
ﻣﺪاﻓﻊ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖٔ .
ﺛﻤﺮه ﭼﻬﺎر دهﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺎ رهﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪای ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺤـﺮوﻣـﯿـﺖ و ﻓـﻘـﺮ
ﻣﻄﻠﻖ و رﺳﯿﺪن ﺟﺎن ﺑﻪﻟﺐﺷﺎن از ﻇﻠﻢ داﯾﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﻣﺮوز
دﯾﮕﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺘﻤﮕﺮان اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎ ﮐﻪ هﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺗـﺐ در
ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ "اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ" را وﯾـﺮان و ﺧـﻮد او را
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺘـﻤـﺪﯾـﺪﮔـﺎن و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن رﻧﺞ دﯾﺪه ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪهﻨـﺪ ،ﺟـﻠـﻮﮔـﯿـﺮی از ﺗـﻌـﺮض
ﻧﻬﺎدهﺎی اﻧﮕﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎد "ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن" ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ آب ﺧـﺎک
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ﺗﮑﺮار ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ...
ٔ
ﻧﻤﺎﯾـﻨـﺪه ﺧـﺪا ﺑـﺮ
ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای -ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ،در ﺣﮑﻢ
زﻣﯿﻦ -در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﻔﺮ ،ﯾﺎ ﺗـﻤـﺴـﺨـﺮ روﺑـﺮو ﻣـﯽﺷـﻮد.
اﻓﺮادی از ﺟﻨﺲ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﯾﺎ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣـﻘـﺎم رﺋـﯿـﺲﺟـﻤـﻬـﻮر،
ﮐﺎرﮔﺰاران ارﺷﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و رﺳﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺗﺎ ُﻣﺪﻋـﯿـﺎن
دﯾﮕﺮ ﮐﻞ "ﻧﻈﺎم" ،ﻧـﺰد اﻓـﮑـﺎر
اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ّ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺑﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ ﺑـﺤـﺮانهـﺎی
ٔ
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﺮان "ﻧﻈﺎم" و در رأس آﻧـﺎن ﻋـﻠـﯽ
ٔ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺑﻪرﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ وﺿﻌـﯿـﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در درون ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﺗـﻬـﺪﯾـﺪهـﺎی رو ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ "ﺗﻐﯿﯿﺮهـﺎی ﺣﺴـﺎبﺷـﺪه" ﺑـﻪ
ﮐـﻼن ﻻﯾـﻪهـﺎی ﻓـﻮﻗـﺎﻧـﯽ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﻗﺪرت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓـﻊ
ِ
راه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻬـﺮهﺑـﺮداری
ﺑﻮرژوازی ،ﺗﻨﻬﺎ ِ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ
روشهﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردههﺎی دﺳﺘﮕﺎه وﻻﯾـﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﻨﯿﺘﯽ-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑـﺮای دﻓـﻊ ﮐـﺮدن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ﺧﻄﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ِ
ﮔﯿﺮی ﻣﺮدم از ّ
ِ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎل  ،١٣٩٢ﯾﻌﻨﯽ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم در وﺿـﻌـﯿـﺘـﯽ ﺑﺴـﯿـﺎر
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﮋواک اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳـﺒـﺰ و ﮐـﻮدﺗـﺎی
راه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ٔ ١٣٨٨هﻨﻮز ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺑﻮد ،اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای هﻤﻮار ﺷـﺪن ِ
ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و "دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ" ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﯾـﻔـﺎ
ﻇﻬﻮر
هـﺪف
ﺑـﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ"
ﺑﺎ
"اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﺎرﭼﻮب
در
ﮐﻪ
ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ،
ِ
ِ
ﺑﯿﺮون ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺻﺤﻨﻪ و ﺟﻠـﻮﮔـﯿـﺮی از ﺗـﺄﺛـﯿـﺮﮔـﺬاریﺷـﺎن ﺑـﺮ
ﺗﺤﻮﻻت ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺎﻓـﺎن و
ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄﯿﻊ رهﺒﺮی ،ﺑﻪ
ِ
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺻﻼح ِ
هﻤﺮاه ﻓـﻠـﺴـﻔـﻪ ّ
ﺧﺎرج ﮐﺸـﻮر ﻣـﺪﻋـﯽ
و
داﺧﻞ
در
ﮐﻪ
ﺷﺎن
دوآﺗﺸﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و هﻮاداران
ِ
اﻣﮑﺎن آزادیﺧﻮاهﯽ در زﯾﺮ ٔ
ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،آﻧﺎن ﻧـﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺑـﻘـﺎی ﺧـﻮد و
ﺑﺮونرﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ "ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم" ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺣﺴﺎبﺷﺪهای را-
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ رواﺑﻂ "ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی" -ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳـﺖ
ﺑﻪوﯾﮋه در
ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ اﻧﺘﺸﺎر ٔدور ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺌﻮریﺑﺎﻓﯽهﺎی ﻧﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧـﻨـﺪ ﺳـﻌـﯿـﺪ
ﺣﺠﺎرﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ "اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ" هﺴـﺘـﯿـﻢ ﮐـﻪ هـﺪف
ﺧـﺎرج ﮐﺸـﻮر
اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ِ
اﺳﺖ .ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦهـﺎ ﻓـﺎرغ از ﻋـﻘـﺎﯾـﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ،روی ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ و ﺣﺮاﺳﺖ از ً آن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ".در اداﻣـﻪ ،او
ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ" :اﯾﻦ اﻓﺮاد ّاوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾـﺮان ﺗـﺮدد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ… ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت در ﻏـﺮب ﺷـﻮﻧـﺪ ".ﺑـﺪﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ٔ
اراﺋﻪ ﺷﮑﻞ ﺟـﺪﯾـﺪی از ﮔـﻔـﺘـﻤـﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻧﯿﺮو َﺑﺮ ِﮔﺮد "اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮی دﯾﮑﺘﺎﺗـﻮری وﻻﯾـﯽ" ﺣـﺮﮐـﺖهـﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .هﺪف از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوهـﺎﯾـﯽ
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ّﺑﯿـﻦ
ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ّﺣﻮل
ﻣﺤﻮر ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دهﻪ ﭘﺲ از ِ
ِ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و "ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاهﺎن" اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺷﺪت دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﺗﺸﺘﺖ
ﻧﻈﺮی ،و ﺑﺤﺮان هﻮﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ّ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟـﺪ ِی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﭼﻨﺪ ِ
ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آﺑﺎن  ،٩٨ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺟﺮﯾﺎنهﺎ و ﭼﻬﺮههﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر راهاﻧـﺪازی ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮔـﻮﻧـﻪ
ﺑﺤﺚهﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی از ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮعهﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
دادن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﺑﺮهﻪهﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘـﻪ،
و ّﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﺮای رژﯾﻢ ،ﺑﺎ ارﺟﺎع ِ
ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻻن و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺪﻋﯽ اﯾﺠﺎد "هﻤﺪﻟﯽ" و ارﺗﺒﺎط ّ
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ّﻋﻠﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻻن و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﺪت ّ
ﺣﺴﺎس اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژههﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪهﺎی اﺧﯿﺮ
ﮐﻪ "اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز" ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ ،و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺮﮐـﺖﮐـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن در آن،
ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ "ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن" ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﻈﺮی و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﻤﺖﮔﯿﺮیهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی "اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز" ﮐﻪ ﺧﻮد را "رﺳﺎﻧﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺒﺎر و
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ﺗﺤﻠﯿﻞ" ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ اﺧـﯿـﺮ
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮی ﮐـﻨـﺰق،
ٔ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑـﺎ
ﻋﻀﻮ
ﻋﻨﻮان "ﭼﭗهﺎ ﺑﺎﻋﺚ اوﺿﺎع
ِﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان هﺴﺘﻨـﺪ"
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧـﮕـﺮ
دﯾﺪﮔﺎهﯽ ﺿﺪ ﭼﭗ و ﻣﺪاﻓـﻊ
ﻧﻮﻟﯿﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ اﻗـﺘـﺼـﺎدی
اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮی ﮐﻨﺰق در اﯾـﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﮐﻪ ٔ
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ
ّ
)دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪ،
ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪهـﺎی
ﻋــﻈــﯿــﻢ ﺧﺼــﻮﺻــﯽ و
ﺷﺒﻪﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋـﻤـﻠـﮑـﺮد
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪﻏـﺎﯾـﺖ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪای ﮐﻪ زﯾﺮ ٔ
ﺳﺎﯾﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧـﯽ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری و
اﺳـﺖ هـﯿـﭻ
ﺛﺮوتاﻧﺪوزیهﺎی ﮐﻼن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑـﻞ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ ّ
اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،او ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﮐﻨـﻮﻧـﯽ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣـﻠـﯽ را ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺳﺎلهﺎی ّاول ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،و ٔ
رﯾﺸﻪ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑـﻪ
ٔ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدهﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻧﻘـﺶ ﮔـﺮوههـﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺗﺮﻗﯽ
ﭼﭗ در اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻌﺎرهﺎ و آرﻣﺎنهﺎی ﭼﭗﮔﺮاﯾـﺎﻧـﻪ از هـﻤـﺎن
اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ]از[ ﺷﻌﺎرهﺎی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣـﯽ ﺷـﺪ… ﺗـﺤـﺼـﯿـﻞ
ﮐﻮﭼـﮑـﯽ از
راﯾﮕﺎن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎهﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای هﻤﻪ ،ﻓﺮاﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و… ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ً
اﯾﻦ اﺻﻮلاﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺶ ُﭘﺮرﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ".آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ،ﭼﻬﺎر دهﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب" ،ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎهﯽ راﯾﮕﺎن ﺑـﺮای هـﻤـﻪ"
وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪای زرﺳﺎﻻر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﺧﺼـﻮﺻـﯽ
ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ؟
ٔ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ًﺑﺎ اﺟـﺮای ﺳـﻪ دهـﻪ
درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻧﻈﺮی واﭘﺲ
ﺗﻌﺪﯾﻞهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺧﺸﻦ ،در ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را در ﻣﯿﻬـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺪاوم رژﯾـﻢ ﺣـﺎﮐـﻢ و
ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .هﻤﯿﻦ
ِ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﺑﺎ ﺧﻄﺮی ُﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ روﺑـﺮو ﺳـﺎزد .از ﺟـﻤـﻠـﻪ وﻇـﺎﯾـﻒ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آن ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖهﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺟﺎع دادن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺠﻌﻮل ،و ﺣﻤﻠـﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻘﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ّ
وﺿـﻌـﯿـﺖ
ﺴﺒﺒـﺎن
روزﻣﺮ ٔه آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ُﻣ
ِ
ِ
ﯾـﺎﻓـﺘـﻪٔ
ﮐﻨﻮﻧﯽ هﺮ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘـﺮوژههـﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺘﮑﺎرهﺎی اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸـﯽ
از ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾـﺦ ﭼـﭗ ًﯾـﺎ
اﻧﺘﺸﺎر دﻓﺘﺮﭼﮥ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺗـﮑـﺮاری و دﻗـﯿـﻘـﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎبهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎص و ﻣﻼلآور ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ﭼﭗ ،و راهاﻧﺪازی ﺑﺤﺚهﺎی داﯾﺮهوار ،ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ،و ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺸﻌﺎب رخ داد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض اﻧﺸﻌﺎب رخ ﻧﻤﯽداد ﭼﻪ ﻣـﯽﺷـﺪ ،ﯾـﺎ
اﻧﺘﺸﺎر داﺳﺘﺎنهﺎی ﺷﺨﺼﯽ و وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ رﺧﺪادهﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻗـﺮن
ﭘﯿﺶ از دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،آن هﻢ ﺑﺪون ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی اﯾﻦ ّﻣﺒﺎرزه ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی داﻧﺴـﺘـﻪ و ﮔـﺎه
ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم و اهﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ و هﻤﮑﺎری ﺟﺪی در ﻣﻮرد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎد ﺑﺮ ﺿـﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ُﻣﺤﺎق ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺮ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎ و ﺷﮑﺴﺖهﺎی ﻣـﺒـﺎرزه
ّ
اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ،١٣٩٩از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣـﻌـﻪ ،ﺳـﺎﺧـﺘـﺎر
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ ،اﻣﺎ ِ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻧﻮع ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶهﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣـﺪﻧـﯽ،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﯾﺮان ٔ
دهﻪ  ۵٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺳﺎلهﺎی ّاول ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻔﺎوت دارد ،و ﺟﻬـﺎن
ِ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗـﺎرﯾـﺦ -ﺑـﺪون
اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﮑﺮار
ِ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ روز -ﺗﻼﺷﯽ ﻋﺒﺚ و ّ
ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘـﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ رﺧﺪادهﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﻄﺒﺎق ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾـﻂ ﻣﺸـﺨـﺺ
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ و ﮔـﻔـﺘـﻪهـﺎی ﻏـﯿـﺮﻣﺴـﺘـﻨـﺪ اﻓـﺮاد و
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﮥ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺪی و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﻧـﺪارﻧـﺪ ،ﺷـﯿـﻮهای
اﺳﺖ ُﻣ ّ
ﺨﺮب ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ﺑﻪرﻏﻢ ﺿﻌﻒهﺎی ﻣﻌﯿ ِﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾـﮕـﺮ
ﻗﺸﺮهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٨

