ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﻟﯿﺴﺖ اﺳﻨﺎد

ﺗﻮده اﯾﺮان از اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز  -ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ٔ
 .١ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ٔ
ﻋﻤﺪه اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ٔ
ﺻﻔﺤﺎت ٣٧ - ٣
ﺗﻮده اﯾﺮان
 .٢ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

ﺻﻔﺤﺎت ۴۵ - ٣٨

واﺣﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ِ
ِ
ّ
 .۴ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و دوران ﻣﺎ! ٔ
ﻧﻘﺸﻪ راه ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ّ
ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
.۵ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و دوران ﻣﺎ

ﺻﻔﺤﺎت ۴٧ - ۴۶

 .٣ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ و آزادی اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان

ﺻﻔﺤﺎت ۵٧ - ۴٨
ﺻﻔﺤﺎت ۶٣ - ۵٨

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز

ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﻋﻤﺪۀ اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن و اﯾﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ٔ
ٔ
هﺰاره ّ
اﻟﻒ -ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻬﺎن در ّ
ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی
ﺳﻮﻣﯿﻦ دهﻪ
 .١درآﻣﺪ
 .٢اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
 .٣ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
 .۴اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﺪرت دﻻر
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﻤﺎری
.۵
ّ
 .۶اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ
 .٧ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
 .٨ﺗﻼش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان
 .٩ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »راهﺣﻞ «ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
 .١٠ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ »ﻧﺎﺗﻮ»
 .١١ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻋﻮامﻓﺮﯾﯿﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
 .١٢اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ّ .١٣
ﺗﺤﻮل در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
 .١۴ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
.١۵
ٔ
 .١۶ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦهﺎی ﮐﺎرآ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
 .١٧ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ٔ
ٔ
هﺰاره ّ
ب -ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان در ّ
ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی
ﺳﻮﻣﯿﻦ دهﻪ
 .١درآﻣﺪ
 .٢اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ١٣۵٧
 .٣ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
 .۴وﯾﮋﮔﯽهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﻟﻒ( وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ب( ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻪﯾﯽ و اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
پ(
 .۵وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﻟﻒ(
ب( دهﻘﺎﻧﺎن
پ( ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ت(
 .۶ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان
ٔ
ٔ .٧
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک در راه ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﺿﺮورت
 .٨ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
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آذر ١٣٩٩

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ّ
در دوران ﻣﺎ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﺣـﻤـﻞوﻧـﻘـﻞ و اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟـﯽ،
ّ
ﺷﺪت ٔ
ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻗﺪرتﮔﯿﺮی راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ در دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اداﻣ ٔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳـﻼمﮔـﺮاﯾـﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺤﺮانهﺎی
واﭘﺲﮔﺮا ﭼﻪ در ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ٔ
اداﻣﻪ ﺟﻨﮓهﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺎه »ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن«  ،ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ زﯾـﺎﻧـﺒـﺎر ﮐـﻪ ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔـﯽ
ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻇﻬﻮر ﻗﺪرتهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﯿﺰشهـﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ و ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺻﻠﺢ ،و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽهﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،و ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ هﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،هﻤﮕﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.
ﮐﻠﯽ
ّ
ٔ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮدم و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ در درون اﯾﺮان -ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣـﻠـﺖ
اﯾﺮان دارد ،وﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ دارد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ رﺧﺪادهﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن ،در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ اوﺿﺎع ،و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺧﻂﻣﺸﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
ٔ
ٔ
هﺰاره ّ
اﻟﻒ -ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻬﺎن در ّ
ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی
ﺳﻮﻣﯿﻦ دهﻪ
 .١درآﻣﺪ
ٔ
ﺳﺪه ٔ
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧در روﺳﯿﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺸﺮی از ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی وارد دوران ﮔـﺬر از
هﺰاره ّدوم ﻣﯿﻼدی،
ٔ
ُ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻤﻪ رﺧﺪادهﺎی ﺟﻬﺎن در ﺻﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪ .روﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺬار ،ﻣﻬﺮ و ّ
ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ،ﺟﻨﺒﺶهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎری از دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳـﯿـﺎ و آﻣـﺮﯾـﮑـﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ،هﻤﮕﯽ در هﻤﯿﻦ دوران ﮔﺬار رخ داد .ﻧﺒﺮد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از ﯾﻮغ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺟـﺎﻣـﻌـﻪهـﺎﯾـﯽ
اﻧﺴﺎنﮔﺮا ،در ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ اوج ﮔﺮﻓﺖّ .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ هﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐهﺎﯾﯽ هﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗـﺮﻗـﯽ در ﮐـﻨـﺎر
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ و دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺤـﺎد ﺷـﻮروی و اروﭘـﺎی
ﭘﯿﺮوزیهﺎی دورانﺳﺎزی ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ٔ
ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺎ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻮد -در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﻟـﻮﯾـﺖ
هﻤﻪﮐﺎﺳﺘﯽهﺎ و اﺷﺘﺒﺎههﺎی آن ،درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای
ٔ
دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺑﺸﺮ -وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮان زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪ آوردن زﻧﺪﮔﯽای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی دارد.
ٔ
وﺟﻮد دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺑﺮای دههﺎ ﺳﺎل ٔ
ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ّ
ﻣﺎدی و
وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ
ٔ
ٔ
دهـﻪ  ١٣۶٠و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ در اواﺧـﺮ
ﻣﻌﻨﻮی ﺟﻨﺒﺶهﺎی رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ و ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدّ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ٔ
دهﻪ  ،١٣٧٠اﯾﻦ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ هﻢ ﺧﻮرد .در ٔ
اواﯾﻞ ٔ
دهﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و دو دهﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ،در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺎم و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ »ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺴﺎﻋﺪ«  ،ﯾﮑﻪﺗﺎزی در ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر و ﻏـﺎرت
ّ
ٔ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ -را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﺘـﻔـﺎوت -و
ﺛﺮوتهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ٔ -از ﺟﻤﻠﻪ از ّ
دﺷﻮارﺗﺮی -را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریهﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﻟـﮕـﻮی ﺿـﺪاﻧﺴـﺎﻧـﯽ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯽرزﻣﯿﺪﻧﺪ و هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽرزﻣﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮٔ -
اﻣﺮوزه ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ٔ
هﻤﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان -در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﮐﺮده و ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن -و ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ -ﺑـﺮ روی ٔ
ﻧﻪﻓﻘﻂ دﺳﺘﺮﻧﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺮ روی ٔ
ﮐـﺮه
ِ
ّ
ﺧﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه دﺳﺘﺎوردهﺎی ارزﻧﺪهای ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ آ ﮔﺎهﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﺷـﺖ و ﻣـﺎهـﯿـﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺿﺮورت رﻓﻊ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺠﺎت ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﺮﯾﮑﺲ« )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮزﯾﻞ ،روﺳﯿﻪ ،هﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ( ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪ در
ٔ
ﺳﯿﻄﺮه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑـﺮزﯾـﻞ و
ﻣﺠﻤﻮع دارد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ وزﻧﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ
ٔ
هﻨﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻮاریهﺎی داﺧﻠﯽ ،و ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و واﺑﺴﺘﻪ روﺳﯿﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺸﺮهﺎی ﺑـﺎﻻﯾـﯽ
ﺑﻮرژوازی ﭘﺮﻗﺪرت و ﭘﺮﻧﻔﻮذ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﻋﻤﻞ ﺗﻮان ﮔﺮوه ﺑﺮﯾﮑﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وزﻧﻪای ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬـﺎﻧـﯽ و
ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ٔ
ٔ
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دارای ﻓـﻨـﺎوری
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در
ٔ
ٔ
ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ آن ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ،ﻗـﺪرت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ُﻣﻠﯽ  ١٫۶ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ،ﮐﻪ
ُ
ٔ
ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻣﯿﺘﺮی ﻧﻮﯾﮑﻮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ روﺳﯿﻪ )دوﻣﺎ( و ﻋﻀﻮ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ» :در روﺳﯿﻪ ﺑﺤـﺮان
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮرژوازی هﻤﺮاه اﺳﺖ)«.ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ
ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن در هﺎﻧﻮی ،وﯾﺘﻨﺎم (٢٠١۶ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روﺳﯿﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زورﮔﻮﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ در
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ واﻗﻌﯽ و اﺳﺘﻮاری در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮازن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻮا در
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿ ّﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﺪه
اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در
ّ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺗﮑﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﭙﺮدن ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ »ﺑﺎزار آزاد«ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ّ
ﻓـﻨـﺎوریهـﺎی
ّ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﭘﺮوژههﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮون آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﯿـﻨـﯽ از
زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ،در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮههﺎی هﻤﮑﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻃﺮح »ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎده« ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸـﻮرهـﺎی ﺟـﻬـﺎن
ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮردهﺎی زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻗﻠﺪرﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرهﺎی ّ
ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ،اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﻗـﻄـﺐ
ّ
ٔ
ﻧﻮﻇﻬﻮری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرتهﺎی ﻣﺴﻠﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،و ژاﭘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۴

ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﺟﺪﯾﺪ ،آن هﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺪی و ﺷﺪﯾﺪی روﺑﺮوﺳﺖ و روز
ﺑﻪ روز زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺟﻬﺎن در دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺷﯿﻠﯽ ،اﮐﻮادور ،اﯾﺮان ،ﻋـﺮاق ،ﻟـﺒـﻨـﺎن ،و
ّ
آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺑﺮﻧﯽ ﺳﻨﺪرز و ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ،و وارد ﻗﺪرت ﺣـﺎﮐـﻢ
ﻋﺮاق ،ﯾﺎ ﻇﻬﻮر ﺟﺪی ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ در ﻗﻄﺐهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺜﻞ ّ
ٔ
ﺷﺪن ﭼﭗهﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ،هﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﺿﺎﯾﺘﯽ
ٔ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد و
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ هﺮ
ٔ
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﺎره ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖهـﺎی
هﺎی
ﻗﺪرت
ﮐﺸﺎورزی
و
ﺻﻨﻌﺘﯽ
و
ﺑﺎﻧﮑﯽ
هﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻼن
ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮔﺴﺘﺮش
و
ﺣﻔﻆ
هﺪف
ﺑﺎ
ﮐﻪ
اروﭘﺎ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ّ ِ
ّ
ّ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖهﺎ ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻘﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻠﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ﺧـﻮاهـﺎن ﺧـﺮوج از اﯾـﻦ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪاﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،١٩-ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻪ ﻣﺎه ّاول ،هﯿﭻ ﺧﺒﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،آن را
ﺑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ،اﻧﻔﻌﺎل ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ هﺸﺪار داد ﮐـﻪ »ﻋـﺪم
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اروﭘﺎ در اﯾﻦ روزهﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
آﯾﻨﺪه ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰی رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ) «.ﯾﻮروﻧﯿﻮز ١٧ ،آورﯾﻞ  (٢٠٢٠ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریهﺎ ،ﻣﺎﮐﺮون در ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٨در ارﺗـﺒـﺎط
ﺑﺎ ﺧﺮوج رﺳﻤﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﺧﺮوج ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺷﻮکآور اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﮓ هﺸﺪاری ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﮏﺗﮏ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘـﺲ از روی ﮐـﺎر آﻣـﺪن دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـﺮاﻣـﭗ در آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ،
در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وادار ﮐﻨﺪ «.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺟﺎم و ﺧﺮوج دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ از آن و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾـﺮان ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﻪ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ ٔ
اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ
ﻟﻮﻟﻪ »ﻧﻮرد اﺳﺘﺮوم «٢-ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮاﺧﺖهـﺎی
اروﭘﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎی »ﻧﺎﺗﻮ«  ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﯾﻮرو در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﺟﺎی دﻻر و ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ( ﺑـﻪ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾـﻦ دو
اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪهﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻهﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎراﻧﻪای ﮐﻪ هﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی اﯾﺮﺑﺎس از
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻟـﻤـﺎن و ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ اﺳـﺖ ،در ﻣـﻨـﺎﻗﺸـﻪ ﺑـﺎ رﻗـﯿـﺐ
ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽاش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﺤﺪان ﺗﺎزهای ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ هﻨﻮز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽاش ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی روﺳـﯿـﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اوﮐﺮاﯾﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ و در »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن -و اﯾﺮان -و ٔ
هﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ و ّ
ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز در ﺟـﺮﯾـﺎن
ٔ
ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ راه و ﺷﯿﻮههﺎی ﻣﺒﺎرزه ،و ﻃﺮح ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ُ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی ﻣﺸﺨﺺ
هـﺪف
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ِ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،اهﻤﯿﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدی دارد.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان هﻮادار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽای ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧـﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ و ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ّ
ﺳﯿﺎل ،و هﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮔﺎه دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﭘﺮﺷﺘﺎب اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺮر و ﺑﺎدﻗﺖ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن و اﯾـﺮان ،در
هﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ،و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ٔ
وﯾﮋه هﺮ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺿﺮورﺗﯽ هﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ،وﻟـﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮههﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ درون هﺮ ﯾﮏ از ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ،و ﻓﺸﺎری ﮐﻪ از ﻃﺮف
ٔ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن و داﺧﻞ هﺮ ﮐﺸﻮر هﻤﯿﺸﻪ و در هﺮ ﺣﺎل ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺮوهﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ّ
ٔ
ّ
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻋﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬـﺎﻧـﯽ ﯾـﺎ
اﻣﺮی
ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
و
هﺎ
ل
ﺗﺤﻮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
در
ﻣﺪاوم
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ّ
داﺧﻠﯽ ،و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در هﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ دﺷﻮار ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن ﺑﺎﺷﺪ .اهﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در هﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ .هﯿﭻ دﺳﺘﻮرﮐﺎری ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘـﯿـﮕـﯿـﺮی و
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﻏﺎﻟﺐ در آﻧﻬﺎ ،و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوهﺎ و ّ
درک ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺟﺎری در هﺮ ﻣﻘﻄﻊ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
 .٢اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ،رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺧﺼﻠﺖ ٔ
در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﺳﺘﺨﻮش ّ
ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘـﻢ،
ِ
ِ
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ وارد ﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرهﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی
ٔ
ٔ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ ﻟﻨﯿﻦ در اﺛﺮ ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ) (١٩١۶ﺿﻤﻦ ﺑﺴﻂ
ارزﻧﺪه ﺧﻮد »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ -ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻤﺎری از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آن روز )ﻣﺜﻞ هﺎﺑﺴﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و هﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ اﺗﺮﯾﺸﯽ( ،رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿـﺠـﻪ ﻋـﻠـﻤـﯽ رﺳـﯿـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺤﺼﺎرهﺎ ،ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺻﺪور ﮐـﺎﻻ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وارد
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮐﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪوﯾﮋه در روﻧﺪ اﺟﺮای اﻟﮕﻮهﺎی
درهﻢآﻣﯿﺰی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ هﻤﭽﻨﺎن آﺷﮑﺎرا دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﺼﻠـﺖهـﺎی اﻗـﺘـﺼـﺎدی
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽاش ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ ،در ﻣﺮ ٔ
ٔ
ﺳﻠـﻄـﻪ
ﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ،
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮرژوازی در
ّ
اﻧﺤﺼﺎرهﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺪی رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ،و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ زور و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪهﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد .ﻟﻨﯿﻦ
در هﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ِاﻋﻤﺎل زور و ارﺗﺠﺎع «.ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺛﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻔـﯿـﻠـﯽﮔـﺮی و ﭘـﻮﺳـﯿـﺪﮔـﯽ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺪود ...از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ رﺷﺪ ﻓﻮق ٔ
اﻟﻌﺎده ﻃـﺒـﻘـﻪ ،ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﯿـﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﻬﺮه ﺳﻬﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در هﯿﭻ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ٔ
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻗﺸﺮ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ٔ
ﺣﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ اﺳـﺖ .ﺻـﺪور ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ...اﯾـﻦ
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺸﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«...
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﭽﻪ اهﻤﯿﺖ دارد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎهﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﺨـﺺ اﻧـﺤـﺼـﺎرهـﺎ در
اﻓﺮوزاﻧﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ٔ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼـﻮل
ﺟﻬﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ راههﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ،و ﺟﻨﮓ
اﺷﺘﺒﺎههﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد و ﺑﻪ روال »ﻋﺎدی« ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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۵