 ٧دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ...
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪ ﻣﻠﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺣـﮑـﻢ اﻋـﺪام ﺻـﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ ﺑـﺰرگ ،و ﺑـﻪرﻏـﻢ هـﻤـﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽودو ﺳﺎل از اﯾﻦ
ﺗﻼشهﺎی ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻮﻟﻨﺎک در ﺑـﺮاﺑـﺮ
اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،و ﺳﯿﻤﺎی اﻣﺮ دهﻨـﺪﮔـﺎن،
ﺳﺎزﻣﺎندهﻨﺪﮔﺎن ،و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن از ﭘﺮده ﺑﺮون اﻓـﺘـﺎده و آﺷـﮑـﺎر ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎی هﯿﭻ ﺷﺒﻬﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﺘـﺎر هـﺰاران
زﻧﺪاﻧﯽ و درواﻗﻊ اﺳﯿﺮ )زﯾﺮا ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎریﺷﺎن ﺳﭙﺮی ﺷـﺪه
اﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -١٣۶٧ﯾﻌﻨﯽ زﻧـﺪاﻧـﯿـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ در
ﺑﯿﺪادﮔﺎههﺎی ٔ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ رژﯾﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -ﺟـﺰ
ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوام ﺣﮑـﻮﻣـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دهﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺪﻓﯽ ﻧـﺪاﺷـﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭘـﺮده
ﭘﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺮان رژﯾﻢ و ﺳﮑﻮت ﻣﻤﺎﺷﺎتﮔﺮاﻧﻪ و ﮔﺎه ﺗﺄﯾﯿﺪآﻣﯿﺰ
ﭼﻬﺮههﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی اﺛﺮﮔﺬار در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ دم از "ﻣـﺮدم
ﺳﺎﻻری"" ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ" ،و "آزادی" ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در ﻗـﺒـﺎل اﯾـﻦ ﺑـﯽﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ و
ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﻪ آﻣﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر اﺟﺎزه داد و هﻤﭽﻨﺎن داده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون هﺮاس از دادﺧﻮاهﯽ ﻣﺮدم و ﻋﻮاﻗﺐ اﻗﺪام ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪﺷـﺎن در
ﭘﺴﺖهﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎلهـﺎ و از ﺑـﯿـﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺣﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧـﻘـﺸـﯽ اﺳـﺎﺳـﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪه ﯾﺎد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐﺸـﺘـﺎر
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ٔﺑﻪاﻋـﺘـﺮاض ﺑـﺮﺧـﺎﺳـﺖ .ﻧـﻮار ﺻـﻮﺗـﯽ
ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺟﻠﺴﻪ  ٢۴ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣۶٧در دﯾـﺪار او ﺑـﺎ
ﮔﺮوه ﻣﺮگ اﻋﺰاﻣﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ زﻧﺪانهﺎ )ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻧﯿﺮی ،در
ﻣﻘﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع وﻗﺖ؛ ﻣـﺮﺗﻀـﯽ اﺷـﺮاﻗـﯽ ،دادﺳـﺘـﺎن وﻗـﺖ؛ ﻣﺼـﻄـﻔـﯽ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻗﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﯾﻦ؛ و اﺑﺮاهﯿﻢ
ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،در ﻣﻘﺎم
ٔ
رﺋﯿﺴﯽ ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ دادﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋـﯿـﻪ( ،در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮاهﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﺪامهﺎی ﺻﻮرت ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ را
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ از اول اﻧﻘﻼب ﺗـﺎ آن
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﺟﻠﺴـﻪ  ٢۴ﻣـﺮدادﻣـﺎه ١٣۶٧
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﯽﺧﻮاهﻢ  ۵٠ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻀﺎوت ﻧـﮑـﻨـﻨـﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ ٔ
ﭼﻬﺮه ﺧﻮنرﯾﺰ ،ﺳﻔﺎک و ﻓﺘﺎک ]ﮔﺴـﺘـﺎخ[ ﺑـﻮد و
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾـﻦ ﺟـﻨـﺎﯾـﺘـﯽ ﮐـﻪ از اول اﻧـﻘـﻼب ﺗـﺎ ﺣـﺎﻻ در
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...و ﺷﻤﺎ را در
ﺟﺰء ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ".
آﯾﻨﺪه ِ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ در زﻣﺎن روی دادن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﻮد،
ﺑﻪدروغ ادﻋﺎ ﮐﺮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﯿﺮ و ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳـﯿـﺪه در زﻧـﺪانهـﺎ ﺑـﺎ ﺣـﻤـﻠـﻪ
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از ﻣﺮز ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل آﺗﺶﺑﺲ در ﺟﻨـﮓ
 ٨ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و اﻋﻼم آن ،هﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﺧـﺎﻣـﻨـﻪای در دﯾـﺪار
ﻣﺮﺳﻮم ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﻔﺖ" :ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﯾـﻢ؟ ﻧـﻪ!
ﻣﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را دارﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘـﺤـﻖ
اﻋﺪاﻣﻨﺪ… اﯾﻦ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی زﻧﺪان ،از داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﯿـﻦ ﮐـﻪ
ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮزهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ… ارﺗﺒﺎط دارد ،او
را ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘـﮕـﺎه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرش ﮐﺮد؟ او ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺳـﺖ و اﻋـﺪاﻣـﺶ
هﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿـﻢ " )ﺑـﻪﻧـﻘـﻞ از :روزﻧـﺎﻣـﻪ
 ١۶آذرﻣﺎه .(١٣۶٧
رﺳﺎﻟﺖٔ ،
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﺧـﻼف ادﻋـﺎهـﺎی دروﻏـﯿـﻦ ﻋـﻠـﯽ
در
ﺧﺎﻣﻨﻪای و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ ،ﻓﻘـﻂ اﻋﻀـﺎ و هـﻮاداران زﻧـﺪاﻧـﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ -ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔـﺎن از آﻧـﺎن ﺑـﻮد -ﺑـﻪﻗـﺘـﻞ
ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻـﺪهـﺎ ﺗـﻦ از
رهﺒﺮان ،ﮐﺎدرهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان ﺑـﻪﺷـﮑـﻠـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻮﻟﻨﺎک اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در
ٔ
زﻣﺮه اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان دوران ﺳﺘﻢﺷﺎهﯽ ﯾـﻌـﻨـﯽ اﻓﺴـﺮان
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻮدهای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺳﺎل از ﻋﻤﺮﺷﺎن را در ﺣﺼﺎر زﻧﺪانهﺎی ﺷﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾـﺮان ،ﻣـﺘـﻔـﮑـﺮان،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻧﺎﻣﺪار ،اﻓﺴﺮان دﻟﯿﺮ ًارﺗﺶ ،ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺟـﻮان،
ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ ،و ﭘﺮﺗﻼش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﺧﻼل ﺳـﺎلهـﺎ و دهـﻪهـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺑﺮدن آﮔﺎهﯽهﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺛﺮﮔﺬار داﺷﺘﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١
و هﻮادار ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺑﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ارﺗﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ.
ٔ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر
و
ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺪاﻧﯽ
هﺰاران
ﮐﺸﺘﺎر
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ً
دهﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺘـﮑـﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻈﺮیاش "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" و "ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ“ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧـﻪ در
آن هﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮردﻗﺒﻮل ﺣﮑﻮﻣـﺖ( ،هـﯿـﭻ دﺳـﺘـﮕـﺎهـﯽ
اﺟﺮاﯾﯽ ،هﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ ،و هﯿﭻﮔـﻮﻧـﻪ ﺧـﻮاﺳـﺖ و ارادۀ ﻣـﺮدم در
زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮات و ﻓﺮﻣﺎنهﺎی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺸـﯿـﺰی
ارزش
ﻧﺪارد.دوران هﺸـﺖ ٔ
ﺳـﺎﻟـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺸـﻬـﻮر ﺑـﻪ "دوﻟـﺖ اﺻـﻼﺣـﺎت" ﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ در
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا را در دﺳـﺖ داﺷـﺘـﻨـﺪ و
ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ" ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺪﻧـﺪ از ﻣـﺮز ﺧـﻂ
ﻗﺮﻣﺰﺷﺎن ﮐﻪ "ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی" ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و در راه روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣـﻘـﺎﯾـﻖ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺳﮑﻮت ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟـﻨـﺎﯾـﺖﭘـﯿـﺸـﮕـﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ هﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻗﺘﻞهﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻓﺮوهﺮهﺎ ،ﻣﺨﺘﺎری ،و ﭘﻮﯾﻨﺪه
و در اداﻣﻪ آن ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ رژﯾﻢ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣٧٨در داﻧﺸﮕﺎههﺎی ﮐﺸـﻮر
دﯾﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از آن هﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﻋﺘـﺮاضهـﺎی ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ١٣٨٨و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮐﻬﺮﯾﺰک در دوﻟﺖ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪی و ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪدار
و ﻣﮑﺮر در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻋﺘﺪال در ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮیهﺎی ﺧﺸﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدﻣـﯽ
در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر در دیﻣﺎه  ٩۶و در آﺑﺎنﻣﺎه  ١٣٩٨در هﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎر از
ﺷﻬﺮهﺎی ﮐﺸﻮر روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ روزهﺎ هﻢ ﺑﺎز ﺻﺪور ﺣﮑـﻢهـﺎی اﻋـﺪام ﺑـﺮای
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨و ﺑﻪﻣﻮازات آن و ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺣﮑـﻢهـﺎی
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣـﻘـﻮق
ﺑﺸﺮ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺷﺎهﺪﯾﻢ.
ﺳﯽودو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺘـﻼﻃـﻢ اﯾـﺮان از
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز در  ،۶٧در ﺳﺎلهﺎی ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ رژﯾﻢ در ﭘـﺎکﺳـﺎزی
آﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ درﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﮔﻠﺴـﺘـﺎن ﺧـﺎوران و در
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪهﺎی ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺷـﻬـﺮهـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺧﺎﻧﻮادههﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۶٧هﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮدهﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﮐﻨـﺎر
هﻤﺪﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮه درﺧﺸﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽهﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣـﺮز
و ﺑﻮم را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ.
هﻢﻣﯿﻬﻨﺎن آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز!
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی آزادیﺧﻮاه ،ﻣﻠﯽ ،و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ روﺷﻦ
ﺷﺪن و ٔ
زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺸﺎی ٔاﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷـﻮم
هﻮﻟﻨﺎک هﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشهﺎیﺷﺎن در
ٔ
درﺑـﺎره
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اداﻣﻪ دهﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗـﻼشهـﺎ را ﺗﺸـﺪﯾـﺪ ﮐـﺮد .ﻣـﺒـﺎرزه و وارد آوردن ٔﻓﺸـﺎر ﺑـﻪ
رژﯾﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺸﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻼش ﺑـﺮای اﻓﺸـﺎی هـﻤـﻪ اﺑـﻌـﺎد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادههﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،در ﻣﺒـﺎرزهای
ﮐﻪ در ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن و در راه دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،آزادی ،دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ ،و ﻋـﺪاﻟـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑـﯽﺷـﮏ ﻧـﻘـﺸـﯽ ﻣـﻬـﻢ و ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦﮐـﻨـﻨـﺪه دارد.
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺨﯽ هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﻣﺪاﻓﻊ آزادی اﺳـﺖ
ﮐﻪ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻼشهﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺸﺘﺎر هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗـﺎﺑﺴـﺘـﺎن ﺳـﺎل  ١٣۶٧هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ دﯾـﮕـﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﻣـﻬـﻢ ﺑـﺮای
ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﺎلهﺎی دهﻪ  ،١٣۶٠ﺗﺠﺮﺑﻪ
دارد.هﺎی ٔ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﺨـﺴـﺖ اﯾـﻨـﮑـﻪ،
ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر در ﺑﺮ
هﻤﻪ
ﻧﯿﺮوهﺎیﺑﻪ ٔ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارش ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ "ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اوﺟﺐ واﺟـﺒـﺎت" آن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ واﺟﺐﺗﺮﯾﻦ واﺟﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﺧـﻮد ﺟـﻨـﺎﯾـﺘـﯽ
ﭼﻨﯿﻦ هﻮﻟﻨﺎک را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺻﻼحﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ادﻋﺎی اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻣﺎهﯿﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯿﺪن در
ﺗﻮدههﺎ و ﯾـﺎری
ﻣﺎﺳﺖ.ﭼﺸﻢ ٔ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ دوم آﻧـﮑـﻪ،
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دوام ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮنﺑﺎر اﺳﺘﺒﺪاد در ﮐﺸﻮر
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﻪﻗﻮل آﻗﺎی ﻣﻨﺘـﻈـﺮی ،ﺑـﺎ زﯾـﺮ ﭘـﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺎندهﻨﺪۀ اﯾﻦ واﻗـﻌـﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﺎم "ﺟﻤﻬﻮری" اﺳﺖ و در ﺳـﺎﺧـﺘـﺎر و ﻋـﻤـﻠـﮑـﺮد
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ در ً
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻓﺮدی ،ﻋﻤﯿﻘﺎ اﺳﺘﺒﺪادی ،و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪون ﻃـﺮد
ﺑﻨﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری آن -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ -ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ٔ
آﯾﻨﺪه ﮐﺸـﻮر
و اﻣﮑﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺤﻮﻟﯽ در راه اﺳﺘﻘﺮار آزادی و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ اراده ﻣـﺮدم ﺑـﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ۶٧ﻣﺮزهﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻘـﯿـﺪﺗـﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .رژﯾﻢ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهاش ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽدﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
درﯾﻐﺎ و اﻓﺴﻮس ﮐﻪ از ِﭘﺲ ﮔـﺬﺷـﺖ ﺑـﯿـﺶ از
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٨

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

 ٨دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از »ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ُﻣﺰدی« ...

اداﻣﮥ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ...

هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦهﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،راهﺣﻞ ﺳﻮﺳﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺑـﺤـﺮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ؛ ﻣﺒﺎرزهای در ﺑﯿـﺮون و درون ﻣـﺠـﻠـﺲ ،ﮐـﻪ در آن
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﮔﺮوههﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و دﯾﮕﺮ
ﮔﺮوههﺎی ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -از ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺣـﺰب
ﮐﺎرﮔﺮ -ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻮل و ﻣﺰد در دوران ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨـﺪ داد .اﻣـﺎ در
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ "ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی" ،ﺑﺎ آن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎرﮐﺴﯿـﺴـﺖهـﺎ در ﻧـﻈـﺮ دارﻧـﺪ،
ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﺻﻞ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( "از هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ،ﺑـﻪ
هﻤﺮاه ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی هﻤـﮕـﺎﻧـﯽ راﯾـﮕـﺎن،
هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎرش" ّ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای هﻤﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟـﻤـﻨـﺪان ﺑـﺎ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای هﻤﮕﺎن ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎﻟﮕـﯽ،
ٔ
ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﻏﺬای راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﺴﺘـﺮده آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟـﯽ و آﻣـﻮزش
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتهﺎ و ﺣﺮﻓﻪهﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻢارز ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸـﮕـﺎهـﯽ
ارزشﮔﺬاری ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ هﻤﻪﺷﻤﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ،ﻧﯿﺎزهﺎی ﺿـﺮوری دﯾـﮕـﺮی
ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاهﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی ﺑﺎ اﺻﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ "از هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش و ﺑﻪ هـﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزش" ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ّ
ﺗﺤﻮل ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺎﻟﮑـﯿـﺖ ﯾـﺎ ﻧـﻈـﺎرت
دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،هﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽهﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
آب و ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻟﮕﻮهﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺜﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺎههﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘـﻘـﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖآﺧﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ﯾﮑﺴﺮه از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ
رﻓﺖ .هﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر دورﺗﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺘـﻮان
ﺗﺼﻮرش را ﮐﺮدّ ،اﻣﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ً ١٩-ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣـﺮدم-
و آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺰد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮان از
ﮐﺎر ﺧﻮد -در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟـﻐـﻮ ﻧـﻈـﺎم
ﻣﺰدی هﺪﻓﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺳﯽودو ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﺣﺰبهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸـﻮر
ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آنهﺎ زﺧﻢهﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﻗﺘﻞ اﻋﻀﺎ و هـﻮادارانﺷـﺎن
ﺑﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و دور از هﻢ ﺑـﻪ ﺑـﺰرﮔـﺪاﺷـﺖ اﯾـﻦ
واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻻوری ﮐﻪ اﻋـﺪام
ﺷﺪﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮﺧﻪهﺎی ﻣﺮگ رژﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ در
ﮐﻨﺎر هﻤﺪﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﺎوازان ﺳﺮود ٔ
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬـﻦ رهـﺎﯾـﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آزادیهﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧـﺎم و ﺧـﺎﻃـﺮهٔ
آﻧﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﻧﺒﺎر ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ زدوده ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺿﻤﻦ ﺗـﻼشهـﺎی ﮔﺴـﺘـﺮده و ﺟـﻬـﺎﻧـﯽاش
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺸﺎ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎی رژﯾـﻢ،
هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادههﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑـﻪﺣـﻖ
آﻧﺎن ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖهﺎ در واﭘﺴﯿﻦ روزهﺎی ﻋﺰﯾـﺰانﺷـﺎن
در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮادههﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧـﯿـﺎن ﺑـﻪ ﺗـﻼشهـﺎﯾـﺶ اداﻣـﻪ داده و
هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد.
* ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎد ﺗﻼش هﺎ در راه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب.
ٔ
ﺧﺎﻃﺮه هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﻓﺮزﻧﺪان دﻻور ﺧﻠﻖ
* ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد
ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  ١٣۶٧ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ!
* درود ﺑﯿﮑﺮان ﺑﻪ ﻣﺎدران ،ﭘﺪران ،هﻤﺴﺮان ،ﻓﺮزﻧﺪان و واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺣـﻘـﺎﻧـﯿـﺖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ دﻓﺎع ﮐﺮده و
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺳﺮان رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ  -آﻣـﺮان و ﻋـﺎﻣـﻼن
ﺑﺮ
ﻧﻔﺮت
و
ﻧﻨﮓ
*
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ!
ﺟﻨﺎﯾﺖ دهﺸﺘﻨﺎک

اداﻣﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻼروس ...
ً
ٔ
ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن هﺎﯾﮑﻮ ﻣﺎس ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدود اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ اﻣﻮر
ٔ
ﺗﻨﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﻼروس وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ٔ
ٔ
ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﺑﻼروس را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ
ٔ
در دهﻪ  ١٩٩٠و  ٢٠٠٠ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و
اﻣﺘﻨﺎع از ﻗﺒﻮل "ﮐﻤﮏ" ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﺲ از  ٢۶ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻣﺪاوم وی در آن ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ زوال اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم در آورﯾﻞ  ٢٠٢٠در ﻣﯿﻨﺴﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 ٢۵درﺻﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﻼﻣﺖ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﯿﺒﺮال دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ هﯿﭻ راهﺣﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ هﻮادار
ٔ
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و هﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﺎدر ﺑﻪ ٔ
اراﺋﻪ راهﺣﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و آرﻣﺎنهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﺑﻼروس
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺑﺤﺮان ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻼروس ﺣﻖ
دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ ،و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺑﻼروﺳﯽ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻘﻼل آﻧﻬﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻠﻮکهﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدم ﺑﻼروس در
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن هﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آزاداﻧﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪٔ
اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪٔ .
آﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻼروس در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺑﺮوﮐﺴﻞ،
ورﺷﻮ ،وﯾﻠﻨﯿﻮس )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ( ،ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در
ٔ
آﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻼروس و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
 ۶ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ﺗﮑﺮار ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ...
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺤﺮانهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗـﺘـﺼـﺎدی
اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ
ِ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﻬﺎر ،روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن اﻋـﺘـﺮاضهـﺎی ﭘـﯽدرﭘـﯽ ﻣـﺮدم
رﻧﺞ ٔ
ّ
ﺗـﺤـﻮل
دﯾﺪه اﯾﺮان وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﻃـﺒـﯿـﻌـﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺮدم از ﺟﺎﯾـﮕـﺎهﺸـﺎن در اﻗـﺘـﺼـﺎد
ﻣﺸـﺖ آهـﻨـﯿـﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳـﺮﮐـﻮب و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ
ِ
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﮔـﺬاران و ﮐـﺎرﮔـﺰاران "ﻧـﻈـﺎم" و ﺿـﺮورت
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ ،و ﻣﺪﻧـﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﻋﺘﺮاضهﺎ و ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ّ
ﻣﺎد ِی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿـﺸـﺘـﺮی ﻧـﯿـﺎز
داردّ ،اﻣﺎ از هﻢاﮐﻨﻮن ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻘﺎ و دوام ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ
ّ
ﻣـﺤـﺮک آن
ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧـﯿـﺮوی
ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،و ﮔﺬار از
ﺑﺮآﻣﺪه از
ِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑـﻪ اﻧـﺠـﺎم رﺳـﺎﻧـﺪن دﮔـﺮﮔـﻮﻧـﯽهـﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ
ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﺟﺎی واﻗﻌﻪﻧﮕﺎریهﺎ و ﺑﺤﺚهﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠـﻪ در ﻣـﻮرد
روﯾﺪادهﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿـﺶ ،و ﺑـﻪﻋـﻮض رﻗـﺎﺑـﺖهـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزی و اﻓﺸﺎﻧﺪن ﺑﺬر ﺷﮏ و ﺗـﺮدﯾـﺪ در ﻣـﻮرد
ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ،ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎ و
ٔ
روﯾﮑﺮد ﻧﻘﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰبهﺎ و ﺑﺎ
ِ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در راه زدودن
ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮهﺎ و دﻓﻊ ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ-ﺗـﺒـﻠـﯿـﻐـﺎﺗـﯽ
ﭘﯿﺶداوریهﺎ و ِ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺎ ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮ
روﻧﺪ ﺣﺬف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄـﻠـﻖ وﻻﯾـﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ،
دادن ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در ِ
ِ
ّ
ﺗـﺤـﻮلهـﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار ﻣﯿﻬﻦ از
ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮد.

 ٩دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» :ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ« ﺑﺪون
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻪروزی
روز  ٣ژوﯾﯿﻪ  ١٢] ١٩٧٩ﺗﯿﺮ  [١٣۵٨ﺟـﯿـﻤـﯽ ﮐـﺎرﺗـﺮ
وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑـﺮای
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ِ
دادن ﮐﻤﮏهﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن هﻨـﻮز ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﭘـﯿـﺶ از ورود
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻮد .از
ﺳﺎل  ،١٩٨٠ﯾـﻌـﻨـﯽ زﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ روﻧـﺎﻟـﺪ رﯾـﮕـﺎن،
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه راﺳﺖﮔﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﮐﻪ ﺟﺎی ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗـﺮ را در
ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺖ -هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼـﺮ ،ﻧـﺨـﺴـﺖوزﯾـﺮ
وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر اﻋﻼم ٔ
ﻧﺸﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ ﺗـﺮﻗـﯽﺧـﻮاه
ِ
ﭼﭗﮔﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ،ﺟﻨﮓ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﯾـﮑـﯽ از
ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر و داﺋﻤﯽ و ّ
هـﺪف
روزﻣﺮه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ِ
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﻬﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧـﺪ،
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ دوﻟﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﺧـﻠـﻖ اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن و
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺸﻪﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم در آن ﮐﺸـﻮر ﺑـﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه در روز  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠٠١ﺑـﻪ
ﺑﺮج هﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﯾﮏ دوﺟﯿﻦ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻤﺒﺎران اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠١ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﻧﻈﺎﻣـﯽ داﺧـﻠـﯽ
ﻣﺪاوم ،ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ”ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ»ی را
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮای ﺟﻬﺎدی ﻃﺎﻟﺒﺎن و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺸـﯿـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،و ﺑﺮای آﮔﺎهـﯽ ﻓـﻌـﺎﻻن ﺻـﻠـﺢ و ﭘـﯿـﺸـﺮﻓـﺖ از
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻟﯿﺒﺮﯾﺸﻦ ) (Liberationﺑـﺎ رﻓـﯿـﻖ
رﺧﺪادهﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اﻓـﻐـﺎن ،ﻣﺼـﺎﺣـﺒـﻪای درﺑـﺎرهٔ
روﯾﺪادهﺎی ﺟﺎری در آن ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓزده ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ ﮐﺸـﺘـﻤـﻨـﺪ ﻋﻀـﻮ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﺨﺴﺘﯿـﻦ ﺳـﺮدﺑـﯿـﺮ
ﺳﺎﺑﻖ
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ”ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻘﻼب“ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ١٩٨٠
ﺑﻮد .او هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺣـﺰب
ﺷﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻮد .در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﺧﺮ دوﻟﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨـﺪ
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﯾﺮان ،و اﺗـﯿـﻮﭘـﯽ ﺑـﻮده
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣـﺒـﻪ را در اداﻣـﻪ
اﺳﺖ .او اﮐﻨﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ.
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ﺳﺌﻮال :در ﺳﺎلهﺎی ﺟﻨﮓ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ١٨٫٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﺻـﺮف ﮔﺴـﺘـﺮش ﻓﺴـﺎد و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ِ
ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﻗﺸﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻠﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻋـﯿـﻦ ﺣـﺎلّ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﮔﺰارشهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن اﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ از زﻣـﺎن
ٔ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ و
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺮوهﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ در ﺳﺎل  ٢٠٠١اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻓﺴـﺎد در
رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ :در ﻧﻮزده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪّ ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اهﻤﯿﺖ ﺟﻔﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ
ٔ
ﺑﻬـﺎﻧـﻪ ﺟـﻨـﮓ،
هﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ّ ،ﻗﺼﺪ و ِ
ﺑﺮای درازﻣﺪت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .از زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ژﻧـﺮالهـﺎی آﻣـﺮﯾـﮑـﺎﯾـﯽ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ دارد در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﺣﻀـﻮر
اﻧﺴـﺎﻧـﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور و ﺗﻠﻔﺎت
ِ
ٔ
اداﻣﻪ ِاﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ّﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺎﻟﯿﺎتدهﻨﺪﮔﺎن آن ﮐﺸﻮر ،ﻻزم
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را -در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﮐﺮد -ﺣـﻔـﻆ ﮐـﻨـﺪ .اﯾـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺸﺘﻮن رﯾﺸﻪهﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد و از ﭘﺸﺘـﯿـﺒـﺎﻧـﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .هﻢزﻣﺎن ،ﻧﻈﺎم
ٔ
اداﻣـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ و ﺿـﺎﻣـﻦ
اﺷﻐﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺴﺎبﺷـﺪه و ﻣـﻨـﻈـﻢ از روﻧـﺪهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتهﺎ )ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﻏـﺮب ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ( و ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﭘـﺎﯾـﮕـﺎه

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻓﺴﺎد در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﻪ
رواﻟﯽ ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﺘـﺎز ﮐﺸـﻮر را ﻣـﺘـﮑـﯽ و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ٔ
اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ هﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴـﺎد
در
ٔ
ﮐـﺎرﮐـﺮد
هـﺎی
ﺟﻨﺒـﻪ
هﻤﻪ
ﺑﺮ
و
اﺳﺖ
ذاﺗﯽ
و
دروﻧﯽ
ﮐﺸﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﻀﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ
در
ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖّ .
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﺗﺮﯾﺎک اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ ﺣـﺪی
اﯾﻨﮑﻪ
م
دو
ُ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٩٠٠٠ﺗﻦ ﺗﺮﯾﺎک در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .روﺷﻦ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖّ .
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﺪ و اﻧﺪازه را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﭘﯿـﭽـﯿـﺪه
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و اداﻣﻪ داد .ﺧﯿﻠﯽهﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈـﺮﻧـﺪ -و
ﻧـﮕـﻬـﺪاری
ﮔﻮاهﯽ ﺷﺎهﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪّ .
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﺮ در اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن اﻣـﺮوزه در ﺣـﺪی
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺰارشهﺎی اﺧﯿﺮ ،در ﻣﺎه ژوﯾـﯿـﻪ ] ٢٠٢٠ﻣـﺮداد  [١٣٩٩ﻧﺸـﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ.
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۶٠درﺻﺪ از ّ
اﺷﺮف ﻏﻨﯽ ]رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ[ ﺣﺘﯽ وﺿﻊ را از اﯾﻦ هﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔـﻮﯾـﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٩٠درﺻﺪ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﺑـﻪ
اﺷﻐﺎل درآﻣﺪ ،ﮐﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ آن -هﻤﺎنﻗﺪر ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻮﭼﮑـﯽ ﮐـﻪ ]از
زﻣﺎن دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ[ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد -از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪای
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﮐـﻤـﮏهـﺎی ﺧـﺎرﺟـﯽ
اﺳﺖ .در ﭘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﮐﺸﺎورزی ّ
ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ّ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک ،ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ واردات ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ،
ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﺮدﻧﺪ.
در ﻧﻮزده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دو روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ .از ﯾـﮏ
ﺳﻮ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻓﺴـﺎد ،ﺑـﺎ ﭘـﺎﯾـﮕـﺎه
ﺣﻤﺎﯾﺖ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﭘﺸﺖ آن ،رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳـﻮی دﯾـﮕـﺮ ،ﺗـﺪاوم
ﻋﻤﺪی ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾـﻦ
ﺳﺌﻮال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )اوﺑﺎﻣﺎ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﻈﺮﺗﺎن
ٔ
درﺑﺎره ”ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ“ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ٔ
ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ در ﺣـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ :ﺗﻮﺟﻪ و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳـﻮد ﺑـﺒـﺮد.
ﺷﯿﻮه ٔ
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺒﮏ و ٔ
اداره اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ّﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ دوﻟـﺖ دﯾـﮕـﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اهﻤﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،و هﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﺶ دارد .در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ "ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ" ﺗﻐـﯿـﯿـﺮی در
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽدهﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ّ ٔ
ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺗـﻮاﻓـﻖ
روزﻣﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮد ِ
ﺻﻠﺢ ]دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن[ ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را ﻧﺪارد؛ اﮔﺮ اﺛﺮی هـﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ٔ
درﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﭘﺎداش ﻧﻘﺪی روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑـﺮای
ﺳﺌﻮال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﮐﺸﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ :روﺳﯿﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼـﻨـﯿـﻦ ﮔـﺰارشهـﺎﯾـﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ،در هﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﭘـﯿـﺪا ﮐـﻨـﻨـﺪ،
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒهﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و
ٔ
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ]از زﻣﺎن ﻓﺮورﯾﺰی و اﻧﺤﻼل اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی[ ﺳﺎﯾﻪ ﺟـﻨـﮓ ﺳـﺮد
هﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ] .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل [،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪامهﺎی روﺳـﯿـﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل  ٢٠١۴اهـﻤـﯿـﺖ
دارد.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

 ١٠دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» :ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ «ﺑﺪون ...
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺌﻮال :اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ]ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ[ ﻣـﺠـﺎهـﺪﯾـﻦ ﺗـﻮﺳـﻂ ”ﺳـﯿـﺎ“ ﺑـﺮای
ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی در ﺳﺎلهﺎی  ١٩٧٩-١٩٨٠ﺑـﻪ درﮔـﯿـﺮیهـﺎ و
ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶهﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻬـﺎن
را ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻮرﺷﯿﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ”ﻏﺮب“ در ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از
هﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ درس ً
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘـﯿـﻦ ﻗـﺮﺑـﺎﻧـﯿـﺎن ﭼـﻨـﯿـﻦ
رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ :ﮐﺎﻣﻼ ّ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖهﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷـﺎن اﺳـﺖ.
در ٔ
دوره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرهﺎی آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄـﻘـﻪ -ﻣـﺜـﻞ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ ،و اﯾـﺮان -در ﺟـﻨـﮕـﯽ اﻋـﻼمﻧﺸـﺪه ﺑـﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ٔ
هﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرهﺎی اﺧﻼﻗﯽ را زﯾـﺮ ﭘـﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎد
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ّ
ﺷﻮروی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ]ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ[
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ از ﮔـﺮوههـﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داد و ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ
هﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
ﺳﻘﻮط اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﻬﻢﺗﺮ از وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺎن ﮔﺮوه ً
ﮐﺎﻣﻞ او ﺑﻪ ﺗﺮوری ﮐﻪ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ او را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﮐﻤﮏهﺎی ّ
ﻣﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ،و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑـﻪ
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽهﺎی اﺳﻼمﮔﺮای ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺮا ،ﯾـﺎ هـﻤـﺎن ﻣـﺠـﺎهـﺪﯾـﻦ ،ﮐـﺮدﻧـﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت )ﻣﺜﻞ ﻣـﻮﺷـﮏهـﺎی
اﺳﺘﯿﻨﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻮﺷﮏهﺎی ﺑﻠﻮﭘﺎﯾﭗ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﻣـﯽدادﻧـﺪ.
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ هﻢ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻣﻨﻔـﺠـﺮ و وﯾـﺮان ﮐـﺮدن ﻣـﺪرﺳـﻪهـﺎ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﭘﻞهﺎ و دﮐﻞهﺎی اﻧﻨﻘﺎل ﻗﺪرت )ﺗـﯿـﺮهـﺎی ﺑـﺮق( ،و
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮنهﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐـﻤـﮏهـﺎی
رﺳﯿﺪه از ﺷﻮروی را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣـﺮدم ﺷـﻬـﺮهـﺎ را ﻣـﻮﺷـﮏﺑـﺎران
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮوﮔـﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﯾـﺎدﺷـﺪه در ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ از
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ٔ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺨـﺮﯾـﺐ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
و ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻣﯽزدﻧﺪ.
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو
دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪرﻏﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ٔ
ﺑﻮد ،در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ُ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ،و
ﭘﯿﺸﺒﺮد هﺪفهﺎی
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ّ
ﺟﺪﯾﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽداد:
ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻨﮕﺎههﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ را ﺑـﺎزﯾـﺎﺑـﯽ و ﺑـﺎزﺳـﺎزی
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﺗﺎزهای ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ،و دوﻟﺖ آب و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾـﯽ را ﺑـﺎ ﻗـﯿـﻤـﺖهـﺎی
ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽداد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ راﯾﮕـﺎن در دﺳـﺘـﺮس هـﻤـﮕـﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ارﺗﻘﺎ ﻣﯽداد.
ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای آن ارزش زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
زﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣـﯽﮐـﺮد ،و ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽآورد.
ﻧﻮزادان از ﺳﻪ ﻣﺎهﮕﯽ در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکهﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنهﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻮﭘﻦهﺎی ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده
ﻣﯽﺷﺪ.
دوﻟﺖ در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای هﻤﮕﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
ٔ
هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺳﺎلهﺎی ﭘﺲ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٧٩در دوﻟﺖ ﺣﺰب ﭘﺮﭼـﻢ اﻧـﺠـﺎم
ٔ
ﻣﯽﺷﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ آورﯾـﻞ ] ١٩٧٨اﻧـﻘـﻼب ﺛـﻮر[ ﺗـﺎ
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،١٩٧٩دوﻟﺖ ﺟﻨﺎح "ﺧﻠﻖ" اﻗﺪامهﺎی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪای ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ هﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرهﺎﯾـﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ،زﻧﺪان ﮐﺮدن ،و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﮐﺮدن ﺷـﻬـﺮوﻧـﺪان
ﻋﺎدی و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب از ﺟﻨﺎح ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻮد .در ٔ
دوره دوﻟﺖ ﻧﻮرﻣﺤـﻤـﺪ ﺗـﺮهﮐـﯽ-

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١
ﺣﻔﯿﻆاﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ دور ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘـﻨـﺪ و ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺘﺤﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟـﻮد
ﻣﺎهﯿﺖ اﻧﺰﺟﺎرآﻣﯿﺰ دوﻟﺖ ﺟﻨﺎح "ﺧﻠﻖ" ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓـﻘـﻂ و ﻓـﻘـﻂ ﻣـﺮدم
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸـﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ -و دارﻧﺪ -ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
رﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ،داﻋﺶ ،اﻟـﻘـﺎﻋـﺪه ،و دﯾـﮕـﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎنهـﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در هﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮههﺎ را
از هﻤﻪ روﺷﻦﺗﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ دﯾﺪ .وﻟﯽ ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس و
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﮔﺮوههﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻌﺪهﺎ
ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن داد ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ رﺧﺪادهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻌﺪی در  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣـﺒـﺮ
 ٢٠٠١و دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد.
ﺳﺌﻮال :راﺟﻊ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ”ﻏﺮب“ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐـﺮدﯾـﻢ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی اﯾﻦ
ّاﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ از
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده" ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮحهﺎﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﺳـﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد؟
رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ :ﭼﯿﻦ در زﻣﺎنهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﯿـﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ٔ
دوره ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎن دوﻟـﺖ
]ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن[ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺖّ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧـﻮدش
اﺳﺖ .آرام و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد ﭼﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘـﺼـﺎدی آن اﺳـﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاهﺎن و ﻣﺸﺘﺎق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ.
وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنهﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣـﺎﻧـﯽ
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ از
ﻃﺮحهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﺮح "ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده" ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮد ،ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ دارد .ﺗﺎ هﻤﯿﻦﺟﺎ هﻢ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻋﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد .ﭼﯿﻦ ٩٢
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد ﮐﻪ از هﻤﯿﻦ ﻣﺮز هﻢ از ﺳﻮی اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن داﻋﺶ ﻣﺤـﻞ
اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد را از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﻧـﺰدﯾـﮑـﯽ ﻣـﺮز
ﭼﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽهﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎ و ﺑﺎ
اﯾﻦ هﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوهﺎی داﻋﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿـﻦ و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﻨﮑﻪ اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن
ﭼﻘﺪر از هﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼـﯿـﻦ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اهﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ هﯿﭻﮐﺪام از هـﻤـﺴـﺎﯾـﮕـﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ٔ
ﻣـﺎﯾـﻪ
ﺳﺌﻮال :آﯾﺎ هﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻣﺪﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﻣﯿﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟
رﻓﯿﻖ ﮐﺸﺘﻤﻨﺪ :در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓـﺪراﻟـﯿـﺴـﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ
در ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﯿﮏهﺎ در ﺷـﻤـﺎل و ﻏـﺮب ﮐﺸـﻮر،
هﺰارههﺎ در ًاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،و ازﺑﮏهﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ در ﺷﻤﺎل و ﺷـﻤـﺎل ﺷـﺮق
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ .اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ
ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺸﺘﻮنهﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎرﯾـﺨـﯽ اﻧـﺤـﺼـﺎر ﻗـﺪرت را در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﻧـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬـﺎ
روﺑﺮو ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ٔ
ﺷﺎﻟﻮده اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﭼـﭗ ﺑـﺘـﻮاﻧـﻨـﺪ ﺳـﻬـﻢ
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر[ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨـﺪ .اﮐـﺜـﺮﯾـﺖ ﻣـﺮدم
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻬﻤﯽ ]در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ٔ
دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه-ﭼﭗ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای
آﻧﻬﺎ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯿﺶ از هﻤﯿﺸﻪ اﺳـﺖ .از ﺣـﺰب دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ ﺧـﻠـﻖ
و
ّ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دو ﺣﺰب ﭼﭗﮔﺮا ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﻓﺸـﺎر
ٔ
روزﻣـﺮه زﻧـﺪﮔـﯽ ﻣـﺮدم ﭼـﻨـﺎن ﺷـﺪﯾـﺪ و
رواﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر و دﺷـﻮاریهـﺎی
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐـﻨـﻨـﺪ ،در ﺣـﺎل
ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن و اﻧﻔﻌﺎلاﻧﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗﮔﺮای اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن در
ً
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻤﮑـﻦ ﻓـﻌـﻼ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اﺳﺖ.

 ١١دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از »ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم
ُﻣﺰدی« ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻧـﻬـﺎدﯾـﻨـﻪ
ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ راﺣﺖﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪه ﺑﻮد ّاﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
اﺳﺎس هﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﻣﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺎﻧـﯽ
در ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﻣﺰدی را ّ
در
ﮐﻪ
ﮐﺮد
آن ﮐﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎناﻧﺪ.
ر
ﺗﺼﻮ
ٔ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ
 ١٨ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،از ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
در ﺻﻮرت "ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی" )اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و هﻢ اﻧـﮕـﻠـﺲ ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ( ﭼﻪ وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ؟
اﯾﻨﺠﺎ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :اﯾﻦ اﻟﻐﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ اﻧـﺠـﺎم ﺷـﻮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ ّاﻣﺎ ﭘـﯿـﺶ
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮕﺎهﯽ ژرفﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑـﻪ
از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ِ
اﯾﻨﮑﻪ "ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ هﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﯾـﺪ آﺷـﮑـﺎر اﺳـﺖ-
"ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی" ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪداری اﺳـﺖ ،ﺷـﺮاﯾـﻄـﯽ ﮐـﻪ در آن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎ ﻣﺎﻟﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﮐـﺎرﺧـﺎﻧـﻪهـﺎ ،اﺑـﺰار
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ( هﺴﺘﻨﺪ" ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر" ﮐﺎرﮔﺮان را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ آﻧـﺎن ﻣـﺰد ﻣـﯽدهـﻨـﺪ
)"اﺿﺎﻓﻪارزش"( ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ در ﺑـﺎزار
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و آن اﺿﺎﻓﻪارزش را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎهﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دﺳﺖﮐﻢ در
ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﺿﺎﻓﻪارزش اﻏﻠـﺐ از ﻓـﺮاﯾـﻨـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﺎﻻهﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐـﺎرﮔـﺮان در ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﺠـﺎد
ﺳﻮد اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﯿﺰی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ "ﺳﺮﻣﺎﯾـﮥ ﻣـﻮهـﻮﻣـﯽ"
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ّ
ﻣﺎدی ﮐﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻣﺎهﯿﺖ "ﺑﺎزار ﮐﺎر" )اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻧـﯿـﺮوی
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اﺷﺘـﻐـﺎل آزاد ﯾـﺎ
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ )ﭼﻪ واﻗﻌﯽ و ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ( ،ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑـﯽ،
ﻗﺮاردادهﺎی ﺻﻔﺮ-ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،و آﻧﭽﻪ در ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
''ﻗﻄﻌﻪﮐﺎری'' ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رخ داده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧـﻪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردههﺎی ّ
ﻣﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش و ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺴـﺘـﻪهـﺎ
)ﭘﯿﮏهﺎ( .ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻤﺰدهﺎ و ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت در ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
ّ
ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﻪرﻏﻢ ﭼﻬﺎر دهﻪ ﯾﻮرشهﺎی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﺮوزه "ﻣـﺰد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ،ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و )ﭼﻨﺎنﮐﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐـﻮوﯾـﺪ١٩-ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
هﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داد( دﺳﺘﺮﺳﯽ
زﻧﺪﮔﯽﺑﻪ ٔ
هﻤـﻪ ﻣـﺮدم اهـﻤـﯿـﺖ
ﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺎهﯽ ،هﻨﻮز در
ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
اﻣﺎ ﻣﺎهﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﺜﻤﺎر هﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ
هﻤﭽﻮن زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ" ،ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی" اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎی اﻏﻠﺐ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ در آن اﺿﺎﻓﻪارزش از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻈـﺎرت دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ "وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،و ﻣﺒﺎدﻟﻪ" ﻣﯽﻧﺎﻣـﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
هﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ و ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ هﺮﮔﺰ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ رهﺎ از اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧـﻨـﺪ "ﻣـﺰد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ
روزاﻧﮥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر روزاﻧﮥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ" در واﻗﻊ زﯾﺎنﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺑـﻪﻃـﻮر
ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺎهﯿﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧـﯿـﺎ
در دوﻟﺖهﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،هﻢ از ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ و هﻢ از ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾـﺎ هـﻤـﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اول در ژوﺋﻦ ) ١٨۶۵ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در ﺟﺰوه ًای ﺑﺎ ﻧﺎم ''ارزش ،ﻗﯿﻤـﺖ ،و
ﻏﺮق در اﯾـﻦ ﭘـﯿـﮑـﺎرهـﺎی
ﺳﻮد'' ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ّ
ﻣﺪاوم ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ٔﯾـﺎ
ی
ﺗﻌﺪ
ِ
ﭼﺮﯾﮑﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺳﺖاﻧﺪازی و ِ
ِ
آﯾﺪ ...ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪﺟﺎی ﺷﻌﺎر ﻣﺤﺎﻓـﻈـﻪﮐـﺎراﻧـﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ٔﺑﺎزار ،ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ٔ
"ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ازای ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ!" ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﻌـﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ" :اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی!"