 .٣ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر دروﻧﯽاش ،ﺑﯽوﻗﻔﻪ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزارهﺎی ﻓﺮوش ،ﺑﺎزارهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺑﻪ ﮔﺮدش درآوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ،و ﺑﺎزارهـﺎی
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،ﺑﻮده و »ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ« ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ) (١٨۴٨ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن روﻧﺪ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ،و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻮرژوازی اﻣﺮوزﯾﻦ ،در ﻣﻮرد
اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزهﺎی
»ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ آن را ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮕﺮف ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ،و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ زﻣﯿﻦ را
ٔ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد «...و اﯾﻨﮑﻪ» :ﺑﻮرژوازی ﻓـﻘـﻂ ﯾـﮏ آزادی،
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ ...ﺑﻮرژوازی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد و
ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر ﺗﺠﺎرت را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ».
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در هﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
ﺑﺎزار روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ،ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽراﻧﺪ و ﺑﻮرژوازی ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ هﻤﻪﺟﺎ رﺧﻨﻪ ّﮐﻨﺪ ،هﻤﻪﺟﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ،و ﺑـﻪ هـﻤـﻪﺟـﺎ
»ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ِﺳﺎزد ...ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ٔ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ داده ...ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ هﺮ روز ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻨـﺎﯾـﻊ
ّ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ رواج آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﺖهﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻪ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎی آن را ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﻣﻮاد ﺧﺎم اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ از دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃـﻖ وارد
ﻣـﯽﺷـﺪ،
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮاوردههﺎی آن ﻧﻪﻓﻘﻂ در درون ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪﺟﺎی ﻧﯿﺎزهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤـﺼـﻮﻻت داﺧـﻠـﯽ ﺑـﺮآورده ّ
ﻧﯿﺎزهﺎی ﺗﺎزهای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ّ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت دورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ و اﻗﻠﯿﻢهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺿﺮور اﺳﺖ .ﺟﺎی ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣـﻠـﯽ را
آﻣﺪ و ﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط هﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻠﺖهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد) «.ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرهﺮﻣﺰان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ّدوم ،١٣٨۵ ،ﺻـﺺ
(٢٧-٢٨
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه »ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،از هﻤﺎن آﻏﺎز در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﯿﻮههﺎی اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ّﻓﻨﯽ در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺒﺎدﻟﻪهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞّ ،ﻓﻨﺎوریهﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،و ﺟﺰ آن ،در ﭼـﺎرﭼـﻮب
ٔ
آزاداﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن و ﮐﺎﻻ در ﺟﻬﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻤﺪهای در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ ) (١٨۵٧-١٨۵٨ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ً
»ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .هﺮ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد) «.ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻘـﺪ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮهﺎم و اﺣﻤﺪ ﺗﺪﯾﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات آ ﮔﺎه ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ّ
ﺳﻮم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،١٣٧٨ﺟﻠﺪ ّاول ،ص (٣٩۴
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ،
و ﺑﺎز در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺛﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺿﺎﻓﻪارزش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن و ﺑﯽﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آن ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»...ﭼﻨﺎنﮐﻪ آهﻮ ﺑﺮای ﺟﻮﯾﺒﺎرهﺎی آب اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪ دارد ]ﺟﻤﻠﻪای از ﺗﻮرات[ ﭘﻮل ]ﺑﯽﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪه در دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاران[ هﻢ ﺑﯽﺗﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮدزا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ) «.هﻤﺎنﺟﺎ ،ﺟﻠﺪ ّدوم ،ص (١٨
ٔ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪٔ ،
اﻣﺘﺪاد آن اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در
اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ِ
از ٔ
دهﻪ هﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری » ِﮐﯿـﻨـﺰی« ﺷـﺪ ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﻓﺸـﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﺮای »ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎزهﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ درﺻﺪد ﭘﺲ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ آن اﻣـﺘـﯿـﺎزهـﺎ و
دﺳﺘﺎوردهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﻦاﻟﻤـﻠـﻠـﯽ ُﭘـﺮﻗـﺪرﺗـﯽ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ،و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ ٔ
دهﻪ  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی( ،ﺑﻪ ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ )از ٔ
هﻤﻪ
ِ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده داراﯾﯽهﺎ ،ﮐﻮﭼﮏ ﮐـﺮدن
ﻋﺮﺻﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی
دوﻟﺖ ﺑﻪ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ »آزادی« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻧﺘﺨﺎب ،واﮔﺬاری ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮد ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪهـﺎی ﮐـﻼن و
ٔ
ٔ
اﻧﺤﺼﺎری و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺑﻪاﺻﻄﻼح »آزاد« )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ( ،رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎمآور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻧﻮاع اﺑﺰارهﺎی ﻣﺎﻟـﯽ ﻗـﻤـﺎری
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ،ﺣﺬف ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎراﻧﻪهﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ِاﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ» ،ﺗﻌﺪﯾﻞ« ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷـﻐـﻞهـﺎی
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری و ﺷﻐﻞهﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺪون ﻣﺰاﯾﺎ ،و ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻧﻬﺎدهﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،هﻤﮕﯽ ﺟﺰو اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎموﻗﺖ و داﺋﻢ و
ٔ
در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﺷﯿﻮههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ هﺮ ﮐﺸﻮر ،اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﻨﺪ دهﻪ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ،
اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺛﺮوﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ -و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ -در دﺳﺖ ﻋﺪهای اﻧﺪک ،و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣـﺰدﺑـﮕـﯿـﺮان ﺑـﻮده
اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻣﺮوزه از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﯽ )ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ  ۴٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ از ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺰاﯾﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳـﻄـﺢ زﻧـﺪﮔـﯽ ﻣـﯿـﻠـﯿـﺎردهـﺎ
زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺰدهﺎ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﮐﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن ،و اﯾـﺠـﺎد
ﻟﺸﮑﺮی از ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪﮔﺎن و ﺷﻐﻞهﺎی َﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﮐﺎهﺶ داده و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن را وﺧﯿﻢﺗﺮ هﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ
درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ» :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ
ﺧﺎﻧﻢ وﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﮐﺴﻔﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در هﻤﺎﯾﺶ داووس ) (٢٠١٩در ﺳﻮﺋﯿﺲ
] [٢٠١٨ﺛﺮوت ﻣﯿﻠﯿﺎردرهﺎی ﺟﻬﺎن روزاﻧﻪ ٢٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ داراﯾﯽ ٔ
ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٣٫٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ( روزاﻧﻪ ۵٠٠ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮن
َ
ٔ
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺛﺮوت در ﺟﻬﺎن
دﻻر ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺖ «.آﮐﺴﻔﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ
ﺛﺮوتﯾﮏدرﺻﺪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺸـﺘـﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺰارش ﺳﺎل  ٢٠٢٠اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن )ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﮐﺴﻔﻢ ١٩ ،ژاﻧﻮﯾﻪ  (٢٠٢٠آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
از دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽهﺎی ۶٫٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٩٠درﺻﺪ( از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٧٫٧ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣـﺮدان
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻬﺎن هﺮ روز ١٢٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺪون ﻣﺰد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ١٠٫٨ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ارزش دارد.
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ آﮐﺴﻔﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏدرﺻﺪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻢدرﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در آﻣﺎر دﯾﮕﺮی در ﮔﺰارش
ّ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪهﻨﺪ ،در ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻮل ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ١١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﻮزادان اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶