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻌﺎر "ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ" در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﻣـﻄـﺮح ﺷـﺪ ﮐـﻪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزی( ﺧﻮاهﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻧـﺎﭼـﯿـﺰ در
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ هﺴﺘﻨﺪ .آن ﺷﻌﺎر در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ً
ﻇﺎهﺮا ﻣﯽﺗﻮان ٔ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪﻃﺮﯾـﻘـﯽ ﺣـﻔـﻆ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ
ﮐﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮ آن اﻓﺰود.
در ﺿﻤﻦ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )هﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽهﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ رﻓـﺖ
ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺪﺑﯿـﺮهـﺎی رؤﯾـﺎﯾـﯽ -از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞهﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﮐﺎﻻﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی -آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺷﺘﯽ و ذاﺗﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺳﺘﻢﮔﺮ اﺳـﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن دارد ،ﺧﻮدش از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽرود.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺤﺪود در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ.
در دهﻪهﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﯾﯽ ﻧﯿـﺮوﻣـﻨـﺪی
ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در "ﻣﺰد اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ" ،ﺑـﻪوﯾـﮋه در
زﻣﯿﻨﮥ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﻣﺮوزه ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﺑﺮونﺳﭙﺎری و ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻮدﺟـﻪهـﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آن دﺳﺘﺎوردهﺎ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﯾـﻦ روﻧـﺪ هـﻨـﻮز
داراﯾﯽهﺎی ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ،
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن از راه ﻓﺮوش ً
ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﯿﻦ ،ﻣﺴﮑﻦ ،و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و دﯾﮕﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎ ﻓﻌﻼ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺳﺎل  ٢٠١٩/١٣٩٨ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )زﯾﺮ رهﺒﺮی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ(
از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .از ﺟـﻨـﺒـﻪهـﺎی زﯾـﺎدی،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ٔﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ "اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ" ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﭼﭗ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺳﻪ دهﻪ ﭘﺲ از  ١٩۴۵آن را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.
ِ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺮوزی ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ
َ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﺑـﺪﯾـﻬـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ آﻧﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊﺷـﺎن را در
ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ هﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐـﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ "ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ" ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمهـﺎی
در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد
دارﻧﺪ ،آن ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،روی آورد.
ﻓﺮاﺗﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد
ُ
ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑـﯿـﻦ ،ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،دﺳﺖﮐﻢ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ
"روال ﻋﺎدی ﺟﺪﯾﺪ" ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی آن ﻣﺎﻧﯿﻔـﺴـﺖ-
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ُﭘﺮﺳﺮﻋﺖ راﯾﮕﺎن -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﮥ ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
ﺧﺪﻣﺎت هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯿﺖ ﺑـﻨـﯿـﺎدﯾـﻦ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﮔـﺮاﯾـﺎﻧـﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬـﺒـﻮد زﻧـﺪﮔـﯽ "اﮐـﺜـﺮﯾـﺖ"
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دوﻟﺖ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ هﻤﺮاه ﺑﺎ  ١٠٠ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮک دﯾﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ
ﺑﺮای ً
ﺟﻬﺎن ،اﺧﯿﺮا ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای هﻤﮕﺎن راﯾﮕﺎن ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧـﻈـﺎم ﻣـﺰدی
هﻨﻮز ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺧﺼـﻮﺻـﯽ و
ﺳﻮدﻣﺤﻮر اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮدم ﯾﺎراﻧـﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،از ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ٔ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﯾﺎ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣـﻠـﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎرﻗﻪای اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾـﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٨

 ١٢دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

ﺟﻨﮓ ﻓﻨﺎوری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ
ﭼﯿﻦ ،و ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری هﻤﭽﻨﺎن اداﻣـﻪ دارد .اﯾـﻦ
ﺟﻨﮓ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در
ﮐﺸﻮر )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ودﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽاش را از
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ٔ
اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﺠـﻬـﯿـﺰات
ﭼﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ آنهﺎ ﻧﻤﯽدهﺪ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از هﻤـﺪﺳـﺘـﺎن و هـﻢ
ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن "ﻧﺎﺗﻮ"ﺋﯽاش درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺧﻂﻣﺸﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘـﯿـﺮوی
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه و ﮐﺸـﻮرهـﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ زدن دﯾﮕﺮان از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺑﺎزار و ﻓـﻨـﺎوری و ﺑـﺎ
هﺪف ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار از دﺳﺖ دادهﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻهﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺗﻮاﻧـﻨـﺪ
از هﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ در اﯾﻦ اﻣـﺮ ،ﻃـﺮح
ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮاﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن هـﺮ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ  ٢۵درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎزهﺎﯾﺶ را از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی ﭼـﯿـﻦ ﭘـﯿـﺮوی
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ :ﻧﺮماﻓﺰارهﺎ و ﺗﺮاﺷﻪهﺎی ﻃـﺮحﺷـﺪه و ﺳـﺎﺧـﺖ اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی ﺻﺎدر ﮐﺮد .آﺧﺮﯾﻦ ُدور ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺴﺘﺮش آنهﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘـﻮﺷـﺶ هـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺮواﯾـﯽ اﯾـﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزهﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ.
در ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑـﻪﻃـﻮر ﻓـﺰاﯾـﻨـﺪه
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣـﺎ
هﻨﻮز ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﻧﻈﺎمهﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ ،و ﺻﻨﺪوقهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارد .ﺑﺎ ﺷـﻤـﺎر
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ،ﻻﯾﻪای دﯾﮕﺮ از ﺳﻠﻄﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺷﮑـﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ،هﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و هﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
اﺑﺰار ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪهﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی.
دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﭼـﯿـﻦ ،ﭘـﺎﯾـﻤـﺎل ﮐـﺮدن
ﻣﺼﻮﺑﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻣـﻨـﻈـﻮر
ﮔﺸﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣـﯽورزد
و در ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺳﻨﮓاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧـﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺮای ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ اﺧـﺘـﻼفهـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎورد ،زﯾﺮا اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺎرﮐﺮد هﯿﺌﺖ ﺗﺸـﺨـﯿـﺺ و
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﻨﺠﻢ )ﺟﯽ (۵و ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی -ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺴﻞ ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟـﮑـﺘـﺮوﻧـﯿـﮑـﯽ -ﺑـﻪ
ﮔﻮﺷﯽهﺎی ﺗﻠﻔﻦ و از ﯾﮑﻪﺗﺎزان
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻧـﺘـﻈـﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ۵در ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎل ﺑـﻪ ۵٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ -اﻣﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽهﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ-
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮنهﺎ دﻻر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﺟـﯽ ۵ﺣـﺎﺻـﻞ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ را در اﺧـﺘـﯿـﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ درﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻨﮓ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ،۵ﻻزم اﺳـﺖ از
ﮐﺎرﮐﺮد آن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴـﺘـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ هـﻤـﻪ
ﻓﻨﺎوریهﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧـﺘـﻪ ﺧـﻮاهـﻨـﺪ
ﺷﺪ .ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻧﺴﻞ ُ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ را  ١٠ﺗﺎ  ۴٠ﺑـﺎر اﻓـﺰاﯾـﺶ
ﺧﻮاهﻨﺪ داد .ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴـﯿـﺎری از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪارهﺎ و ﻧﺸﺴﺖهﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺑﺎزیهﺎی آﻧـﻼﯾـﻦ
ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃـﻼﻋـﺎت و
دادههﺎ از هﺮ دو ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧـﻘـﺼـﺎﻧـﯽ اﺳـﺎﺳـﯽ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺼﺮف وﯾﺪﯾﻮهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧـﻨـﺪ "ﻧـﺖ
ﻓﻠﯿﮑﺲ" ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اهـﻤـﯿـﺖ دارد
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﺟﯽ ۵داﺷﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎب را در ﭘﻬﻨﻪای ﺑﺴـﯿـﺎر
ﺑﺰرگﺗﺮ و در دﺳﺘﮕﺎههﺎی هﻤﺮاه )ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
دو ﻋﺮﺻﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ۵ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﺧﻮدروهﺎی ﺑـﺪون
راﻧﻨﺪه و "اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﯿﺰهﺎ" )(IoTهﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن هﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎههﺎ و وﺳـﺎﯾـﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾـﮕـﺮ ﺧـﻮاهـﻨـﺪ ﺑـﻮد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﺧﻮدروهﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه هﻨﻮز راه درازی درﭘﯿـﺶ
اﺳﺖ"،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﯿﺰهﺎ" ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد و ﮐﺎراﯾﯽ و ﺣـﻔـﻆ زﯾـﺮﺳـﺎﺧـﺘـﺎرهـﺎی

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ،ﭼﺮاغهﺎی راهﻨﻤﺎﯾﯽ ،آب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮهﺎی "هﻮﺷﻤﻨﺪ
آﯾﻨﺪه" ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ۵در ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪهﺎ اﺷﺎره دارد
و هﺮ ﻧﺴﻞ از ﻓﻨﺎوری در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣـﻌـﻨـﯽ اﻓـﺰاﯾـﺶ اﻧـﺪازه اﻧـﺘـﻘـﺎل
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮجهﺎی رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺮﯾـﻊﺗـﺮ از
ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﺳﺘﮕـﺎههـﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺟـﯽ ۵ﮐـﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﺟﺎری ﺟﯽ ٣و ﺟﯽ ۴ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از رازکهﺎی ﺗﮑﺮارﮐﻨـﻨـﺪه ،اﻧـﺒـﺎره ،و ﺷـﺎﺧـﮏهـﺎی
ﻣﻮجﮔﯿﺮ )آﻧﺘﻦ( دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾـﮏ ﺷـﺒـﮑـﻪ ﺟـﯽ۵
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿـﺒـﺮ ﻧـﻮری
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون هﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺳﯿﻢ روﭘﻮشدار .از اﯾـﻦروی،
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ هﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢﺗـﺮ اﯾـﻨـﺘـﺮﻧـﺖ ﭘـﺮﺳـﺮﻋـﺖ را ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣـﯽ
ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺷﺮﮐﺖهﺎی اﺻﻠـﯽ دﯾـﮕـﺮ ﺟـﺪا از
هﻮاوی ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ( ،ﻧﻮﮐﯿﺎ )ﻓﻨﻼﻧﺪ( ،ارﯾﮑﺴﻮن )ﺳﻮﺋﺪ( و زد ﺗﯽ ای
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه هﯿﭻ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪهای در ﺳـﻄـﺢ
])[ZTEﭼﯿﻦ( هﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ َ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ا َﺑﺮﺷﺮﮐـﺘـﯽ اﻧـﺤـﺼـﺎری ﺑـﻪﻧـﺎم ﮐـﻮالﮐـﺎم
)(Qualcommدارد ﮐﻪ اﺟﺰای دﺳﺘﮕﺎههﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﻣـﯽﺳـﺎزد و
ﺳﺎزی اﺟﺰای ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ هـﻤـﺮاه را ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﻣﺪار ﺗﺮاﺷﻪهﺎ ﺑﺮای َﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ َ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی هﻢ ا َﺑﺮﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦهـﺎی هـﻮﺷـﻤـﻨـﺪ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓـﺰارهـﺎ ،ﺷـﺮﮐـﺖ ﭼـﯿـﻨـﯽ
هﻮاوی را ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺧﻮد در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .اﻧﺪروﯾـﺪ -ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﻪ ﻋـﺎﻣـﻞ
ﺗﻠﻔﻦهﺎی هﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ -ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﯽهﺎی ﺗـﻠـﻔـﻦ
هﻤﺮاه ﭼﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻔﻦهﺎی ﺳﯿﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﭘﻞ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻨـﺪ را ﺑـﻪﮐـﺎر
ﻣﯽاﻧﺪازد .اﻣﺮوز در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪهﺎی ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﭘﺮدازﻧﺪههﺎی ﺷﺮﮐﺖ آرم )(ARM
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻗﺮار دارد و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧـﺪ
ﭘﺮدازﻧﺪه آرم )(ARMرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﺘﻞ )(INTELﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آرم ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ وﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻓﺖ )(SoftBankدر ژاﭘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷـﺮﮐـﺖ
دﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ هﺴﺘﻪهـﺎی روی ﭘـﺮدازﻧـﺪههـﺎ را ﻃـﺮاﺣـﯽ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ
ﺳﭙﺲهﺎ ٔ
ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنهﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻮاوی ،ﮐﻮالﮐـﺎم،
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﻣﯽدهﺪ .ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖهﺎ ﻧﯿـﺰ ﭘـﺮدازﻧـﺪههـﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  ،۴ ،٢ﯾﺎ  ٨هﺴﺘﻪ آرم ﻃﺮاﺣﯽ و در رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪههﺎ هﻢ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠـﻔـﻦهـﺎی
هﻤﺮاه ،ﺗﻠﻔﻦهﺎی ﺳﯿﺎر ﯾﺎ ﻟﺐﺗﺎپ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮕـﺎههـﺎ ،ﻧﺼـﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺷﺮﮐﺖهﺎی رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ در ﻣﻨـﻄـﻘـﻪ ﺳـﯿـﻠـﯿـﮑـﻮن ﮐـﻪ ﺗـﺮاﺷـﻪهـﺎی
ﭘﺮدازﻧﺪههﺎی واﻗﻌﯽ را از ﻃﺮحﭘﺮدازیهﺎی ﺷﺮﮐﺖهﺎی هﻮاوی ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ اﭘﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﯿﻠـﯿـﮑـﻮن ﺗـﺎﯾـﻮان (TSMC)-
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ  ۴٨درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ -ﻣﯽﺗﻮان ﻧـﺎم ﺑـﺮد .ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ
دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی  ٢٠درﺻﺪ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودی از ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﺶ را ﺑﺮای ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ ﻧـﯿـﺎزهـﺎی ﺧـﻮد و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﯿﻦ دارای ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﯾﺨـﺘـﻪﮔـﺮی
ﺑﺰرگ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿـﻤـﻪرﺳـﺎﻧـﺎ )(SMIC
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دهﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﺎﯾـﻮان )(TSMCرا دارد .ﺷـﺮﮐـﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﺎﯾﻮان و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓـﻨـﺎوریای هـﻔـﺖ ﻧـﺎﻧـﻮﻣـﺘـﺮی )اﻧـﺪازه
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر در ﺗﺮاﺷﻪهﺎ( دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ )(SMICدر ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻨﺎوریای  ١۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی دارد.
ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷـﺪن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﺮماﻓﺰارهﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ هـﻮاوی ﺑـﺎﯾـﺪ
ﺑﻨﺎﮔﺰﯾﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ و ﻧـﺮماﻓـﺰارهـﺎی