ّ
ٔ
اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرهﺎی
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در
ﮐﺸﻮرهﺎ
هﺎی
دوﻟﺖ
ﻧﻘﺶ
و
ﮐﺸﻮرهﺎ
ﯽ
ﻣﻠ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ّ
ّ
اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﻧﻔﺘﺎی ﺳﺎﺑﻖ( ،ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻓﺮاﻣﻠًﯽ و ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن ﻣﺤﻠﯽ داده اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮری
ّ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در هﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،دوﻟﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﺟـﻬـﺎﻧـﯽﺳـﺎزی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮏهﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﺎهﺶ ﺑﺪهﮑﺎری ،و ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ ﻣﺴـﺎﺋـﻠـﯽ ﻣـﺜـﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖٔ .
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼـﯿـﻦ در
ﻣﻬﺎﺟﺮان ،اﺛﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوتهﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ دارد ،از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺷﺮطهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان آن ﮔـﺬاﺷـﺘـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺷﺮط اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽّ -ﻓﻨﯽ و ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣـﺮﮐـﺰی و
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﻈﺎرت ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۴اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﺪرت دﻻر
اﺗـﮑـﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺮوزه ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ٔﻧﻈﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ِ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻦ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ّ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ د ّوم ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋـﻠـﺖ
دﻻر ،در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در
ّ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻼ ﺑﻪﺟﺎی آن ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﻼی ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺟـﻨـﮓ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ دوم،
ٔ
ٔ
ژوﯾـﯿـﻪ ﺳـﺎل ١٩۴۴م١٣٢٣/ش،
ﺷﺎﻟﻮده ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻮی و ﭘﺮروﻧﻘﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را در ﺟﻨﮓ دﯾﺪه ﺑﻮد ،و
ّ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۴۴ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺗﻮن وودز در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮهﻤﺸﺎﯾﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻻر ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ارزهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘـﯽ ﻣـﻌـﯿـﻦ ﺑـﻪ دﻻر
ٔ
ﭘﺸـﺘـﻮاﻧـﻪ
ارزشﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ .دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در هﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن دﻻر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ٔ
ذﺧﯿﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ از آن داﺷﺖ .از هﻤﺎن زﻣﺎن ،دﻻر ُﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ارز دﻧﯿﺎ ﺷﺪ .در ٔ
ٔ
ﺮهﺰﯾﻨﻪ وﯾﺘﻨﺎم ﮐـﻪ
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻨﮓ ُﭘ
دهﻪ  ،١٣۴٠و در
ﺧﻮد دﻻر ﻧﯿﺰ ﻃﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ِ
ّ
ٔ
ٔ
ﻟﯿﻨﺪون ﺟﺎﻧﺴﻮن آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﺴﺮی ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن از ﺗﺮس ﺑﯽارزش ﺷﺪن دﻻر ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻃـﻼ از
ٔ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دﻻر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﺳﺎل  ،١٣۵٠دوﻟﺖ رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺟﻨـﮓ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﻼی
ٔ
ّ
)ذﺧﯿﺮه( ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺗﻮن وودز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ هﻢ ﺧﻮرد .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ارزش دﻻر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻃﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒـﻮد و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط دﻻر ﺑﺎ
ٔ
ٔ
ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻘﯿﻪ ارزهﺎی ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .از هﻤـﺎن زﻣـﺎن ،و
ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ۴٠٠درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ در ﺳﺎل  ،١٣۵٢ﮐﻪ ﺑﺎ ِاﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻻر در ﺟـﻬـﺎن ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﻪ
ٔ
ذﺧﯿﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ و راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ارز در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻻر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ارز رﺳﻤﯽ و
ٔ
ﺣﺪود ۶١درﺻﺪ اﻧﺪوﺧﺘﻪهﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﻧﯿﺎ ،و ۴٠درﺻﺪ ﮐﻞ
در
و
ﺷﻮد
ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم
دﻻر
ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن
ﮐﺎﻻی
ﺗﺄﻣﯿﻦ
زﻧﺠﯿﺮه
اﻣﺮوزه در ﺣﺪود ٨٠درﺻﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪهﺎی
ّ
اﯾﻨﻮﺳﺘﻮﭘﺪﯾﺎ ٢٠ ،ﻣﺎرس  (٢٠٢٠ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﯽرﻗﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻟـﯽ ﻣـﺜـﻞ ﺻـﻨـﺪوق
ﺑﺪهﯽهﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ دﻻر اﺳﺖ) .ﻧﻘﻞ از ِ
اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی هﻨﮕﻔﺖ هﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای دﻻر در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎپ ﮐ ٔ
ﻨﻨﺪه اﺳﮑـﻨـﺎس دﻻر در
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از دﻻر در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،در ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮﺗﺮی دارد .اﻗﺘﺼﺎدهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻻر ،ﮐﺎﻻهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣـﺎت را ﺑـﻪ راﯾـﮕـﺎن
در ازای آن ،ﮐﺎﻏﺬ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ آن ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ )وارد( ﻣﯽﮐﻨﺪ .از هﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﻣﺤﺎﺻﺮههﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﺮﺷﮑﻨﯽ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﺷﺮﮐﺖهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .و ﺑـﺎز ﺑـﻪ
ٔ
ٔ
ﺧﻮد آن اﻗﺘﺼﺎد( ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ هﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﮐﻢارزش ﺷﺪن دﻻر )در واﻗﻊ ذﺧﯿﺮه ارز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ِ
در دهﻪهﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری دﻻر )و آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ارز ﺧﻨﺜﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر
ٔ
ﺟﺎن ﻣﯿﻨﺎرد ﮐﯿﻨﺰ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮدرﯾﺶ ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻠـﯽ.
دهﻪ  ١٩۴٠ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش را داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﯾﻮرو ﺑﺎ دﻻر در
ِ
ِ
ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ّدوﻣﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و داراﯾﯽهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر دﻻر را در هﻢ
ﺑﺸﮑﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺎ ارز ﭼﯿﻨﯽ »ﯾﻮآن« در ﺳﺎل  ،٢٠١۵اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
ﻣﺎﻟﯽ-ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ارز ﯾﻮآن در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ و دادن وام ﺑﻪ ﯾﻮآن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-و ﺟـﻠـﻮﮔـﯿـﺮی از
اﻧﻘﺒﺎض اﻗﺘﺼﺎدش ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ً
ٔ
ﮐﻨﺘﺮل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ »ﺳﻮﯾﻔﺖ« )اﻧﺠﻤﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﺜﺎ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل در ﺟﻬﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ دﻻر و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃـﻼﻋـﺎت
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﯾﻔﺖ ،ﺳﻬﻢ دﻻر در ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺖهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ۴۴٫١درﺻﺪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﺑﻪ ۴٠٫٨٨درﺻﺪ ﻣﺎه ﻣﻪ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺤﺮﯾـﻢهـﺎی ﺑـﺎﻧـﮑـﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روﺳﯿﻪ و وﻧﺰوﺋﻼ و َاﯾﺮان از هﻤﯿﻦ ﻣﺠﺮای ﺳﻮﯾﻔﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .رواج ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺎزار ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﻦ( و ﮔﺮدش آن از ﻃـﺮﯾـﻖ
ﻧﺮماﻓﺰارهﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی )ﻣﺜﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦهﺎی ﮔﻮﺷﯽهﺎی هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏهﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن دور زدن ﺳﻮﯾﻔﺖ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت دﻻر آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ را ﺑـﻪ
ٔ
وﺟﻮد آورد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ در ﺗﺪارک ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮔﺮدش ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺑﯿﺮون از ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ّ
ﻋـﺮﺻـﻪ
ﺗﺤﻮل ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈـﯿـﻢ ﭼـﯿـﻦ در
ٔ
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ )G) 5ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ دﻻر و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﻧـﮕـﺮاﻧـﯽ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ّ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺟﺮﯾﺎن هـﻤـﻪﮔـﯿـﺮی ﮐـﻮوﯾـﺪ،١٩-
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖهﺎی »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﺗﺠﺎری و ﺗﻌﺮﻓﻪﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ،و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻦﺳﺘﯿﺰی
ٔ
هﻤﯿﻦ ّ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺗﺤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﭼﯿﻦ -ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط -ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ٨٠درﺻﺪ
ّ
ّ
و ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﮐﺎهﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺟﺪی در ﮔﺮدش ﮐﺎﻻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دﻻرزداﯾﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلهﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﻬﻢ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻞ ذﺧـﯿـﺮههـﺎی ارز ﺧـﺎرﺟـﯽ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از ٧٢درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﻪ زﯾﺮ ۶٢درﺻﺪ در ﺳﻪ ٔ
ﻣﺎهﻪ ّاول ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ّ
ﺗـﻨـﻮع
ٔ
ذﺧﯿﺮه ارزی ﺧﻮد را هﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .و ﺳﺎل  ،٢٠١٩دهﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﻃﻼی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
در
ٔ
ٔ
ذﺧﯿﺮه ﻃﻼی ﺟﻬﺎن از ٢٣٫۶۴درﺻﺪ در ﭘﺎﯾـﺎن ژوﺋـﻦ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎهﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﻻر ﮐﺎﻏﺬی و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ )ﻃﻼی( آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٧

 ٢٠١٩ﺑﻪ ١۵٫۵درﺻﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋﻦ  ٢٠٢٠ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-روﻧﺪ دﻻرزداﯾﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ واﮐﻨﺶ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزیای ﮐﻪ ﺑﺮ ٔ
هﻤﯿﺎری و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد،
دوره ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺑﻪ ّﻋﻠﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ هﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺤﺮانهﺎی دورهﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐـﻪ در دورهٔ
ﺑﻪوﯾﮋه در ٔ
ً
ٔ
اﺟﺮای اﻟﮕﻮهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﭼﻨﺪ دهﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺻـﺮﻓـﺎ ﺑـﻪ
دهﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .هﺪف ٔ
ٔ
ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮش ٔ
ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
ﺳﺎده ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ »
ّ
ٔ
دوره اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﻨﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
 .۵ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﻤﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزارهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اهﺮم اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ رواج اﺑﺰارهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﻤﺎری ،ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪ ﻣـﺎﻟـﯽ ﺑﺴـﯿـﺎر ﻗـﺪرﺗـﻤـﻨـﺪ
ﺳﻮد ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪارزش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دهﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی( اﺳﺖ و از اهﺮمهﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در روﻧﺪ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ِاﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﻣﺤﺎﺻﺮههﺎی اﻗﺘـﺼـﺎدی ﯾـﺎ ﺗـﺤـﻤـﯿـﻞ
)ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮاردادهﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ّ
واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻏﺎﻟﺐ ،اﻣﺮوزه اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از داراﯾﯽهﺎی ﺟﻬﺎن را در اﺧـﺘـﯿـﺎر و زﯾـﺮ
ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺷﺮﯾﺎنهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮﮐﺰهﺎی ُﭘﺮﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ والاﺳﺘﺮﯾﺖ )در ﻧﯿﻮﯾﻮرک( و ﺷﻬﺮ ﻟﻨـﺪن روزاﻧـﻪ
ّ
ﺻﺪهﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻬﺎم و اوراق ﺑﻬﺎدار و وامهﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧـﻘـﺶ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪهﺎی ﻗﻤﺎری و ﮐﺎزﯾﻨﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺜﻞ »اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« ﯾﺎ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر ،اﻧﮕﻠﯽ ،و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻌﯿﻦ در ﯾﮏ زﻣﺎن ّ
»آﺗﯽ« ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﯾﮏ داراﯾﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ در آﯾﻨﺪه( ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار و ﮐﺎﻻهﺎ و داراﯾﯽهﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰهﺎی ﻣﺎﻟـﯽ ،هـﻢ ﺑـﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻄﻤﻪ زده اﺳﺖ و هﻢ اﺷﺘﻐﺎل و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ،ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺿﺎﻓﻪارزش ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه
ﺗﻮﺳﻂ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺛﺮوتهﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﻬﺎر ٔ
ٔ
ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی ،ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ از ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ( ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺑﺰارهﺎی اﻋﺘﺒﺎری» ،اﯾﺠﺎد ﭘـﻮل« ﺗـﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻧـﮏهـﺎی
ٔ
ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دادن وام ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ ،و ﻧﯿﺰ رواج »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل« ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣـﺪاران ﺷـﺮﮐـﺖهـﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و در ﻋﻮض ،ﺳﻬﻢ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و ﺑـﺪهـﮑـﺎری آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ وامهـﺎ و
ﮐﺎرتهﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺧﺮﯾﺪهﺎی ﻗﺴﻄﯽ ،در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﭼﻬﺎر دهﻪ اﺧﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎرزی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی ﻏـﯿـﺮﺗـﻮﻟـﯿـﺪی و ﻗـﻤـﺎری
)ﺑﻮرسﺑﺎزی ،ﺷﺮطﺑﻨﺪی و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮاردادهﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﮐﺎﻻهﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ( وﻟﻨﮕﺎراﻧﻪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮانهﺎی
ّ
ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ» .اﯾﺠﺎد ﭘﻮل« ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ )و ﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﻣﺮﮐﺰی( در ٔ
دوره ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾـﺠـﺎد ﺑـﺤـﺮانهـﺎ ﻧـﻘـﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و وام دادن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎ ﺗﺎ اﻓـﺮاد ،ﻣـﻘـﺪار ﺑـﺎﻟـﻘـﻮه ﻧـﺎﻣـﺤـﺪودی ﭘـﻮل
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻣﻮهﻮم را در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮔﺮدش درﻣﯽآورﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،در ﺣﺪود ٩۵درﺻﺪ ﭘﻮل در ﮔﺮدش ،از اﯾﻦ ﻧـﻮع
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ( ﯾﺎ
ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﯾﻦ وامهﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺮای ﺧﻮد درآﻣـﺪ
هﻤﺎن
ﯾﺎ
ﺑﻬﺮه
درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎ
هﺎ
ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﻦ
اﺳﺖ.
درﺻﺪ
۵
ﺣﺪود
در
ﻓﻘﻂ
ﮔﺮدش
در
واﻗﻌﯽ(
اﺳﺖ و ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس )ﭘﻮل
ِ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر رود ،از ﺟﻤﻠﻪ ّدر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ّوامهﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ّﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ّ
ﺗﻮرم ﺷـﻮد .وﻟـﯽ
ّ
ﻓﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی ﻣـﻮﻟـﺪ ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وامهﺎ -ﺑﻪوﯾﮋه در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ و ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی -ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪن در
ّ
ارزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﯽ ُرﺑﺎﯾﺪ و از ِآن
ﮔﺴﺘﺮدهای در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ارزشاﻓﺰا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ِ
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﻪ ّ
ﺗﻮرم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻬﺎی ﺑﻮرس داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن و ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎبهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻮﻟﯽ-اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿـﺪی(
در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﯾﺎ اوراق دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ »ﻣﺠﺎزی« ﯾﺎ ﻣﻮهﻮم ،از ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﺑﺎرز ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
١٠٠ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﻪ ۶٠٠ﺗﺮﯾﻠـﯿـﻮن
اﻣﺮوزی اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ در هﻤﯿﻦ روﻧﺪ دارد .ارزش اﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ّ
اﯾـﻨـﻮﺳـﺘـﻮﭘـﺪﯾـﺎ ٢٨ ،آورﯾـﻞ
از
)ﻧﻘﻞ
اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎن
ﯽ
ﻣﻠ
دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ را اﻣﺮوزه در ﺣﺪ ١٠٠٠ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ِ
ٔ
 (٢٠٢٠هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺠﺎزی و ﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺿﺎﻓﻪارزﺷﯽ را ّﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ّﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﻟـﺒـﺘـﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ّﭘﻮل واﻗﻌﯽ از راه ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و ﺿﺮب ﺳﮑﻪ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﻮﻟـﺪ و اﯾـﺠـﺎد ارزش
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ّ
ﺗﻮرم و ﺑﯽارزش ﺷﺪن ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﻌﺮوف آن ّدر ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّاول ﯾﺎ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭘـﺲ
ّ
از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم و در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان  ٢٠٠٨اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﮐﺎهﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ درﺻﺪهﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪ .در وﻧﺰوﺋﻼ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣـﯽ اﯾـﺮان
ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺤﻮلهﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻮان ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در ﭼﻬﺎر ٔ
ﺑﺮآﻣﺪ ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷـﺮاﯾـﻂ ﺑﺴـﯿـﺎر
ِ
ٔ
دﺷﻮاری را ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ّ
 .۶اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﻣﺒﺎرزه ،و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎ و ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری را در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ارﻣـﻐـﺎن آورده
ﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪّ ،ﻓﻨﺎوریهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،و ﻣﻮاد و ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری را
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنّ ،ﻓﻨ
ّ
ﻣﺤﺮک ّ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ وارد ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورهﺎی ﻋﻠﻤﯽّ -ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠـﻖ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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٨

ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی اﻧﺴﺎن و ﻓﺮاهﻢ آوردن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،و ﻏﻠـﺒـﻪ ﺑـﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞهﺎ و ﻣﺎﻧﻊهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮآوریهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﻣﺮوزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘـﺮﻧـﺖ و ﻣـﻮﻗـﻌـﯿـﺖﯾـﺎب
ّ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و هﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ًﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ ﻣـﺎﻟـﯽ دوﻟـﺘـﯽ ،در
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﮕﺎههﺎ ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪراﯾﮕﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﺳـﺖ و از
ﺑﺨﺶهﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و
آﻧﻬﺎ ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼن ﻣﯽﺑﺮد.
ٔ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را از ﺣـﺎﺻـﻞ ﮐـﺎر
ﻣﺼﺎدره اﯾﻦ دﺳﺘﺎورهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻼن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﻬﻢ
ّاﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ٔ
ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری و ﺷﻐﻞهﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺪهﮑﺎری ،ﻧﺎروﺷﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﺴﻞهﺎی ﺟـﻮان ،و
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎی هﻤﻪﺑﺸﺮی ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﻣـﻨـﯿـﺖ
وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری
زﻧﺪﮔﯽ
آورد،
ﻓﺮاهﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ً
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ٔ
ﺷﯿﻮه »ﮐﻬﻨﮕﯽ ﻋﻤﺪی« ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮ و ﺗﺎزه ،ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﯽهﺎی هﻮﺷﻤﻨﺪ ،وادارد .دﺳﺘﮑـﺎری
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎهﺎن و ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردههﺎی ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ داﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر )و دام( ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ )و ﺷﯿﺮ( ،از دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮههـﺎی اﻓـﺰاﯾـﺶ
ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ اﻣـﺮوزی ﺑـﻪ
ﺧﻮد ﻧﻮآوری در ّﻓﻨﺎوری ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﻟﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ،در دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺣﺠﻢ ﺳﻮد اﺳﺖ .ﻋﻼوه ً ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎِ ،
ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻋﻤﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش »ﮐﺎﻻی ّﻓﻨﺎوری« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
»اﻧﻘﻼب ّﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ« و اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺒﺎدﻟﻪهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل
ٔ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ،و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ
و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش( ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺮدن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻهﺎ در
ٔ
ﻣﺜﻞ »ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪهﻨﮕﺎم ) «(Just In Timeو اﻣﮑﺎن ﮐﺎهﺶ اﻧﺒﺎرداری ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣـﺠـﻢ ﺳـﻮد
دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻮزون در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ّ
ﮐﻤﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷـﺒـﮑـﻪهـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ،و رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﻮﺷﯽهﺎی هﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ّ
ﺗﺼﻮر آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﮐﺎرﺑﺴﺖ ّﻓﻨﺎوریهـﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﮐﺎرهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،آﻣﻮزش ،و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺰﯾﺖهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﻧﯿـﺰ از اﻣـﮑـﺎﻧـﺎت
ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻋﺘﺮاضهﺎ در ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردهﺎ در ﺳﺎل  ١٣٩٨در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﺎ ﻧـﻈـﺎهـﺮات در
ﻣﯿﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﺎل  ،١٣٩٢ﯾﺎ ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٨٩آﻏﺎز ﺷﺪ.
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ هﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا و ﭼﻬﺮه در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ
ّاﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ دﺳﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽّ -ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮّ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و
ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،دوﻟﺖهﺎ ،و ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد اﺷـﺎره ﮐـﺮد :هـﮏ ﮐـﺮدن
ٔ
ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺮﮐﺖهﺎ ،ﺑﺎﻧﮏهﺎ ،ﯾﺎ دوﻟﺖهﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ٔ
درﺟـﻪ ّاول ﺑـﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ،رﺑﻮدن دادههﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در
ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبهﺎ و ﺧﺮﯾﺪاران اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ُ
ﺗﺠﺴﺴﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺸﯽ( ،اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺒﺮهﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺤﺮاف اذهﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
ٔ
ﺑﺮ ّ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ هﻤﺪﺳﺘﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ و هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ ،هﺮ دو در ﺳﺎل
ﺗﺤﻮلهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتهﺎ
ّ
 ،(٢٠١۶ﺷﻨﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،و رﺻﺪ ﮐﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﺪن ﺗﺤﻮلهﺎی درون اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ هﺪفهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣـﺤـﺪود ﮐـﺮدن آزادیهـﺎی ﺷـﺨـﺼـﯽ .ﻣـﻘـﺮراتزداﯾـﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی )از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎدهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺲ( ﻓﺮﺻﺖهﺎﯾﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ًﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
هﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ّﻓﻨﺎوری و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ّﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮونﺳﭙﺎری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻣﺜﻼ در ﺧﻮدروﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾـﻞ ﺧـﺎﻧـﮕـﯽ و دﺳـﺘـﮕـﺎههـﺎی
دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس( از ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دارای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و هﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش و وﯾﺘﻨﺎم و َ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار داد .ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮی ﻣﺜﻞ آﻣﺎزون و اﭘﻞ و ﻧـﺎﯾـﮏ و
آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﻟﺸﮑﺮی از ً
ٔ
هـﻤـﻪ ﮐـﺎﻻهـﺎی اﯾـﻦ
اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ هﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد هﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖهﺎ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖهﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺎههﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی دارای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃـﺮﯾـﻖ ،ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻهﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎی دارای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﻪارزش ﮐﻼﻧـﯽ را ﺑـﻪ ﺟـﯿـﺐ
َ
ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری و ﺷﻐﻞهﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺪون ﻣﺰاﯾﺎ )از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮریهﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮهﺎی َ
اﺳﻨﭗ و ﺗﭙﺴـﯽ و ﭘـﯿـﮏهـﺎی ﻣـﻮﺗـﻮری( ﯾـﺎ
ّ
ﺷﻐﻞهﺎی ﻗﺮاردادی و ﭘﺮوژهﯾﯽ و ﻏﯿﺮداﺋﻢ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪﯾﯽ( در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﻞ و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﮐـﺮد ،و
در ﺿﻤﻦ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺰدهﺎ ﺷﺪ.
ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮی دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮی دوﻟﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از آن ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧـﻮد و
ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد هﺪفهﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ.
 .٧ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و دو دهﻪای ﮐﻪ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮانهﺎی دورهﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ٔ
دوره اﺟﺮای اﻟﮕﻮهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺟﻬـﺎﻧـﯽ ﺷـﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و اﻧﻘﻼب ّﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎوب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ هﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ هﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺗﺎزهای در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ .ﺳـﺮﺷـﺖ
ذاﺗﯽ و ﺣﻞﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺤﺮانهﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﻨﺪ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﺎهﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﻮدهاﯾﻢ :ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪهﮑﺎری ﮐﺸﻮرهﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺎهﺶ ارزش ﭘﻮل آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ،١٩٩٧ﺑﺤﺮان »ﺣﺒﺎب دات-ﮐﺎم« ﯾﺎ ﺣﺒـﺎب
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻤﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮﮐﺖهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )آیﺗﯽ( ﺑﻮد و در ﻣﺎرس  ٢٠٠٠ﺑﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿـﺪ ،ﺑـﺤـﺮان »ﺣـﺒـﺎب ﻣﺴـﮑـﻦ
«ﺳﺎلهﺎی  ٢٠٠٧-٢٠٠٨ﺑﺮ اﺛﺮ دادن ﺑﯽ ّ
روﯾ ٔﻪ وامهﺎی ﻣﺴﮑﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪهﯽهﺎی ﻣﺮدم و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامهﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻤﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ
ِ
اﺳﻨﺎد وام ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﯾﺎ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در روﻧﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎر اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘـﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن ﺑـﺤـﺮانهـﺎی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری،
و ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ و ﺳﻮد ،و ﮔﺮدش اﻧﻮاع