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٣

 ١٣دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ﺟﻨﮓ ﻓﻨﺎوری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ ﭼﯿﻦ،
ٔ
داﺷـﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪروﯾﺪ درﺳﮑﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺻﺪر
ﺑﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧـﻪٔ
ﺗﻐﯿﯿﺮوﺗﺤﻮل ﺑﻪ ُوﺟﻮد آورد .ﭼﻮن هﻮاوی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎزی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
ﻋﺎﻣﻞ هﺎرﻣﻮﻧﯽ ا اس )(HarmonyOSو ﺳﮑﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮماﻓﺰار دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺧـﻮدش را
ﭘﺪﯾﺪ آورد .روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮان هﻮاوی ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮی ﺗـﻮزﯾـﻊ ﻧـﺮماﻓـﺰار
ﮔﻮﮔﻞﭘﻠﯽ اﯾﻨﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دهﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦهﺎی ﺳﺎﺧﺖ هﻮاوی روی
آورﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺮماﻓﺰارهﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ آزﻣﻮن
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾـﻨـﺪه ﭘـﺮدازﻧـﺪههـﺎی ﺳـﺎﺧـﺖ
ﺷﺮﮐﺖ آرم ﺑﺮای هﻮاوی در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧـﮕـﺮاﻧـﯽ ﭘـﺮﺳـﺸـﯽ را در ﺑـﺎره
ﺗﺠﻬﯿﺰات هﻮاوی ﺑﻪﻣﯿﺎن آورد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪههﺎی آرم ﺑﺮای ﺗـﺠـﻬـﯿـﺰات
ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻠﻔﻦهﺎی هﻤﺮاه ،و ﻟﭗﺗﺎپهﺎی ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه ادﻋـﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد آرم ﺑﯿﺶ از  ٢۵درﺻﺪ از ﻧﯿﺎزهﺎﯾﺶ را از ﻓﺮآوردههﺎی اﯾﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ آرم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗـﺪام
ﺧﻮد هﻤﻪ ﻓﺮوش آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪههﺎﯾﺶ ﺑﻪ هﻮاوی را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ آرم هﻢ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺎز آن ﺑﻪ ﻃﺮحﭘﺮدازی ﭘـﺮدازﻧـﺪههـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮاوردههـﺎی
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻢﺗﺮ از  ٢۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸـﻤـﻮل ﺗـﺤـﺮﯾـﻢهـﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿـﺪ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاوری هﺮ اﺑﺰاری در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزههﺎی ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﻪهـﺎی
ﺗﺠﻬﯿﺰات هﻮاوی ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﺷـﺮﮐـﺖ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﺎﯾﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪهﺎ از دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه و دﯾـﮕـﺮان را در
رﺷﺘﻪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد دارد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ رﺷـﺘـﻪهـﺎ را
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿـﺮد .اﯾـﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد روزﻧﻪای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗـﺤـﺮﯾـﻢهـﺎ را دور ﺑـﺰﻧـﺪ
ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ هﻮاوی ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ هﻮاوی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪهﺎی درون ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه اﯾـﻦ
اﺗﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ٔ
آﯾﻨﺪه آن را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧـﺒـﺎﺷـﺘـﯽ از ﺗـﺮاﺷـﻪهـﺎی از
ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ١٢ﺗﺎ  ١٨ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐـﺎر
ﺑﺮدن ﻓﻨﺎوریای ﮐﻢﺗﺮ ﻓﺸﺮده  ١٠ﺗﺎ  ١۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ،۵ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوریای  ٧ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦﮐـﻨـﻨـﺪه
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی در ﺻﻨﻌﺖ رادﯾﻮ و ﺷﺎﺧﮏهﺎی ﻣﻮجﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﺎزههﺎی ﮐﻠـﯿـﺪی در
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ۵هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﺟﯽ ۵ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮجهـﺎ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﮏ ﻣﻮجﮔﯿﺮ در ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﻔـﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎﯾﻤﻮ  ،(MIMOﭼﻨﺪ ورودی -ﭼﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ( ﻧـﺎﻣـﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺳﻨﺠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻧﺪازه ﭘﺮدازﻧﺪه در ﺗﺸـﺨـﯿـﺺ ﺑـﺮﺗـﺮی هـﻮاوی در ﻋـﺮﺿـﻪ
ﻓﺮاوریهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽاش ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ و ارﯾﮑﺴﻮن از ﺗـﺮاﺷـﻪهـﺎی
اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪههﺎی ﺷﺮﮐﺖ آرم ﻗﯿﺎسﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨـﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ )(SMICﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ هﻮاوی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻓـﻨـﺎوری ١٠
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪههﺎی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﺎهﺶ دهﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی هﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﺑﺎزی دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرتهـﺎ واﮔـﺬاری ﺑـﺎزار
ﺗﻠﻔﻦهﺎی هﻤﺮاه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳـﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ هﻮاوی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاهﻢﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ۵ﺑﺎ راهﮐـﺎری
ﺑﯽﮐﻢوﮐﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد .ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ آن هﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارهﺎی ﺟـﯽ ۵در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن رﺷﺪش را ﺗﻮانﻣﻨﺪ ﺳﺎزد.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ هﻮاوی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓـﻦﺷـﻨـﺎﺳـﺎن ﭘـﺎﯾـﺎن آن را
آنﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ هﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دو ﺑﺎر ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎزی ﺑـﺮای
هﻮاوی را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴـﺪود
اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﺎر دوم ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ آرم ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋـﯿـﺖ ،اﮔـﺮﭼـﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﺎزیﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای دور ﺷﺪن از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،هﻤﺎوردی هﻮاوی و ﭼﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﻓﻨﺎوری اداﻣﻪ دارد .ﻗـﺪرتهـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ را روﺷﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﺟﻨﮓ
دﯾﮕﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان رزم ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪانهﺎی ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ،ﻣﯿﺪانهﺎی ﻧﺒﺮد دﯾﮕـﺮی ﻧـﯿـﺰ هﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را رﻗﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ زد .و در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧـﺒـﺮدهـﺎ ،ﮐـﺎرتهـﺎی
ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺰد ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١
اداﻣﮥ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ ...
ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ )ﮐﺮوﻧـﺎ( ﻣـﻮﺟـﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮههﺎ ﺑﯿﻦ رهﺒﺮان ﺣﺰبهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﯾـﯿـﺰ
ﺑﻪﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻣﺒﺎرزههﺎ ﺗﻦ ﺑﻪﺗﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺰب ﭼﭗ )دی ﻟﯿﻨﮑﻪ( ،ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻌﺪیاش را از  ٣٠اﮐـﺘـﺒـﺮ ﺗـﺎ اول
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٩ /ﺗﺎ  ١١آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٩در ﺷﻬﺮ ارﻓﻮرت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏهﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘـﯽ و
ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﻪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و رهﺒﺮاﻧﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی هـﻢ
ﻣﺮد ًو هﻢ زن ،از ﺷﺮق و ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ،ﮐﻤﯽ راﺳﺖﮔﺮا و ﮐـﻤـﯽ ﭼـﭗﮔـﺮا.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺮدن ﯾﮏ داﯾﺮه! اﯾﻦ اﻣﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رهﺒﺮان ﻓﻌﻠﯽ اﯾـﻦ
ﺣﺰب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،وﻟﯽ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﭘـﺲ از ٢
دوره ﺑﻪ ًزودی ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻤﺪﯾﺪﺷـﺪﻧـﯽ اﺳـﺖ؟
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮعهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺤﺚهﺎﯾﯽ ﭘﺮﺷﻮر
ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺋﺘﻼﻓﯽ ،در ﭘـﯿـﺶ ﺧـﻮاهـﺪ ﺑـﻮد
وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺘـﺎﯾـﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺰبهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات و ﺳﺒﺰ هﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾـﻦ
ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دوﻟﺖ اﺻﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﻤـﺎﯾـﺖ از
ﻧﺎﺗﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸـﻮر .ﺑـﺮﺧـﯽ از اﻋﻀـﺎی
ﺣﺰب ﭼﭗ ،هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧـﺎﺗـﻮ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﻧـﻬـﺎدن اﺻـﻮل
اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﺻﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻠﺢ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌـﻀـﯽ
ﺳﺎزشهﺎ ﺗﻦ دهﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮ و ﺑـﺰرگﺗـﺮی در ﭘﺸـﺖ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ :آﯾﺎ هﺪف ﺣﺰب ﭼﭗ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﻮدﮐﺎن ،و ﺑﯿﮑﺎران ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻀـﺎدهـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪمهﺎﯾﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳـﯿـﺴـﺘـﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی روﯾﺎروﺋﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ اﺳـﺖ
"ب ام ِو"،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺪی ،ﺗﺮیدر ﺟﻮﯾﺲ ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،داﯾﻤﻠﺮ -ﺑـﻨـﺰ و ِ
ﺑﺮﺗﻠﺲ -راﻧﺪومهﺎوس ،ﺑﺎﯾﺮ" ،ب آ اس اف" ،ﮐﻮﮐﺎ ﮐﻮﻻ ،ﻣـﮏ دوﻧـﺎﻟـﺪ،
آﻣﺎزون ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،و دﯾﮕﺮ ﻏﻮلهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن ﻗـﺒـﻞ از اﯾـﻨـﮑـﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ -و ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳـﻠـﺤـﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﯾﻦ ﻣﺘﺎل ،ﮔﺮوﻣﻦ" ،ری ﺛﻪ ﺋﻦ" و ﻧﻮرﺛﺮاپ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻬﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎﻣﯿـﮕـﺮی،
ارﺗﺶهﺎ و ﻧﺎوﮔﺎنهﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﺠﺎوز ،از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺎﻟـﯽ ﯾـﺎ درﯾـﺎی
ﭼﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﺟﺎدوﮔﺮان ﺷﺮور داﺳﺘـﺎنهـﺎی
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽاﻧﺪ.
--------------------------------------ً
ٔ
ﻓـﻮرﯾـﻪ
 .١اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،روﯾﺪادهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎهﻢزﻣﺎن ﺑـﺎ اﻧـﻘـﻼب
 ١٩١٧روﺳﯿﻪ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٩١٨و اواﯾﻞ  ١٩١٩ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻧـﮕـﻮﻧـﯽ
ﻧﻈﺎم ﻗﯿﺼﺮی آﻟﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ واﯾﻤﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ روﯾﺪادهﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ و ﺷﻮراهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿـﺎل دﻣـﻮﮐـﺮات
ﺗــﻮاﻧﺴــﺘــﻨــﺪ ﻗــﺪرت اﻧــﻘــﻼﺑــﯽ را در دﺳــﺖ ﺑــﮕــﯿــﺮﻧــﺪ .دوﻟــﺖ وﻗــﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتهﺎ ﺑﻪرهﺒﺮی ﻓﺮدرﯾﺶ اﺑﺮت ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﯿﺰش ژاﻧﻮﯾﻪ در  ١٩١٩ﺑﻪ رهﺒـﺮی اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ
اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﯿﺴﺖهﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را ﮐـﻪ
از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏهﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺳﺮﮐـﻮب ﮐـﺮد و ازﺟـﻤـﻠـﻪ
رهﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ ورزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ را ﻧـﯿـﺰ ﺗـﺮور
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر ﺗﺎ  ١٩٣٣و ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺎزیهﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
 .٢ﺟﻮزف رﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﮏﮐﺎرﺗﯽ )،(١٩۵٧ -١٩٠٨ﺳـﻨـﺎﺗـﻮر از ﺣـﺰب
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺮاﺳﯽ را در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪﻃـﺮزی
هﯿﺴﺘﺮﯾﮏ داﻣﻦ زد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪاﻋﺘﺮاف در رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑـﺮای
ﺷﻮروی ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮏﮐﺎرﺗﯿﺴﻢ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ
ﺗﻮابﺳﺎزی در دﻧﯿﺎی آزاد ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ .زوج روزﻧـﺒـﺮگهـﺎ ﮐـﻪ ﻋﻀـﻮ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در هـﻤـﯿـﻦ دوره و در  ١٩۵٣ﺑـﻪﺟـﺮم
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻮروی اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻗـﺮﺑـﺎﻧـﯿـﺎن ﻣـﮏﮐـﺎرﺗـﯿـﺴـﻢ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ ،اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ ،ﻧـﻮﯾﺴـﻨـﺪﮔـﺎن ،و
هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از هﻨﺮﭘﯿﺸﻪهﺎ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪاﺗـﻬـﺎم
ﺧﻠﻖ آﺛﺎر هﻨﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ -از دﯾﺪﮔﺎه ﻣـﮏﮐـﺎرﺗـﯿـﺴـﻢ -در دادﮔـﺎههـﺎ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻧﺴﻮرآﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎری و دﯾﺪاری در اﯾﻦ دوره
ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه راﯾﺞ ﺑﻮد.