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٩

ٔ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺤﺮانهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ و
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﭘﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎدهﺎی دروﻧﯽ و ذاﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،هﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻪ اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺼﺮف و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزهﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺿﺎﻓﻪارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﯿـﺮوی ﮐـﺎر و
»ﻧﻘﺪ« ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .در ﮔﺮدش و دورﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﮔﺮ در هﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎ ﯾﺎ »ﻟﺤﻈﻪ« هﺎی آن -ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و اﺿﺎﻓـﻪارزش ،ﻓـﺮوش ﮐـﺎﻻ و ﻧـﻘـﺪ ﮐـﺮدن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدش -وﻗﻔﻪای ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﺑﺤﺮان ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ٔ
ٔ
ﺗﻬﯿﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟـﯿـﺪ )از ﺳـﺎﺧـﺘـﻤـﺎن و
اﺿﺎﻓﻪارزش ،و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ً
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( و راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ هﺮ ّ دﻟﯿﻠﯽ )ﻣﺜﻼ اﻋﺘﺼﺎب ﮔﺴﺘﺮده ،ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿـﻌـﯽ و
ﮐﺎﻻهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه )ﭼﻪ ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﭼﻪ ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﻮﻟﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ًو ﮐﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻧـﺒـﻮد
هﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری( ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ً
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﻨﺪ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺤﺮان »اﺿﺎﻓﻪﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼ ًﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ( ،ﯾﺎ اﮔﺮ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮی )ﻣﺜﻼ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮههﺎی ﺑـﺎﻧـﮑـﯽ ﯾـﺎ
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه )ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاش اﺿﺎﻓﻪارزش اﺳﺖ( را ﺑﺒﺮد و
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻤﺎری( ،در هﺮ ﺣﺎل ،ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺤﺮان رخ ﻣﯽدهﺪ.
ﺟﺬب ﺷﺪن
ٔ
در ﭼﻬﺎر ٔ
ﺷﺪن آن در اﻧﻮاع »ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺎﻟﯽ« )ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺘﻖهﺎ و ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم( ،ﯾﮑﯽ از ﻋـﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠـﯽ
ﺟﺬب
و
ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻋﻈﯿﻢ
اﻧﺒﺎﺷﺖ
اﺿﺎﻓﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،
دهﻪ
ّ
ﺑﺪهﮑﺎر ﺑﻮدن هﻤﻪ
اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎبهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺤﺮان در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻧﺠﯿﺮوار ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻟﯽ-اﻋﺘﺒﺎرهﺎ و ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ّ
ﺑﻪ هﻢ ،هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در هﺮ ﺣﻠﻘﻪای از اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ-ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن را در ﺑﺤﺮان  ٢٠٠٨ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ »ﺟﻬﺎﻧـﯽ
ﺷﺪن« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮانهﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ ،ﻧـﯿـﺰ ﮔﺴـﺘـﺮش
ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺮانهﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزهﺎ و اﻗﺘﺼﺎدهﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و آن را ﺑﻪ ﺑـﺤـﺮانهـﺎی
ﺑﺸﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺐ هﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارهﺎ در دهﻪ دوم ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾـﮑـﻢ را اﻓـﺰاﯾـﺶ داده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎدهﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﮔﯿﺮی هﺎ و ﺗﻨﺶ هﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺎزهای در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٢٠١٩ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻨﻮز ﮐﻤﺮ از زﯾﺮ ﺑﺤﺮان  ٢٠٠٨راﺳﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ّ
ﺣﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ٔ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ -و در ﻣﻮاردی
دهﻪ  ١٩٣٠در آﻣﺮﯾﮑﺎ رخ ًداد -ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾـﻦ
ﺑﺤﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﻋﺪههﺎی اﻗﺘﺼﺎد »آزاد« ﺑﯽﻧﻈﺎرت در ﻓﺮاهﻢ آوردن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻣﻦﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻮدههﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﭼﻘﺪر ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺼـﺪ ﺗﺴـﻬـﯿـﻞ
ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺮوت از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزیهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺿـﻌـﯿـﻒ ﺷـﺪن
ّ
ﻗﺪرت ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﭘﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ و هﻤﮕﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎر ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺟـﺪی
ّ
ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺷﺪﻧﺪ .واﮐﻨﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ ،و ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،روﺳﯿﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،و ﻧﯿﺰ روﺳﯿﻪ و هﻨﺪ و
اﯾﺮان ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﮔﻮاه ﺑﺎرز ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ در دهﻪهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای »ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن« ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد »آزاد« ﺑﯽﻧﻈﺎرت ،در ﺑﺤﺮان ﺳﺎل  ،٢٠٠٨و ﻧـﯿـﺰ
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪرﻏﻢ
ِ
در ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی  ،٢٠٢٠اﯾﻦ دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی-ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺎﻧﮏهﺎ و
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ »ﺑﺴﺘﻪهﺎی ﻧﺠﺎت« ﺑﻪاﺻﻄﻼح دوﻟﺘﯽ ،در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﮐﺎهﺶ ﺧـﺪﻣـﺎت دوﻟـﺘـﯽ ﺑـﻪ دوش
ﺑﯿﻤﻪهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﺪﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ّﮐﻪ هﻤﻪ ﺟﻨﺎحهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘـﺎ و آﺳـﯿـﺎ ،ﺑـﺮای ﺣـﻔـﻆ ﻧـﻈـﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ،و ﭘﺮهﯿﺰ از »ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن« ﺷﺮﮐﺖهﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮانهﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼسهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎری در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻮدﺟﻪهﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎرهﺎی دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رخ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺤﺮانهﺎٔ ،
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن و ﮐﺴـﺐوﮐـﺎرهـﺎی
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ اﻏﻠﺐ از درون
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺤﺼـﺎری ﺧـﻮد را ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ
ﺑﺤﺮانهﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﺮدن رﻗﯿﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .٨ﺗﻼش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان
ّ
دروﻧﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺣﺪود  ١۵٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧـﺪ ،اﻣـﺮوزه ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓـﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺗﻀﺎدهﺎی ِ
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻤﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاش در اﺿﺎﻓﻪارزش ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻤﻮاره در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راههﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان و ٔ
اداﻣﻪ ﺣﯿﺎﺗﺶ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻀـﺎدآﻣـﯿـﺰ آن،
راههﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگﺗﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد.
ٔ
در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﺗﻌﺎدل« ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺟﺎی اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای رﺷﺪ واﻗﻌﯽ هﻤﮕـﺎﻧـﯽ و اﺷـﺘـﻐـﺎل ﭘـﺎﯾـﺪار ،ﺑـﻪ
ٔ
وﺟـﻬـﻪ روﺑـﻨـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ را وﺧﯿﻢﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟـﯿـﻞ،
ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آن ،ﻧﺰد ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ارﺷﺪ آن ،و ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانهﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ،و ﺑـﺎ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺷﻬﺮکهﺎ ،راهآهﻦهﺎی ﭘﺮﺳـﺮﻋـﺖ ،ﻓـﺮودﮔـﺎههـﺎ،
ّ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﭼﯿﻦ در اﯾـﻦ دوره ﺑـﻪ ﻣـﻮاد
ﺑﻨﺪرهﺎ ،و ﺑﺰرﮔﺮاههﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺪون آﺳﯿﺐهﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  ٢٠٠٨را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻهﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮون رﻓﺘﻦ از ﺑﺤﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ّاوﻟﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﺎدر
ٔ
اداﻣﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۶درﺻﺪ( در ﭼﯿﻦ ،و ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ وﯾﺘﻨﺎم و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﯿﻮی ،در ﺳﺎلهﺎی
ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان  ،٢٠٠٨اﻣﺘﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ هﺮجوﻣﺮج ذاﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن داد .هﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪروﺷﻨﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-دﯾـﺪه ﺷـﺪ
ّ
ﺣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﺗﺎﯾﻮان و ٔ
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﯿﺰ دوﻟﺖهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮاﻻ در هﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از
ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﻮﺑﺎ،
ٔ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی و اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎن ﻣﺮدم ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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هﺮجوﻣﺮج اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪوﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮهﺎ و اﯾﺎﻟﺖهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺪامهﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ
ّ
ٔ
ﻧـﺒـﻮد
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری و
وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،و ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ در اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﻠﻞ در
ِ
ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ در آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﺸﺘﺮ از١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-و ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٢۴۵هﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺘـﺮ
از ۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را دارد ،ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺣﺪود ٢۵درﺻﺪ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٢٠هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی آن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم هﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻬﺎر آن ،و در
ّ
ٔ
ٔ
ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ و داروی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای آن اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٔ
ﻣﺼﺎدره وﺳـﺎﯾـﻞ ﺣـﻔـﺎﻇـﺖ ﺷـﺨـﺼـﯽ
ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﺑﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ راهﺰﻧﯽ و
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن ًو ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ دوﻟﺖهﺎی ﮐﻮﺑﺎ و ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم در ارﺳﺎل ﮐﻤﮏهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺎدرهﺎی ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن از ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ:در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،هﻤﯿﺎری و هﻤﮑﺎری ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺤﺮانهﺎی دورهﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺷﯿﻮههﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن »ﺗﻌﺎدل« ﻣﺠﺪد ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧـﻮدش
اداﻣﻪ دهﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺤﺮانهﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽاﻧﺪ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺧﻮد را -ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺮ هﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻧﻈﻤﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ-
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ از هﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﺘـﮕـﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻃﺮف -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﺎر -ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در هﺮ
دارد.
ُ
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺮ و ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺳﻮای ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻗﺸﺮهﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﺷﺎهـﺪ
ّ
روﻧﺪ اﺧﺮاجهﺎی ﺟﻤﻌﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ،و اﻧـﻮاع
ﺑﯿﻤﺎریهﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ هﻤﮕﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺧﺎﻧﻮادههﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖّ .اﻣـﺎ از ﺳـﻮی دﯾـﮕـﺮ،
ّ
ﺷﺎهﺪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮدهﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺎزون ﯾﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﯿﻠﯿﺎدرهﺎ دﻻر ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﺸﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﻣﺜﺎل ﺑﺤﺮانهﺎی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮدای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ،١٩-ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ َ
ﺳﻮدورزی ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﻨﺪ .اﯾـﻦ
ّ
روﻧﺪ ﺣﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎههﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ» .زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی« ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻔﺎوتهﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻗﺒـﻞ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘـﺎﺗـﯽ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن ﺟـﻬـﺎن ﺧـﻮاهـﺪ داﺷـﺖ.
از ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺑﺮآﻣﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻘﺎی ﺧﻮد و ﺑﺮای َ
ﺳﻮدورزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ٔ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺑﺤﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ ،ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﻨﮓهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ّاول و ّدوم ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ »راهﺣﻞ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻀﺎدهﺎی دورﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ هﺮ وﺳﯿـﻠـﻪای
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ،و ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪهﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت هﺴﺘﻪﯾﯽ در زرادﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬـﺎن ،ﺻـﻠـﺢ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺎن و ﺣﯿﺎت
 .٩ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »راهﺣﻞ« ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ٔ
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗـﺪرتهـﺎی
زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺑﺰرگ،
هﺎی
ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ
ﺗﺤﮑﯿﻢ
و
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
رﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی از ﺧﺼﻠﺖهﺎی
ِ
ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼن ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی »ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن«  ،و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑـﯽ
از ﺷﯿﻮههﺎی ﺣﻞ ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ را در ﭘﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ٔ
دهﻪ  ١٩٧٠ﻣﯿﻼدی ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن در آﻣﺮﯾـﮑـﺎ و
ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ »ﻧﺎﺗﻮ« ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد :اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﺷﮏهﺎی ﮐﺮوز ﻣـﺠـﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ ﻧـﻮﯾـﻨـﯽ از
ﮐﻼهﮏهﺎی هﺴﺘﻪﯾﯽ در اروﭘﺎ ،و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮح ﺟﻨﮓ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن« ﺑﻪ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻓـﺎع از »دﻧـﯿـﺎی آزاد«
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖﺟﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ٔ
ٔ
دهﻪ  ١٩٨٠ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷـﯿـﻄـﺎن« )ﯾـﻌـﻨـﯽ اردوﮔـﺎه
)ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ «.
ً
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن زﻣﺎن( ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت« و »ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺮور« در زﻣﺎن ﺟﻮرج ﺑﻮش ﭘﺴﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در ٔ
دوره رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریاش در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  ٢٠٠٨و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼـﯿـﻦ ،ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟـﯽ
ّ
ٔ
»ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﯿﺎ« را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎ و اﺋﺘﻼفهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و »ﻣﻬﺎر ﭼﯿﻦ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .اوﺑﺎﻣﺎ ﺣﺘـﯽ در زﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از »ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ« ﺟﻨﮓ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ وﻋﺪههﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ٔ
ٔ
هﻤﻪ ﺟﻨﮓهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ داده ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق اداﻣﻪ داد ،ﭘﻬﭙﺎدهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣـﺎرس  ٢٠١١هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣـﺘـﺤـﺪان ﻓـﺮاﻧﺴـﻮی و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽاش ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،و ﺑﻤﺒﺎرانهﺎی هﻮاﯾﯽ در ﯾﻤﻦ و ﺳـﻮرﯾـﻪ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪرﻏﻢ وﻋﺪههﺎی ﻣﺠﺪد اﯾﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرٔ ،
هﻤﻪ ﺟﻨﮓهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿـﻦ ﺑـﺎرزﺗـﺮ
ٔ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓهﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧـﻈـﺎﻣـﯿـﮕـﺮی ﺑـﺎ اﺳـﺘـﻔـﺎده از
ﺷﺪ ،و ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪوﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و آن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ٔ
وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ،ﮐﻪ ﺑﺎرش ﺑـﻪ دوش زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﺳـﻮدهـﺎی
ﺳﺮﺳﺎمآورش ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽرود ،هﻤﭽﻨﺎن از »دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ« و »ﺑﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهـﺎی »ﻧـﺎﻓـﺮﻣـﺎن« ﺻـﺤـﺒـﺖ
هـﺪف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻓﺘﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ،و در ﮐﻨﺎر آن ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ﺑـﺎ
ِ
ٔ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر و
ﺗﺤﻮل ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز
ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺴﺐ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد )اﺿﺎﻓﻪارزش( اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادیهﺎی ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ و اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ،داﻣـﻦ زدن ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓهﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﯾﻤﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓهﺎی »ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن« وﻟﯽ ﺳﻮدآور در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﺮوش ﺳﺮﺳﺎمآور ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎنﻧﺸﯿﻦهﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و »ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ« ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻮش ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﻧﺸـﺎن

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١١

ٔ
آزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﭘﯽ ﺳﻮدهﺎی ﻓﺰاﯾـﻨـﺪه و ﻏـﺎرت ﺛـﺮوت
ّﻧﻤﯽدهﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ در وﻧﺰوﺋﻼ و ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﻮﻟﯿﻮی روی داد ،هﻤﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ و
ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿـﺤـﺎﺗـﯽ و ﻓـﺮوش
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮ آﻣﺪن »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﭘﺲ از ﻓﺮورﯾﺰی دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﮔﺴﺘﺮدن »ﺑﺎزار ﻣﺮگ« داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی» ،دﺷﻤﻦ« هﺎی ﺗﺎزهای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ و ﻓـﺪراﺳـﯿـﻮن روﺳـﯿـﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﮐﺮه.
ٔ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺟﻨﮓاﻓﺰاری ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻮﯾﻦ ،و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒـﯽ ،از
اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ
ٔ
ارﮐﺎن ٔ
ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآور در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاﻧﺪ .در دورههﺎی رﮐﻮد-روﻧﻖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾـﺎ دﺳـﺖﮐـﻢ ﺣـﻔـﻆ
ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺶهﺎ و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از اﺑﺰار ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دورههﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑـﻪرﻏـﻢ ﺗـﻠـﻔـﺎت
ﺟﺎﻧﯽ و ﺧﺴﺎرتهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻣﻔﯿﺪ« و ﺳﻮدآور اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺟﻨﮓ و ﭼﻪ ﺑـﻌـﺪ از آن و در
ٔ
دورهﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﮐﺸﻮرهﺎ .در ﻧﺒﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزان ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﺎن ﺑﻪ وﯾﺮاﻧـﮕـﺮی و ﺟـﻨـﮓهـﺎی
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
هﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ّ
ﺮﻗـﺪرت
اﺑـ
ﻣـﻘـﺎم
از
ﺳﻘـﻮط
ﻣﻌﺮض
در
را
ﺧﻮد
ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
دﻧﯿﺎﺳﺖ،
ﺑﺰرگ
اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﺪرت
ﻣﯿﻦ
دو
ِ
اﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗـﺮ ﺟـﻬـﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن از ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ هﺪﻓﺶ را ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ِ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﻄﺶ هﻤﯿﺸﮕﯽ َ
ﺳﻮدورزی اﻧﺤﺼﺎرهﺎی اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺪرن ﺟﻬﺎن
ِ
ٔ
 ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ -و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺗﺮاﻣﭗ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘـﺮوژههـﺎیﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﯿـﻦ -ﺑـﺪون
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ -ﻧﯿﺰ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮏ ﺑﺎ هﺪف ﻣﻬﺎر
ٔ
ٔ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع دوره رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریاش در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،٢٠١٧و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻮد ،زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻌﺎر »ﻧﺨـﺴـﺖ
ٔ
آﻣﺮﯾﮑﺎ« و ﺑﻪ ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎﻻ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ ﺗـﻨـﺶهـﺎی ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
وﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن و ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ در
ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﮐﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ و »ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن« ﺗﻬﺪﯾـﺪ
ﮐﺮد.
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻮﯾﺖ ،و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ،رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرهـﺎی
ٔ
ﺑـﻮدﺟـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﮔﯿﺮیهﺎ و ﺗﻨﺶهﺎی ﻣﺮزی ﺑﻮد .در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ١٠ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم
ﻧﻈﺎﻣﯽ را دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ّاول و ّدوم هﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ٔ
رﺗﺒﻪ ّ
ﺳﻮم و روﺳﯿﻪ در ردﯾﻒ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﮔـﺬاﺷـﺖ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ  ٧ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ )ﭼﯿﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و هﻨﺪ و روﺳـﯿـﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
و آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۴درﺻﺪ ﻧﺴـﺒـﺖ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﮐﻞ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﮔﺰارش »
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪود ١٫٧٣ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۴٠درﺻﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ۶٨۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر )ﺑـﺪون در
ٔ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ )ﻣـﻌـﺎدل
ﺑﻮدﺟﻪ وزارت اﻧﺮژی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ(،
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺟﻨﮓهﺎی ﺟﺎری و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت هﺴﺘﻪﯾﯽ ﮐﻪ در رﻗﻢهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و در
ٔ
٣٫۴درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر( ﺑﻮد ﮐﻪ ۶٫۶درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد) .ارﻗﺎم از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ( ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧـﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ در هﻤﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،و ﺑﯿﻦ  ١١ﺗﺎ  ١٢ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ )١٨١ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٩ﺑﺮاﺑﺮ
۴ﺑﺮاﺑﺮ
ٔ
ﺳﺎل٣٠٢ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد) .ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺎﺗﻮ( دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ در ﺳـﺎل  ٢٠٢٠را ﺑـﻪ
٧٣٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ دهﺪ) .ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻔﻨﺲ ﻧﯿﻮز ١۶ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  (٢٠١٩ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗـﯽ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ هﺪفهﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺎ ،اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌـﻪﯾـﺎﻓـﺘـﻪ را ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾـﺶ
ٔ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈـﺎﻣـﯽ« ﭘـﯿـﺶﮔـﻔـﺘـﻪ ،ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺎن واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدش ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﯽرود .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش »
ٔ
هﺰﯾﻨـﻪ ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ ﺳـﺮاﻧـﻪٔ
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ-دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﺳﺎل  ٢٠١٩داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ٢٣٠٠و  ٢۵٠٠دﻻر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻤﯿﻦ رﻗﻢ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ٨٣٧دﻻر ﺑﻮد .ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ّ ١١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن از
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١٧و ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ارزش  ٣۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﺗﻼف ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽ در راه ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
 .١٠ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ »ﻧﺎﺗﻮ«
ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺮوز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ« )ﻧﺎﺗﻮ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩۴٩/١٣٢٨ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮداﻧـﻨـﺪﮔـﺎن
اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎرش« در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﭘـﯿـﻤـﺎن ورﺷـﻮ« ﻣـﯿـﺎن
ٔ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺗﻮ،ﯾﻌﻨﯽ در  ١۴ﻣﺎه ﻣﻪ  ١٩۵۵/١٣٣۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحهﺎی
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﻧـﺎﺗـﻮ و
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٩١/١٣٧٠در روﻧﺪ ﻓﺮورﯾﺰی دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺪ .هﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ.
ٔ
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻧﺎﺗﻮ« ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﭘﯿﻤﺎن »ورﺷﻮ« ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪٔ ،
ٔ
ﺳـﻠـﻄـﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرز ﺗﻼش ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از ﺳﺎلهﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ٔ
ٔ
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ ﯾـﺎ
دهﻪ  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪهﺎی
ً
ٔ
ٔ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ«  ،و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ »دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«  ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن در آﻓـﺮﯾـﻘـﺎی ﺷـﻤـﺎﻟـﯽ )ﻟـﯿـﺒـﯽ،(٢٠١١ ،
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ هﺪاﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،(٢٠٠٣ ،اروﭘﺎ )ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،از  ،(١٩٩٢و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن (٢٠٠١ ،را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺾ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ و در
ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﯾﯽ در ورای ٔ
ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دزدان درﯾﺎﯾﯽ( .ﺳﺮان ﻧﺎﺗﻮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﺣﻤﻠـﻪهـﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠١ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و روﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺗﻮ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻠـﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ ﻧـﺪارد.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١٢

ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻞ ،و دﺷﻤﻦهﺎی ٔ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ،راه را ﺑﺮای ﺗﺠﺎوزهﺎ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺗﺤـﮑـﯿـﻢ
ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ هﺪفهﺎ،
ٔ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﭘﯿﺶ از هﻤﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺸﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﻧﺎﺗﻮ آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﯾﻨﺪه در هﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،وارد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ورای
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻗﺪامهﺎی آن در ﭘﻮﺷﺶ دروﻏﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ،
آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا در دو ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ( ،و روﻧﺪ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺪارد.
هﺪﻓﯽ ﺟﺰ دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
اﻋﻀﺎی ﻧﺎﺗﻮ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽاﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ و ﺟﻨﺮال داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﺰ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑـﻪ
ٔ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻌﺒﻪهﺎی آن در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ
دوره رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﻪ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎوردهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلهﺎ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از آﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﮋادی ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ
وﺟﻮد دارد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺎﺗﻮ دارای ّزر ٔ
ادﺧﺎﻧﻪ هﺴﺘﻪﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض ﺻﻠﺢدوﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز و ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ در ﺧﻠﻊﺳﻼح هﺴﺘﻪﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺳﻼح هﺴﺘﻪﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ )اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ( ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ  ٣٠ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی »ﻣﺘﺤـﺪ« ﻧـﯿـﺰ
ﻧﺎﺗﻮ
ّ
دارد .ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺎﺗﻮ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﺎﺗﻮ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ رﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾـﮏ اﯾـﻨـﭻ
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽاش در ﻣﺮزهﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﻧﺪ ،و هﻤﭽﻨـﺎن
هﻢ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﺸﻮد ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻼحهﺎی هﺴﺘﻪﯾﯽ اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و »ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮﺷﮑﯽ« آن ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪهﺎی
ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓهﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ و ﺳﯿﻞ ﭘﻨﺎهﻨﺪههﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ را ﺗـﺮک ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﻧـﻮاع
آﺳﯿﺐهﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﻠﺢدوﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪن اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎوزﮐﺎر ﻧﺎﺗﻮ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ٔ
ﺑـﻘـﻪ ﺗﺴـﻠـﯿـﺤـﺎﺗـﯽ و
دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎزوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺮ هﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮﻧﺪ.
 .١١ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻋﻮامﻓﺮﯾﯿﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از روﻧﺪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر و ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوهﺎی ﻋﻮامﮔﺮا )ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ( و ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ )ﻧـﺎﺳـﯿـﻮﻧـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ( و
ﺿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ«  ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و راﺳﺖاﻓﺮاﻃﯽ ،ﮐﺎهﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎی ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑـﺰرگ ،اﻋـﻤـﺎل
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت » ِ
ِ
ٔ
رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎهﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،اداﻣﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺧﺎرﺟﯽﺳﺘﯿﺰی ،زنﺳﺘﯿﺰی ،و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ژاﯾﯿﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو در ﺑﺮزﯾﻞ ،وﯾﮑﺘﻮر اورﺑﺎن در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻧﻮرﻧﺪرا ﻣﻮدی در هﻨﺪ ،ﺑـﻮرﯾـﺲ ﺟـﺎﻧﺴـﻮن در
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺟﻬﺎن
)اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ،و ﻧﺎﯾﺠﻞ ﻓﺎراژ )ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،و ورود ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﯾﻦ ﻟﻮﭘﻦ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻣﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎﻟﻮﯾﻨﯽ
ّ
اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭼﻬﺮههﺎ و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﻬﺎ ،در ﻇﺎهﺮ ﺧﻮد را ﻣﻠﯽﮔﺮا و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ دﺳﺘﮕﺎه »ﻓـﺎﺳـﺪ« ﺣـﺎﮐـﻢ ،و ﻣـﺪاﻓـﻊ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻃﺮﻓﺪار ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ادﻋـﺎی آﻧـﻬـﺎ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﯾﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت ،و ٔ
اداﻣﻪ ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ و ﺟﺮﯾﺎنهﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهـﺎ و اﻓـﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ،ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و هﻤﻪ ٔ
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ِدر ﭼﻨﺪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﻠـﯿـﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺣﺰبهﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﭼﭗ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻋﻮامﮔﺮا ﺑﺎ ﺗـﺒـﻠـﯿـﻐـﺎت
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ و دادن وﻋﺪههﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪﺣﻖ ﻣﺮدم ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آرای ﻣﺮدم را از ِآن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ و اﮐﻮادور و
ﺑﻮﻟﯿﻮی ،ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎ -از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﺗﺎی »ﺣﻘﻮﻗﯽ« و ارﻋﺎب ﻧﻈﺎﻣﯽ -از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼروس ،هﺎﯾﯿﺘﯽ ،ﻋﺮاق ،ﭼـﯿـﻦ،
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺶآﻓﺮﯾﻦ دوﻟﺖهﺎی ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ّ
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،ﮐﻮﺑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،و ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟـﺖ ﻧـﮋادﭘـﺮﺳـﺖ و
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺸﻤﯿﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺗـﺎ
راﺳﺖﮔﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻨﺶآﻓﺮﯾﻦ ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی در

ﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎن ﻧﻪﻓﻘﻂ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎهﺶ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻧـﺪارﻧـﺪ
)ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﺰش ﺑﺰرگ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ،و اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑـﯽﻋـﺪاﻟـﺘـﯽ
ﮔﺴﺘﺮده در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ( ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی آﻧﻬﺎ ٔ
اداﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ ﻇﺎهﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوهـﺎی
ٔ
ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ،و ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺘﺎرام ِﯾﺠﻮری ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ(» :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗـﺎﺧـﺖوﺗـﺎز ﺑـﯽاﻣـﺎن
ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ
رژﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ زﯾﺮ ﻧﺎم ﻧﺎﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﺸﻮرهﺎ...را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ّ
ﯾﻮرش هﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای هﻤﮑﺎری و هﻤﯿﺎری ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐـﺮاﺳـﯽ ،ﻋـﺪاﻟـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺗﻼش ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .١٢اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻃـﯿـﻔـﯽ از ﺟـﺮﯾـﺎنهـﺎی اﺳـﻼمﮔـﺮای
ّ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ را ﻃﯿﻒ »اﺳﻼم ﺳﯿـﺎﺳـﯽ« ﯾـﺎ اﺳـﻼم ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺗﺤﻮلهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻬﺎن ِ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١٣

ٔ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎنهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ،ﺣﺰب ﻋـﺪاﻟـﺖ و ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ در ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ،
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﻇﺎهﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل و َ َ
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ ،ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
و اﺳﻼم ﻓﻘﺎهﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻃﯿﻒاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎهﺮ اﻣﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن و رهﺒﺮهﺎی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« هﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻤﺎدهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آراﺳﺘﻪ و ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
ّ
ﻣـﻌـﯿـﻨـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻗﺸﺮهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
ﺷﺎﻟﻮده ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی-
هﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ،ﭼﻪ ﻣﺬهﺒﯽ و ﭼﻪ ﺳﮑﻮﻻر )ﻏﯿﺮﻣﺬهﺒﯽ( ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ
ِ
ٔ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎی ﻧﯿﺮوهﺎی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ«  ،در هﺮ دو ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺟـﻨـﺒـﻪهـﺎی
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ٔ
ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آزادیهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﺷﺌﻮن اﺳـﺎﺳـﯽ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ،
ٔ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﺳﯿﺎهﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋـﻪ
هﻤﻪ ادﻋﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ٔ
ٔ
ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎرز آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮال،
ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ارﯾﮑﻪ ﻗﺪرت،
دهﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ» ،اﺳﻼم
ِ
ِ
اﻧﮕﻠﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ٔ
درﺟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ّو ﻣﺸﺨﺺ
اﻗﺘﺼﺎد »ﺑﺎزار« ﺑﯽﻧﻈﺎرت و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﮔـﺬار ﻣـﻠـﺖهـﺎ از
هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« )ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋـﺎﻣـﻞ
ِ
ّ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و در ﺑـﺪﺗـﺮﯾـﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ ﺑـﻪﺷـﺪت ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ ،ﺗـﺎرﯾـﮏاﻧـﺪﯾﺸـﺎﻧـﻪ،
ّ
ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ،و ﺣﺘﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﺶ را ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و اﯾﺮان دﯾﺪ.
ّ .١٣
ﺗﺤﻮل در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
ٔ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺤﺮان ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖهﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ٧٢ .
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنهﺎی دههﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺤﺮان در ّ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎﯾﺸﺎن در اﺷﻐﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻠـﺴـﻄـﯿـﻨـﯿـﺎن
ّ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ٔ
ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ رود اردن و ﻧﻮار ﻏﺰه ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی اﺷﻐﺎل ﺷـﺪه،
در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮههﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎرتهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ رﻧﺠﺒﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻓـﻠـﺴـﻄـﯿـﻨـﯽ در
ّ
اردوﮔﺎههﺎی ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺠﺎور ،و ﺣﺘﯽ در درون ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد ،آواره ﺷﺪهاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﻣـﺎﻧـﺪه دوﻟـﺖ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و رودرروﯾﯽ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺣﻤﺎس )ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﻮار ﻏﺰه( ﺑـﺎ ﺑـﺎﻗـﯽ
در
ٔ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮد .در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗـﻔـﺮﻗـﻪ،
ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺘﺢ( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ را ﺑﻪوﯾﮋه در
ﻧﯿﺮوهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻤﺎس در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗـﺎ اﺳـﺮاﺋـﯿـﻞ و
ﺳـﺎزﻣـﺎن آزادیﺑـﺨـﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ داﻣﻦ زدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﮐـﺮدن
ّ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق ﻣـﻠـﯽ ﺧـﻮد ﯾـﺎری
ﺷﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻧﻬﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﻘﺎم
رﺳﺎﻧﺪ.
ٔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮن« را ﺑﺮای ﺣـﻞوﻓﺼـﻞ ﻧـﻬـﺎﯾـﯽ
روز  ٨ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٨دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »
ٔ
ٔ
ﺗـﻮﻃـﺌـﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺤﻤﯿـﻠـﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ِ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬـﺎن،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن اﺷﻐﺎل داﺋﻤﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی
ّ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻮد هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،روﺑﺮو ﺷﺪ.
ٔ
ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ،اردن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﯾﻤﻦ ،ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن ،و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ّ
و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در ٔ
ّ
ﺗـﺤـﻮلهـﺎﯾـﯽ
ﻧﯿﻤﻪ ّدوم ﺳﺎل  ،١٣٨٩رژﯾﻢهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی و ﻋﻈﯿﻢ روﺑﺮو ﮐﺮد .اﯾـﻦ ﺧـﯿـﺰشهـﺎ،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،آزادیهﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ ﺑـﻮدﻧـﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و اﺛﺮﮔﺬار در
ُ
ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺪ و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٨٩ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک را در ﮐﺸﻮری از ﻗﺪرت اﻧﺪاﺧـﺖ ﮐـﻪ در
ﺳﻪ ٔ
دهﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺎﯾـﺖهـﺎی رژﯾـﻢهـﺎی
دهﻨﺪه ﭘﻮﭼﯽ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻗﺪرتهﺎ در ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد .در ٔ
ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣـﺘـﺤـﺪاﻧـﺶ از هـﺮ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهﺷﺎن ،ﻧﺸﺎن
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،از دروغ و ﻓﺮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻪﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮا ﺗﺎ ﺣـﺪ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت
رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ.
ٔ
ّ
ّ
در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖهﺎ ،و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻣﯿﺰان ﻓﻘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﺑـﻮد .ﻧـﻘـﻄـﻪ
ﻋﻄﻒ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﭼﻨﺪهﻔﺘﻪﯾﯽ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ )آزادی( ﻗﺎهﺮه هﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋـﺘـﺼـﺎبهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی در
در ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺗﻈﺎهﺮات
ُ
ُ
ّ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،در ﺑﻨﺪرهﺎ ،و در ادارههﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک را ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸـﯿـﺪ .ﺗـﺤـﻮلهـﺎی ﺑـﻌـﺪی ﻣﺼـﺮ ،اﻧـﺘـﺨـﺎب ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣـﺮﺳـﯽ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮐﻨﺎری او ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪن ژﻧﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  ،١٣٩٢ﺧﯿﺰش ﻣـﺮدﻣـﯽ
ﻣﺼﺮ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ،١٣٩٠ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریهﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اردن ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻟـﯿـﺒـﯽ ،ﯾـﻤـﻦ ،و ﺳـﻮرﯾـﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ﯾﻤﻦٔ ،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ ،و اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دوﻟـﺖ رﺋـﯿـﺲﺟـﻤـﻬـﻮر ﻋـﻠـﯽ
ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی او ﭘﺲ از  ٣٣ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻗﺪرت ،ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺟﻨﺎحهﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ،و
دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﻗﺪرتهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در آن ﮐﺸﻮر و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد .اﻣﺮوزه ﯾﻤﻦ ﺑﺮای ٔ
اداره اﻣـﻮر ﮐﺸـﻮر ﺗـﺎ ٨٠درﺻـﺪ ﺑـﻪ
ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١۴