 ١۴دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻼحهﺎی هﺴﺘﻪای اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه در
آﻟﻤﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤـﺎن )اس
ﺧﺎک ً
ِپ ِد( اﺧﯿﺮا ﺑﻪﻃﺮزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﻓﺮادی از ﺣﺰب ﭼﭗ )دی ﻟﯿﻨﮑﻪ( را ﺑﻪرهﺒﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻼحهﺎی هﺴﺘﻪای در ﺧﺎک آﻟﻤﺎن ﺑـﺮﮔـﺰﯾـﺪه اﺳـﺖ.
اﻣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ
ﮐﻪ "راهﻨﻤﺎی ﭼﭗ ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﭙﯿﭽﺪ".
ً
ﺑﺮﻟﯿﻦ " -ای آﯾﻨﻪ روی دﯾﻮار ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از هﻤﻪ ﻋﺎدل ﺗﺮ اﺳﺖ"؟ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ هـﻤـﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽهﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻓﯽ ً را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾـﻨـﮑـﻪ "ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ
ﺟﺬابﺗﺮ از هﻤﻪ اﺳﺖ" ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ هﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟـﻤـﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺪرن ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آرای
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺎﺳـﺦ اﯾـﻦ
ﺳﺆال زودﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .زﯾﺮا ﺳﯿﺐ ﺳﻤﯽ داﺳﺘـﺎن ،ﺑـﻪ ٔ
اﻧـﺪازه ﮐـﺎﻓـﯽ
آﺷﮑﺎر هﺴﺖ و ﮐﻮﺗﻮﻟﻪهﺎی ﻗﺼﻪ هﻢ -از ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ -در هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺴـﯿـﺎر
زﯾﺎد ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،هﺮﭼﻨﺪ هﺮﮔﺰ ﺑﻪزﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪهﺎی واﻟﺖ دﯾﺴﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺟﺎدوﮔﺮ ﺷﺮور ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ]آن[ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد!
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ٔﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐـﺮوﻧـﺎ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎدی و راﺑﻄﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺗـﺮاﻣـﭗ هـﯿـﺠـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﮔـﺰﯾـﻨـﺶهـﺎ ﻋـﺎﺟـﻞﺗـﺮ ﺷـﺪهاﻧـﺪ .در ﻣـﻮرد
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتهﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺎون ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣـﺮﮐـﻞ ﯾـﻌـﻨـﯽ اوﻻف ﺷـﻮﻟـﺘـﺰ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎ رﺧﺴﺎر ﺧﻨﺪاﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎﺷـﺪ
)هﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻃﺎﺳﯽ ﺳﺮ دﻟﺮﺑﺎﺳﺖ( ،ﻋﺪهای اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ او ﺣﺪاﻗـﻞ ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ
ﻧﺎﺟﯽ دﻻور اﺳﺐ ﺳﻮار ﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب آﻟﻤﺎن ]ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات[ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ! اﯾﻦ ﺣـﺰب
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﯿﺴﻤﺎرك ﻃﯽ ﺗﻨﺪرویهـﺎی
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب را از ﺳﺎل  ١٨٧٨ﺗﺎ ] ١٨٩٠ﺑـﻪﻣـﺪت  ٢٢ﺳـﺎل[
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺗـﺎ ﺳـﺎل ١٩١٣
]ﺑﻪﻣﺪت  ٢٣ﺳﺎل[ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻗﯿﺼﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎاﯾﻦهﻤـﻪ،
ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرزار "ﺑـﻪﺳـﻮی ﭘـﺎرﯾـﺲ!" در ﺷـﺮوع
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ اﺻﻮل ﻧﺨﺴﺘـﯿـﻦ ﺧـﻮد ،ﺑـﻪﭘـﺎﯾـﺎن رﺳـﯿـﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ "اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﺒﺮ" ١آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧـﻮرده ﭘـﺎﯾـﺎن
داد ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ،ﻓﺮدرﯾﺶ ِا ِﺑﺮت ،ﺑﺎ ﭘـﯿـﻮﺳـﺘـﻦ ﺑـﻪ ﻟﺸـﮑـﺮ
اﻓﺴﺮان راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺳﻮداﮔﺮان ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ،در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺸﻮق ﻗﺘﻞ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻓﺪاﮐﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾـﻌـﻨـﯽ ﮐـﺎرل
ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ و ُرزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑـﺎ ﺣـﺰبهـﺎی دﺳـﺖراﺳـﺘـﯽ و
ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐـﺮد .ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾـﺶ ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ ﻗـﺪرت هـﯿـﺘـﻠـﺮ ،ﺣـﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎ ﻧﺎزیهﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،هﺮﭼﻨﺪ هﺮﮔﺰ ﻧـﻪ ﺑـﻪﺷـﺪﺗـﯽ ﮐـﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﺎ ﻧﺎزیهﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺒﻮد اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﯾـﻦ دو ﻧـﯿـﺮو در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎزیهﺎ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﻮد .وﻟﯽ )ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻔـﺴـﯿـﺮهـﺎ( ﻓـﻘـﻂ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﮐﻪ رهﺒﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل  ١٩۴۵در
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮد اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻧـﮑـﻮ
و هﯿﺘﻠﺮ در ﺳﺎلهﺎی  ١٩٣۶ﺗﺎ  ١٩٣٩ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧـﻮرد.
ﭘﺲ از ﺳﺎل  ،١٩۴۵اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖهـﺎی ﺟـﻨـﮓ ﺳـﺮد و ﺗـﻼشهـﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿـﮏ آﻟـﻤـﺎن )ﺷـﺮﻗـﯽ( ﭘـﯿـﻮﺳـﺖ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ ،در ﻣﻘـﺎم رهـﺒـﺮ ﺣـﺰب ﺳـﻮﺳـﯿـﺎل دﻣـﻮﮐـﺮات  ،ﺑـﻪ
ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ آﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ) (١٩٧٩ -١٩۶۴ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
ﻣﮏﮐﺎرﺗﯿﺴﻢ ٢در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧـﻮن ﺗـﻌـﻘـﯿـﺐ و آزار دﮔـﺮاﻧـﺪﯾﺸـﺎن
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .رهﺒﺮان آﻟﻤﺎن در دهﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی "ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻗﯽ" ﻣﻼﯾﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻘﺪس ،آهﻨﮓ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰی را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
 ١٩٩٠ﮐﺎرآﻣﺪ اﻓﺘﺎد .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات در دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی )،(١٩٩٨ - ٢٠٠۵
اﯾﻦ ﺑﺎر در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﺣﺰب "ﺳﺒﺰ"هﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎرزار ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدن ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ و
از هﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد
)ﺑﻪﺟﺰ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎ دادن رأی ﻣـﻤـﺘـﻨـﻊ در ارﺗـﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺟـﻨـﮓ ﻋـﺮاق در
 .(٢٠٠٣/١٣٨٢اﯾﻦ ﺣﺰب هﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺿﺖ اﻗـﺘـﺼـﺎدی ]ﻣـﻌـﺮوف
ﺑﻪ:هﺎرﺗﺲ  [۴را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺑﯿﮑﺎران و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻘـﯿـﺮ ﺗـﺎ
ﺑﻪاﻣﺮوز در ﻣﺸﻘﺖاﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦهﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﺳـﯿـﺎلدﻣـﻮﮐـﺮات

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١
ً
در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ
رهﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺟﺬب ﮐـﻨـﻨـﺪ،
زﯾﺮا اﯾﻦ رهﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾـﮕـﺮی ﻧـﺪاﺷـﺘـﻨـﺪ
)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و اوﺑﺎﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ( .وﻟﯽ در ﺳﺎلهﺎی اﺧـﯿـﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺟﺬب ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮدد ﺷﺪهاﻧﺪ و هﻤـﯿـﻦ
اﻣﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽهﺎ )ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑـﯿـﻦ  ١۴ﺗـﺎ  ١٧درﺻـﺪ
رﺳﯿﺪه( ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درﺻﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﯿـﺖ ﺷـﺮﯾـﮏ
)س ِد او( ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﺮﮐﻞ و
اﺋﺘﻼﻓﯽاش ﯾﻌﻨﯽ دو ﺣﺰب "اﺗﺤﺎد" دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ِ
ﻣـﻘـﺎم
در
دﻣﻮﮐﺮات
)س اس او( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل
ً
ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻣﺴﯿﺤﯽ ِ
ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺆﺗﻠﻔﺎن اﮐﻨﻮﻧﺶ ﻣﻄـﻤـﺌـﻨـﺎ
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ رﮐﻮد ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ .ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١٩ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺑﻪ هﻤﺮاه داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖهﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺳـﻮﺳـﯿـﺎلدﻣـﻮﮐـﺮات،
ﺑﯽدرﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎب رهﺒﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رهﺒﺮی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ زن و ﻣـﺮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ وﺣﺰب ﭼﭗ( در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﯿـﺠـﻪ در ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ
ﻧﻈﺮﺧﻮاهﯽ ﭘﺴﺘﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ،ﺑﻪﺷﺪت ﺷـﮕـﻔـﺖآور ﺑـﻮد.
ﺑﻪﺟﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اوﻻف ﺷﻮﻟﺰ ،ﻣﻌﺎون ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزﯾـﺮداراﯾـﯽ
ﺣـﺰب دو ﻧـﻔـﺮ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ درﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺣﺰب ﻗـﺮار داﺷـﺖ ،اﻋﻀـﺎی
ً
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ رهﺒﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺟـﻨـﺎح
ﭼﭗ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮدهاﻧﺪ!
ﻧﻮرﺑﺮت واﻟﺘﺮ ﺑﻮرژاﻧﺰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪﮔـﺎن ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد ،ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ ﮐـﺮدن
ﻣﺎریﺟﻮاﻧﺎ ،و ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﺳﺎﺳـﮑـﯿـﺎ اﺳـﮑـﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،از ﻧﯿـﺮوهـﺎی ﺿـﺪ ﻓـﺎﺷـﯿـﺴـﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ "آﻧﺘﯿﻔﺎ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ( و هﻤﭽـﻨـﯿـﻦ ﻃـﺮﻓـﺪار
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎریﺟﻮاﻧﺎ )ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ( اﺳﺖ .هﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ
اﺋﺘﻼف ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب دﺳﺖراﺳﺘﯽ رﻗﯿﺐ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻮﮐﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻮد .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻤﭽﻮن "اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﮐﻮرﺗﺰ" و "رو ﺧـﺎﻧـﺎ" از ﻃـﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ
هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪرﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺷﻮک دوم در ﻣـﺎه
ﻣﻪ رخ داد .ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ وﺟـﻮد
ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺼﻮرﻧﺎﺷﺪﻧﯽ در ﭘـﺎﯾـﮕـﺎهـﯽ در ﺑـﺎﭼـﻞ
ﺳـﺮﻋـﺖ ،هﺸـﺪار
آﻟﻤﺎن ،در ﻣﺠﺎورت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه هﻮاﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎﯾﯽ ﭘـﺮ ً
ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺮود آﻣﺪن اﯾﻦ ﺑﻤﺐهﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺاﻧﺪ و
هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎﯾﯽ ﻣﺪرنﺗﺮ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه
ﻃﺮحهﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .وﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ هﺸﺪارهﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ! ﯾﮑﯽ از دو رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣـﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ،روﻟﻒ ﻣﻮﺗﺰﻧﯿﭻ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻨـﺎﺧـﺘـﻪ ﺷـﺪه اﻣـﺎ ﻣـﻬـﻢ،
ﺑﻪﻃﺮزی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺑﻤﺐهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺧﺎک آﻟﻤﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه اﺳـﺖ.
اﻋﺘﺮاضهﺎﯾﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او از درون ﺣﺰب و از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮف وزﯾﺮ ﺧـﺎرﺟـﻪ
هﺎﯾﮑﻮ ﻣﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ دﺑﯿﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺎﺳـﮑـﯿـﺎ اﺳـﮑـﻦ و
ﻧﻮرﺑﺮت واﻟﺘﺮ-ﺑﻮرژاﻧﺰ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی روﻟﻒ ﻣﻮﺗﺰﻧﯿﭻ در ﻣـﻮرد ﺑـﻤـﺐهـﺎ ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﭼﭙﮕﺮای ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات اﯾﻦ ﺣﺰب را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻮق دادهاﻧﺪ .ﻣﺪتهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﭼـﭗ آﻟـﻤـﺎن
)دی ﻟﯿﻨﮑﻪ( اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات و ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﺋـﺘـﻼﻓـﯽ ﻣـﻠـﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﭼﭗ آﻟﻤﺎن )دی ﻟﯿﻨﮑﻪ( ﺑـﺎ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﺎﺗﻮ و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺎری در ﻣﻮرد اﯾـﻦ
اﺋﺘﻼف از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﺣﺎل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻇـﻬـﺎرات ﺟـﺪﯾـﺪ از ﺳـﻮی
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتهﺎی ﭼﭗ ،ﮔﺎمهﺎﯾﯽاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺧـﺘـﻼفهـﺎ.
اهﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺰب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﺮﻣﻦ ،و ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ﻣﺸﻐﻮل هﻤﮑﺎری ﺑـﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ هﻤﮑﺎری در ﺳﻄﺢ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ٔ
درﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات در آﯾـﻨـﻪ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﻔﻞهﺎی
ﻣﻮﺟﺪاری ﻧﮕﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﻻف ﺷﻮﻟﺘﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ در ﻣـﻘـﺎم
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭘـﻨـﺪاری ﮐـﻪ آن ﺳـﻨـﺖ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد :ﻋﻼﻣﺖ راهﻨﻤﺎی ﭼـﭗ
زدن و ﭘﯿﭽﯿﺪن ﺑﻪراﺳﺖ! آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد!
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻮﭼﮏ راﺳﺘﮕﺮای "دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آزاد" )اف ِد ِپ( ﺗـﻼش
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دهﺪ ﭼﺮا او دﺑﯿﺮ اول ﺟﻮان ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﻨﺪا ﺗﻮی ِﺗ ِـﺒـﺮگ را ﭘـﺲ از
ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﺮاج ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری ،اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۵درﺻﺪ از آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮای ورود
ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮد .ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ درﺻﺪ آرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﺪاﺷـﺘـﻦ ﮐـﺮﺳـﯽ در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪﮔﺮدن اﯾﻦ ﺟـﻮان
ﭘﺮﺷﻮر از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺮدی ﻣﻼلآور و ﺑﻪﻗﻮﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻏﺮب آﻟﻤـﺎن را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﮐﺮد .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺸﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰبهﺎی اﺗﺤﺎد "ﻣﺴﯿـﺤـﯽ" ﻧـﯿـﺰ ﺑـﺮای
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﻞ در ﺗﻼشاﻧﺪ .هﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺰﯾـﻨـﻪ ،اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٣

 ١۵دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻼروس ...
آﻣﻮزﮔﺎر و ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺪارد ٩ ،درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ
ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ هﻤﺴﺮش ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدٔ .
ﺑﻘﯿﻪ آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰدهﺎ ًﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﺎﻇﺮان ﻏﯿﺮ ﺑﻼروس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻄﻠﻊ از ﺷﺮاﯾﻂ رأیﮔﯿﺮی ﮐﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداریهﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ از آرا را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دور از ّ
ﺗﺼﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرزار ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﻣﺰد اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ٔ
ﺑﺎزﻧﺪه داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ
اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ را ّ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﻣﯿﻨﺴﮏ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ
را ﺑﻪ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،ﮐﺸﻮری ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﺑﻼروس ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏهﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎبﺷﺪه
دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی آن در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻼروس ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮان ﺧﻮنرﯾﺰیهﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺧﻄﺮ
از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ اوﺿﺎع هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﻣﻘﺎمهﺎی دوﻟﺘﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﻼﻟﮕﺮان و ﻣﻔﺴﺪهﺟﻮﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
داﻧﺴﺖ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖهﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ
ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ
ﮔﺮدان ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم "آذوف" ،اﯾﮕﻮر ﻣﻮﺳﯿﭽﻮک ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ٔ
"روﺳﯿﻪ ﺑﺎز" )اوﭘﻦ راﺷﯿﺎ( ،ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ
اوﮐﺮاﯾﻦ ،و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ روﺳﯽ
ﺑﻼروس دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻔﻮذ ﮔﺮوههﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺗﺨﺘﺎ"
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آن در ﻟﻬﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه،
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﯿﺪ-ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﺮﭼﻢ دورههﺎی
ٔ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮنهﺎی ١۶م ﺗﺎ ١٨م و ٔ
وﯾﮋهای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼروس در
ﺳﻠﻄﻪ آﻟﻤﺎن،
دوره
ّ
ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻼروس در
ﮐﻨﺎر ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن "اساس" ﻧﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ در
ﺳﺎلهﺎی  ١٩۴٣-١٩۴۵هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﯿﻦ ،ﺟﻨﺒﻪای دﯾﮕﺮ از
اﻗﺪامهﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻼروس را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺮدﯾﺪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻄﻦ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ّﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎهﺮات و
ﺟﺎری در ﺑﻼروس رﯾﺸﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارد .آﻣﺪن دههﺎ هﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﯽ
ﻓﺮورﯾﺰی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻬﻮریهﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮد ،و ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن
داری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨و ٢٠٢٠
ﺷﻮروی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ّ
ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺪی ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اوﺿﺎع در
آن ﮐﺸﻮر را در ﯾﮏ ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ٔ
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﻼروس ﺗﺎ اواﺧﺮ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﺪه ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻧﺴﺎﻧﯽ در ٔ
ٔ
زﻣﺮه ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺهﺎی
ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن" ،ﺑﻼروس ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از
ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در
ّﻓﻨﺎوریهﺎی
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان را در ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮریهﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻼروس از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ از
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرهﺎی "ﻏﺮﺑﯽ" از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ًﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ]ﺑﻼروس[ ﮐﺎﻣﻼ در ٔ
رده ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ
اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ".
ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮزهﺎﯾﺶ
ٔ
ٔ
"اﺗﺤﺎدﯾﻪ دوﻟﺘﯽ" روﺳﯿﻪ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻼروس ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ،
ﺑﻼروس را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد .ﻧﻪﻓﻘﻂ  ۶٠٠هﺰار ﺑﻼروس )از ﺟﻤﻌﯿﺖ ٩٫۵

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺑﻼروس( ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ دارد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪ .ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ 19-در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ
اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻼروس در ﻣﺴﯿﺮ دﺷﻮاریهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺪامهﺎی دوﻟﺖ ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ در ﺳﺎلهﺎی
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ،
اﺧﯿﺮ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎﻧﻮرهﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻼروس ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و
وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ّﻃﻮر ﻋﻤﺪه دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ از ﺳﺎل  ٢٠١۵ﺗﺎ ﺣﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ از ﺻﻨﻌﺖ آن ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﻗﺮار دارد .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن و ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر ًاز ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی و داﺷﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻼروس هﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﺷﯿﻪﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری در زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻗﺼﺘﺎد ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﻗﺘﺼﺎد
ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮاورده ّهﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ِ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،و واردات ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ روزﻣﺮه )ﺑﯿﺸﺘﺮ از هﻤﻪ روﺳﯽ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی
ﮐﻤﺘﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ( واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻼروس ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد ّاوﻟﯿﻪ از روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ ﮔﺎزﭘﺮوم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻼروس را ﮐﺎهﺶ دهﺪ .ﺻﺎدرات ﻓﺮاوردههﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻼروس ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﮐﺮاﯾﻦ و هﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎهﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ وﺧﺎﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺰدهﺎ ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد،
ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﺰدهﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻼروس ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﯿﮑﺎران ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﻼروس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ دارد ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﺷﺘﻬﺎی
ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ )ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ( داردّ ،
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ اﻓﺰودن آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اردوﮔﺎه زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ،روﺳﯿﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮزی ﺑﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ٢٠٠۴و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ِ
ﻃﻮل  ١۵٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﻧﺎﺗﻮ( ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .هﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ،و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﺗﻮ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻟﻬﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺶ ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻬﺴﺘﺎنّ ،
ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﻼروس ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻼروس و هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻓﻠﺞ ٔ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﮐﻪ آرزوی ﺳﺮان
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ،
آن ﺑﺎ
ٔ
ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﯿﺮو در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .رواﺑﻂ ﺑﻼروس ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮازن ﻣﺪاوم
ٔ
ٔ
روﺳﯿﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اواﺧﺮ ﺳﺎل ،٢٠١٨
ﻧﯿﺮوهﺎ در اﯾﻦ
ٔ
ﺑﺎرهﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺴﺘﺮش اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦدوﻟﺘﯽ "روﺳﯿﻪ-ﺑﻼروس" را داده اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ از راه اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻃﺮف
ﺑﻼروس رد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻇﺮان دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ در ﻣﺴﮑﻮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ در اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﻠﻮک ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ
ﺑﻼروس را ﺑﻪ ِ
ﺳﻮق دهﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮان اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺳﺎلهﺎی  ٢٠١۴-٢٠١۵ﻧﯿﺰ ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻼروس ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ّ
ﺗﺤﺮکهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪهﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و ﺑﺴﯿﺎر
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﻼروس اﻇﻬﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪای ﻧﻈﯿﺮ "ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد" ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ را ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دوﻟﺖ ﺑﻼروس اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ّ
ﻣﺨﺮب
دوﻟﺖ راﺳﺖﮔﺮای ﻟﻬﺴﺘﺎن در اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاری ﻓﻌﺎل از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
دوﻟﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٨

ﺷﻤﺎرۀ ١١١١

 ١۶دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ١٣٩٩

ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻼروس

ٔ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻼروس ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ.
ٔ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖدار در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻼروس ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﺪ!
ٔ
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﮔﺰارش ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران رﺋﯿﺲﺟﻬﻮر
در ﺳﻪ
ٔ
ﺑﻼروس در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ،ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪهﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﻠﯿﺲ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ و ﻣﯿﺪانهﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ )ﻣﯿﻨﺴﮏ( و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮهﺎی
ﺑﻼروس و درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﮕﺮان ﻧﮑﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان
اروﭘﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﯾﺪادهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻼروس و ﺟﻬﺖ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ
دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی هﺪفهﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ ،رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻧﻢ
ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻼروس را ِ ٔ
ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ١٩ﻣﺮداد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻼروس اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻮﻟﺘﻨﺒﺮگ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ
روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۶ﺷﻬﺮﯾﻮر دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﺮوژی ﻧﺎﺗﻮِ ،ﯾﻨﺲ
ِ
ﺣﻀﻮری وزﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻼﻗﺎت و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮان دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻼروس را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻼروس ﮔﻔﺖ" :رژﯾﻢ
ﻣﯿﻨﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،اﺣﺘﺮام
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﺬارد ".دﺑﯿﺮﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ و ﻋﻠﻨﯽ و در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ از
ﺗﺠﺎوز و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدن از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎ در ِاﻋﻤﺎل
ﺟﻨﮓ و ّ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺎﻻ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ
روﺳﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :روﺳﯿﻪ و هﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﻼروس دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ".اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺲ از آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻋﺰام ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻼروس در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮرش ﺑﺎ ﺑﻼروس ،در ﺻﻮرت ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﮐﺸﻮر ،آﻣﺎدﮔﯽ دارد.
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻼروس ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﻧﺎﺗﻮ( را ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ٧
ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮔﻔﺖ" :ﻧﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ را در ﻣﺮزهﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﮑﺎر ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ هﻢ ﯾﮕﺎنهﺎی رزﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻮاهﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﯿﻤﯽ
از ارﺗﺶ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی آﻣﺎدهﺑﺎش ﻗﺮار ﺧﻮاهﻢ داد ".دوﻟﺖ ﺑﻼروس اﻋﻼم ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده
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ﺑﻮد ﮐﻪ ّ
ﺗﺤﺮکهﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺗﻮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزهﺎی ﺑﻼروس ﺑﺎ دو
ﮐﺸﻮر هﻤﺴﺎﯾﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،دو ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ
هﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ّﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺻﻠﺢ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎﯾﯽ
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺪی ﺑﻮدن
ّ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ّ
ﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﻼروس و
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻼروس هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻄﺮ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﺎﺗﻮﯾﯽ ﺑﻼروس
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺧﻮاهﺎن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼروس در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ هﺪف ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎ و
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺮی روﺷﻦ اﺳﺖ .در
ﻃﺮحهﺎی
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن در آﺗﻦ در
ﻧﺸﺴﺖ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻼروس اﻋﻼم ﮐﺮد:
آﺑﺎن ،١٣٩٧
"ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻼروس در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻧﻬﺎدهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎﯾﯽ
را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎمهﺎی دوﻟﺘﯽ و ادارههﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺰرﯾﻖ
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ در
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم "ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﺑﯽﺛﺒﺎت
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﻣﯿﺎن ِ
ِ
ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ".و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﯿﻦ روزهﺎ در
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﺧﺒﺮهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ از ﺗﻼش
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و اﯾﺠﺎد "ﺷﻮرای
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت" ،و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل رهﺒﺮی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﮐﻤﮏ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ .در هﻤﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ
ارﺗﺒﺎط ،ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ  ٣۵ﻧﻔﺮ از
ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ "ﺷﻮرای هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ﮔﻤﺎرده اﺳﺖ.
هﻤﭽﻨﯿﻦ ،رهﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻼروس در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز
ٔ
ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻮل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن ﮐﺸﻮر را داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ
ٔ
ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ" :اﺳﺘﯿﻮن
ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺎﮐﺲ ً
ٔ
ﺑﯿﮕﺎن ،دﺳﺘﯿﺎر وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را
داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
اوﺿﺎع ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد".
در اداﻣﻪ ،و ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽهﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن ،ﻧﮑﺘﻪهﺎی
ٔ
درﺑﺎره رﺧﺪادهﺎی
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ّاوﻟﯿﻪ
ﺟﺎری در ﺑﻼروس ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﻤﯽ و اﻋﻼم ٔ
ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻼروس در روز  ١٩ﻣﺮداد
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ّﮐﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از
ﺳﺎل  ١٩٩۴و ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢۶ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ  ٨٠درﺻﺪ آرا ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد آرای رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ ﺗﯿﺨﺎﻧﻮﻓﺴﮑﺎﯾﺎ،
ﺧﺎﻧﻢ
ِ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١۵

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه

ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ رﻓﻘﺎ از ﺑﺮﻟﯿﻦ

 ١١٠٠ﯾﻮرو

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