در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻧﯿﺮوهﺎی واﭘﺲﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی،ﻗﻄﺮ ،و ﺗﺮﮐﯿﻪ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﻪﺣﻖ ﻣﺮدم و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و راﺳﺖﮔﺮا هﻤﻮار ﮐﺮد .در ﻧـﻬـﺎﯾـﺖ ،ﺑـﺎ دﺧـﺎﻟـﺖ
ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ را از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن در درون ﺳﻮرﯾﻪ و
در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺠﺎور -و ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ -آواره ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،روﺳﯿﻪ ،اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،و ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻣﻮر ﺳﻮرﯾﻪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
روﯾﺪادهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﯽ ﺗﺠﺎوز ّآﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺎﺗﻮﯾﯽ ّآن ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر و اﺷﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﯽﺧـﺎﻧـﻤـﺎﻧـﯽ ﺻـﺪهـﺎهـﺰار اﻧﺴـﺎن،
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،و ﻏﺎرت ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺗﮑﺎندهﻨﺪه وﻟﯽ ارزﻧـﺪهای در
ٔ
ٔ
هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑـﯽ اﯾـﺮان ،اﮐـﻨـﻮن
درﺑﺎره »آوردن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،دو
ﻣﻮرد ادﻋﺎهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ٔ
ﻧﻪﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتهﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘـﺎن(
و در هﺮجوﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﯽاﻧﺪ ،و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم دﭼﺎر اﻧﺤﻄﺎط ﺷﺪهاﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﻣﺼﺎدره ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺴﺎد اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑـﺎ ﯾـﺎری ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای
ﻧﯿﺰ
در ﻟﯿﺒﯽ ّ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﺰدوران ﻣﺴﻠﺢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻟﯿﺒﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻊ ﭘﺮواز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠـﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﻟﯿﺒﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ۵٠هﺰار ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ در ﭘـﺎﯾـﯿـﺰ  ١٣٩٠و آﻏـﺎز دورهای از آﺷـﻮب و
هﺮجوﻣﺮج و ﺟﻨﮓ ﻗﺪرتهﺎی ﻣﺤﻠﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ اداﻣﻪ دارد .اﻣﺮوزه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،و روﺳﯿﻪ هﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر
وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در هﻤﯿﻦ دوره اوج ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺮﮐﻮب ﺷـﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ رخ داد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی و
آﻧﭽﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از زﻣﺴﺘﺎن  ١٣٨٩در
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،و رﻓﺎه ،و ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢهﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﻓﺮاهﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ﺑﻮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺤﺮانهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ
در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮانهﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪٔ .
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ،ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دهﻪهﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘـﺒـﺪادی
ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ از هﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاضهﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦهﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ  ١٣۵٧اﯾﺮان ﻧﯿـﺰ رخ داد و
ﭘﺲ از وﻗﻔﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،از ٔ
دهﻪ  ١٣۶٠ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد.
ُ
ّ
ٔ
ٔ
ﺑﺎ وﺟﻮد ٔ
اهـﺎﻧـﻪ ﻣـﺮدﻣـﯽ،
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧـﻮ
هﻤﻪ دﺷﻮاریهﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ ،و
ّ
ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آن ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،و ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪ ﺗـﺤـﻮلهـﺎ و اﻧـﻘـﻼبهـﺎی
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ زور ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدّ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﺴﺎد و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺘﻢهﺎی اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ دﯾـﮕـﺮ
وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺧﯿﺰش ﻣﺠﺪد ﻣﻠﺖهﺎی ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ هﻨﻮز اداﻣﻪ دارد ،ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
 .١۴ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی آﻏﺎز ﺷـﺪ.
ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن در روﺳﯿﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،دوران ﮔﺬار ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ اﺟـﺮا ﺷـﺪ .دوران
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮفهﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﻬﺎن را ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن زد ،در
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮوزی را ﺑﺮای او ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آ ﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺎرغ از اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از هﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ درک ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮاﯾﺶ در ﺑﺮ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺖ .ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪی از ﭼـﻬـﺎرده ﮐﺸـﻮر ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﺎ
ٔ
روﺳﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﺸﻮر ﺷﻮراهﺎ ،اﻋﻼم ﺟﻨﮓ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
هﻤﺪﺳﺘﯽ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ
ّدوم ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺪاﮐﺎری ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﻣﺮدم ﺷﻮروی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻣﺮدم ﺷﻮروی ﺑﺎ هﻤـﯿـﺎری ﻧـﯿـﺮوهـﺎی ﻣـﻘـﺎوﻣـﺖ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﻔﻖ ،آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر وﯾﺮان ٔ
ﺷﺪه ﺷﻮراهﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ،و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و
ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را دﺷﻮار ﮐﺮد .ﺑﺎ و ﺟـﻮد اﯾـﻦ ،اﺗـﺤـﺎد ﺷـﻮروی و دﯾـﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در راه ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﮔﺎمهﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺣـﻖ ﮐـﺎر،
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی ﺑﺮای هﻤﮕﺎن
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن و ارزان ،ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ،و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ّ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﺴﻮادی و ﺑﯿﮑﺎری رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎ دادن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری )ﯾﺎ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ( ﺑﻪ ﺧﻠﻖهﺎی ﺳﺎﮐﻦ آن ﮐﺸﻮر ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﺣﻘﻮق ﺑـﺮاﺑـﺮ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان
ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ .و داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ رﺷﺪ ﺟﻬﺸﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﺗﻦ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎی را ﻣـﯽدﯾـﺪﻧـﺪ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﻮد ،دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ هﻨﻮز هﻢ ﻣﺤﻔﻮظاﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﺘﺒﺎه و ِاﺷﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺨـﮕـﻮ و ﭘـﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ّ
ﻗﺸﺮی ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺪی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در درون ﺣﺰب و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺸﺎرهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺳـﺮد
دهﻪ ١٩٨٠و اواﯾﻞ ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻓﺮورﯾﺰی ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اواﺧﺮ ٔ
ٔ
دهﻪ  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﺎﻧﺪ.
و
ٔ
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ هﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و هﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﺑـﻪزودی روﺷـﻦ ﺷـﺪ،

ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ از ﺣﻘﻮق زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ و ﭘﺸـﺘـﯿـﺒـﺎﻧـﯽ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن ،اﻣﮑﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ از ﻣـﯿـﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽاش از ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل
رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،آن اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ ،و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓـﺘـﻪ ﯾـﺎ در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ،ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،و اﻧﻮاع دﺳﯿﺴﻪهﺎ و ﮐﻮدﺗﺎهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻼشهﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻮاﺳﺘﻌـﻤـﺎر ،ﺳـﻮداﮔـﺮی ،ﻏـﺎرت

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١۵

ّ
ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﺖهﺎ ،و ﺛﺮوتاﻧﺪوزیاش را اداﻣﻪ دهﺪ .ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ وﯾﺘﻨﺎم و ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻋﻮارض آن هﻨﻮز هﻢ ﺑﻌﺪ از  ۴٠ﺳﺎل دﯾﺪه ّﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﻐـﺎل
ّ
ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از رژﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ )آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ( آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﻮدﺗﺎهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖهﺎی ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼـﺪق
ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن ﮐﺸﻮر ،ﻓﻘﻂ ﭼـﻨـﺪ
در اﯾﺮان ،ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ در اﻧﺪوﻧﺰی ،آﻟﻨﺪه در ﺷﯿﻠﯽّ ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و هﻮادار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوروﯾﺰی اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
ٔ
آزادی ﺻﻮری ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ
اﻣﺮوزه ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ دهﻪ ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﻧﻈﺮی و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎزار »آزاد« ﺑﯽﻧﻈﺎرت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ِ
ّ
ٔ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯽ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار دارد :ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﯾﺎ ٔ
ﺣﻔﻆ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ روی ٔ
اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ.
ٔ
ٔ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﭼﻬﺎر دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی و ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﻮرش ﺑﯽاﻣﺎن ﺑـﻪ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ّ
ّ
دﺳﺘﺎوردهﺎ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﻠﺖهﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺪی ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی
اﺳﻔﺒﺎریاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮداﮔﺮی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ ،ﺷﺎهﺪ ﺑﺤﺮانهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ،و
ّ
ﺧﯿﺰشهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﯾﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ﻗﻤﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه ،ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﺳﺪی در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ّ
ٔ
ﺣﺘﯽ ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ٔ
اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ -و ﮔﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﯽ -روﺑﺮوﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ -و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ -ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ٔ
ٔ
آﯾﺎ ٔ
اﻧﺪازه ﻃﻤﻌﺶ« اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ »از هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ٔ
اﻧﺪازه ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ،ﺑﻪ هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ »هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ٔ
اﻧﺪازه اﺳﺘﻌـﺪادش،
راﺑﻄﻪ ﮐﺎر و
ﺑﻪ هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ٔ
اﻧﺪازه ﮐﺎرش« ؟
ٔ
ٔ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزار »آزاد« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾـﺎ ﺑـﺮ ﺷـﺎﻟـﻮده ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪرﯾـﺰی
ﺳﻮداﮔﺮان و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا و ﺑﺪون
آﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ِ
ّ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ،و ﺟﻬﺎﻧﯽ؟
ﻣﺎدی ﻣﯿﺎن ٔ
آﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ّ
ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش و ژرﻓﺶ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« و ﺣﺮاﺳﺖ از
ٔ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »آزادی« اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮری و آزادی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺤﺚهﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺤﺪود ،و از ﺣـﻘـﻮق ّ
ﻣـﺎدی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﮐﺎر و ﻣﺴﮑﻦ و آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﻓﺮاﻏﺖ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ...آ ﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ واﻗـﻌـﯽ را در ارﺗـﺒـﺎط
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ٔ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻀﻤﯿﻦ ٔ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؟
هﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻪوﯾﮋه
ّ
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬهﺒﯽ و ﻧﮋادی و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﻠﯽ هﻤﭽﻨﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،و ﺗﺪاوم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮداﮔﺮی و ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﯾﮏدرﺻﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨـﮑـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﺠـﺎد دﮔـﺮﮔـﻮﻧـﯽهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎدی و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ در راه ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ،ﺷﺎﻟﻮدههﺎی ّ
ﻣﺎدی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎ
و ﻓﺮهﻨﮓوارههﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاهﻢ آورد ،و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و آزادیهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﺷـﺘـﻦ زﻧـﺪﮔـﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻓﺮاﻃﯽ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﺳﻮداﮔﺮی و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوتهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺸﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻬﯽ ﮐﺮد و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،ﺗﻌـﺪﯾـﻞ
ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺒﺮم ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی در هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺑـﺎﻻ
هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ هﺪف ﺗﺪاوم و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮرهﺎی
ّ
ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮد؟
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﭗ و راﺳﺖ در ٔ
اراﺋﻪ ﺑﺪﯾﻞهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﻮﻧﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آن( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﺎ ٔ
ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«  ،اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮان اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ
ٔ
ٔ
هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻧـﺪارد .ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﺑﺸـﺮی ﺑـﻪ
ٔ
روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻧﭗ( و ﺑﻌﺪهـﺎ اﺷـﺘـﺮاﮐـﯽ
ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻣﯽدارد .در
ّ
ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ .ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﺗﺎ ﺣﺪی هﻢ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن راه ﺧﺎص ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﯿﻦ اﻣﺮوزی ،ﭘﺲ از آزﻣﻮدن ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ درهﺎی ﺑﺎز و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎزار« و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﭼﯿﻨﯽ« را ﺑﺎ هﺪاﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ در هـﻨـﺪ و ﻧـﭙـﺎل و
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ّ
ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎی ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ
دوﻟﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﺎ و وﯾﺘﻨﺎم و ﻻﺋﻮس ﻧﯿﺰ هﺮ ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮهﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را در اداره و
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺤﺮانهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﺰان آﺳـﯿـﺐ را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اداﻣﻪ دهﻨﺪ.
ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ٔ ۶٠
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی هﻤﻪ ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺛﺒﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدی داﺷـﺘـﻪ،
ﺳﺎﻟﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ،در ﺑﺤﺮانهﺎی
ﮐﻮﺑﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪرﻏﻢ
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽّ -ﻓﻨﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦآﻣﯿﺰی در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﮐﺸﺎورزی و داروﺳﺎزی و ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺴﻮادی را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮده ،آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن )ﺷﺎﻣﻞ دارو( را
ّ
ﺑﺮای هﻤﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽهﺎ( راﯾﮕﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮانهﺎ -از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮانهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺳﻼﻣﺖ -و آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﮐﻤﮏهﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﻪﮔﯿﺮیهﺎی اﺑﻮﻻ و ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﯾـﺎ ﺑـﺮای ﮐـﻤـﮏ ﺑـﻪ
ٔ
ﺳﯿﻞزدﮔﺎن و زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎنٔ ،
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮﺑﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ٔ
ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﯾﺘﻨﺎم اﮔﺮﭼﻪ هﻨﻮز ﺧﻮد را اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ هﻤﻮاره در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧـﻮد ﻋـﻤـﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻻﺋﻮس و ﮐﺎﻣﺒﻮج در راه ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﻃﺮحهﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧـﺘـﯽ ،ﺻـﻨـﻌـﺘـﯽ،
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ .وﯾﺘﻨﺎم ﮐﻤﮏهﺎی ارزﻧﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﻟﻐﻮ ﺑﺪهﯽهﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎری ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ در
ﮐﺸﺎورزی ،و ﻧﯿﺰ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ .در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،وﯾﺘﻨﺎم ﺻﺪهﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺳﻮدان ،ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ،ﺑﻨﯿﻦ ،و ﮔﯿـﻨـﻪ ﻓـﺮﺳـﺘـﺎده
ٔ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ در راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ودﯾﮕﺮ ﻓﺮاوردههﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی -هﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ و هﻢ ﺑﺮای ﺻﺎدرات -ﮐﻤـﮏ ﮐـﻨـﻨـﺪ .ﻧﺼـﺐ و
ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ارزان روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان در  ۴٢٠٠ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
راهاﻧﺪازی
ٔ
از ﻃﺮحهﺎی ارزﻧﺪهای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺘﻨﺎم در آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﮏهﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻧﺤﻪهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١۶

هﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-در ﺳﺎل  ،٢٠٢٠دوﻟﺖ و ﻣﺮدم وﯾﺘﻨﺎم ﻣﺎﺳﮏ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻻﺋﻮس ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،اﯾﺘـﺎﻟـﯿـﺎ ،ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ،
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آن ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ٔ
ﺳـﺎﻻﻧـﻪ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ٢٠١١از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی از ژاﭘﻦ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ّدوﻣﯿﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دهﮥ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ١٠٫٣درﺻﺪ و در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ٧٫۶درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻘﻞ از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ( ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾـﮑـﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ) ١٫٩ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﺎل اﻧﻘﺒﺎض اﻗﺘﺼﺎدی در  ٢٠٠٨و  (٢٠٠٩و  ٢٫٢ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ( .ﺑﻪ ﺳـﺒـﺐ رﺷـﺪ اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﭼـﯿـﻦ در
ّ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺛﺮوت هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽّ -ﻓﻨﯽ ،ﺑـﺨـﺶهـﺎی
ﺳﺎلهﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺤﺮان  ،٢٠٠٨و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮر در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ّﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮاﻧﻪ از  ٨٠٠دﻻر در ﺳـﺎل
ﻓﻘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
 ١٩٧٨ﺑﻪ  ۴٠٠٠دﻻر در ﺳﺎل  ٢٠١١و ١٠‚١٠٠دﻻر در ﺳﺎل  ٢٠١٩اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﻃﺮحهﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن ١۴درﺻـﺪ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﭘﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،٢٠٠٨
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ّﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺰرﮔﺮاه و راهآهﻦ ،و ﺑﻪ ٔ
وﯾﮋه راهآهﻦ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﻨﺪر ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﻧﺮژیهﺎی ﻏﯿﺮﻓﺴﯿﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧـﺪﻣـﺎت
رﻓﺎهﯽ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را اداﻣﻪ داد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ۵٠٠هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﻣﻬﻨﺪس و ﮐﺎرﺷـﻨـﺎﺳـﺎن دﯾـﮕـﺮ در
اﯾﺠﺎد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ راهآهﻦ و ﻗﻄﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،و دههﺎ هﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﭼﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۴٠٠هﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه و ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ از ٣٠٠
ﻓﺮدوﮔﺎه اﺻﻠﯽ دارد .ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮسهﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮهﺎی ﻗﻄﺎر ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ را در ﺟﻬﺎن دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻨﻮز ﻗﻄﺎر ُﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻧﺪارد .اﻣـﺮوزه
ٔ
ٔ
ٔ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﭼﯿﻨﯽ هﺴـﺘـﻨـﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻬﭙﺎد ،و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ٔ
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  ٣۵ﻣﺎهﻮاره در ﻓﻀﺎ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎب ﺟﻬﺎن )(GPSﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ را دارد .ﭼﯿﻦ هﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺪاع و ﮐﺎرﺑﺴﺖ
ٔ
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ )ٔ G) 5
ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن هﺮ ﮐﺲ و هﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،در دﻧﯿﺎ ﭘﯿـﺸـﮕـﺎم اﺳـﺖ )و
ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﺎزهای از
ّ
ٔ
هﻤﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖهﺎی »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎﺳﺖ( .اﻣﺮوزه ﭼﯿﻦ از ﻟـﺤـﺎظ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮداﺧﺖهﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎههﺎی ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در آن ﮐﺸـﻮر در ﺣـﺎل
اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ .واﺣﺪ ﭘﻮل ﭼﯿﻦ ،ﯾﻮآن ،ﺑﻪﻗﺪری در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﭘﻮل ،هﻤﺮاه ﺑﺎ دﻻر و ﭘﻮﻧﺪ و ﯾﻮرو و ﯾﻦ ،ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﭘﻮل رﺳﻤﯽ ﺳﺒـﺪ ارزی
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه  ١٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ )آﺑﺎن  (١٣٩١ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪهﺎ و دﺷـﻮاریهـﺎی ﻣـﻬـﻤـﯽ ﻧـﯿـﺰ
ٔ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ژرﻓﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓـﺘـﻪ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧـﯿـﺰ ﺗﻀـﺎدهـﺎی
در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب و ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎی ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری »اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و روﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زاﯾﺶ و ﻗﺪرت ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﻓﻌﺎل در ﮐﺴﺐوﮐﺎرهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ١ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،دو روﻧﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺰب
ٔ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه  ١٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ )آﺑﺎن  ،(١٣٩١ﺑﺎ درک ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آﻣﯿـﺨـﺘـﻦ راه رﺷـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری در
ﮐﻨﮕﺮه  ١٨ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .در ﮔﺰارش
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ٔ ۵
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ:
ّ
ٔ
»ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در درازﻣﺪت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺸﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ آﻓﺖ ﺧﯿﻠﯽ
ٔ
ﭘـﺮواﻧـﻪ ﮐـﺎر ،و
واﺑﺴﺘﮕﯽﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ دوﻟﺖ ]ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ[ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادهﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ وام و
از ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﺎﻟﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد«.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ در ﻣﻬﺮ-آﺑﺎن  ١٣٩۶ﺷﯽ ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ّﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺑﻪ دو هـﺪف
در ﻧﻮزدهﻤﯿﻦ
ّ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی »ﻗﺮن« اﺷﺎره ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻘﺮ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای »ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﻓﻪ« ﺗﺎ ﺳﺎل  ،٢٠٢١و دﯾﮕﺮی ،ﺗـﺒـﺪﯾـﻞ ﮐـﺮدن ﭼـﯿـﻦ ﺑـﻪ
ﺑﻨﯿﺎدی و ً
ﮐﺸﻮری ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،٢٠۴٩ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣـﺜـﻞ آﻟـﻮدﮔـﯽ هـﻮا و ﺧـﺪﻣـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
»...ﻣﺎ راه درازی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ هﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪهﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ دارﯾﻢ؛ و ﻓﻘﺮزداﯾﯽ اﻣﺮی دﺷﻮار ﺑـﺎﻗـﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .هﻨﻮز ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧﯽ هﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯿﺎن رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ وﺟﻮد دارد؛ و ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺑـﺎ دﺷـﻮاریهـﺎی ﺑﺴـﯿـﺎری در
ﻋﺮﺻﻪهﺎی اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﮕﺎهﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ ...ﺣﺰب و دوﻟﺖ در ﻣﺴﯿﺮ 'اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺎزار آزاد' و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳـﺎﺧـﺘـﺎر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ ،و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺴﻂ ﺧﻮاهﻨﺪ داد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
ِ
ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪٔ «(».
ٔ
ﺷﻤﺎره  ٢٠ ،١٠۴٠آذر (١٣٩۶
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم« ،
ٔ
ّ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻃﺮح زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ »ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎده« ﺑﺮای هﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ّدﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟـﻬـﺎن
از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﯿﻦ در
ّ
در آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل  ٢٠١۴آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ١٢٣ﮐﺸﻮر و  ٢٩ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺳﻨﺪ هﻤﮑﺎری ﺑـﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ﮐﺸﻮرهﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۶٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳـﺖ .ﺳـﺎﺧـﺖ و
ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺑﻨﺪرهﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاههﺎ و ﻓﺮودﮔﺎه و دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﯾﻦ ،و ﻧﯿﺰ ﻃﺮحهﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎنزداﯾﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت هﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ،
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ ﭼﯿﻦ ،از ﺑﺨﺶهﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری ﺧـﻠـﻖ ﭼـﯿـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎهﻮارهﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﺑﺎ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﺘﻨﺎم و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ -ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎرهﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ -ﺑـﺎ اﺳـﺘـﻔـﺎده از اﺑـﺰارهـﺎی ﺑـﺎزار
ٔ
ﺧـﻮاﻧـﻨـﺪه آﻟـﻤـﺎﻧـﯽ «
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﭼﺎپ ّاول )ﺟﻠﺪ ّاول( ارزﺷﻤﻨﺪش »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﻪ »
ﺑﯿﺪارﺑﺎش ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ّو »وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« درس ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ او
َ
ّ
»ﺷﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻨﺪازد ﯾﺎ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ دهﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن هﻨﻮز ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اوﺿﺎع َﺑﺪک ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ وی ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﮐـﻪ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،١٣۵٢ ،ص (۵١
اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ) «...ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﻠﺪ ّاول،
ﻣﺎرﮐﺲ در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ٔ
ٔ
ﺧﻮد اﯾـﻦ
»ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﺳﺨﻦ از درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻀﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]ﺳﺮﺷﺘﯽ[ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ِ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﭘﻮﻻدﯾﻦ ]ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ[ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ..ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮری
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ِ
ٔ
ﻣﻨﻈﺮه آﯾﻨﺪهاش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ) «.هﻤﺎنﺟﺎ(
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ در هﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ
» ٔ
وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ) «...ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد( هﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  «...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درد زاﯾﻤﺎن را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﻣـﻼﯾـﻢﺗـﺮ
ﮐﻨﺪ) «.هﻤﺎنﺟﺎ ،ص (۵٢
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻮاداران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ
ّ
ﯾﺎﻓﺘﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ هﻤﺮاهﯽ ﺣﺰب ٔ
ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ از راه ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣـﺜـﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« دههﺎ ﺳﺎل واژهای ﻣﻤﻨﻮع و »زﺷﺖ« ﺑﻮد و هﻮاداران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗـﺮار داﺷـﺘـﻨـﺪ ،اﻣـﺮوزه در واﮐـﻨـﺶ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽهﺎ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺒﺎرزان ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و دﻣﻮﮐﺮاتٔ ،
واژه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎی ﺧـﻮد
ِ
ِ
را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺛﺮ و هﺪﻓﻤﻨﺪ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺰبهﺎی ﻣـﺪاﻓـﻊ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و هﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار در ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،در اﯾﺠﺎد ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ.
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺤﺼﺎرهﺎ ،و
ِ
ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی درﮐﯽ از ﮐﻪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ،ﺑﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﺷﮑﺴﺖهﺎ و ﻋﻘﺐﮔﺮدهﺎی ﺑﺸﺮ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ،
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﭼﺮخ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ و دﺷﻮار هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آن روﻧﺪ ٔ
ٔ
ﺗﻮﺷﻪ راهﯽ ُﭘﺮﺑﺎر ﺑـﺮای ﺗـﻼش ﻧﺴـﻞهـﺎی ﺑـﻌـﺪی اﺳـﺖ .اﻣـﺮوزه
ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ و وﯾﮋه هﺮ ﮐﺸﻮر ،راه ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿـﺴـﻢ ﭘـﯿـﺪا ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .در اﯾـﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ٔ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رو ﺑﻪ اﻓﻮل دارد و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ٔ
آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺗﺎزه اﺷﺘﺒﺎههﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی دهﺪ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ هﻤﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
.١۵
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ ،ﮐـﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ از هﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺒﺎهﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ٔ
ٔ
داراﻧﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪفهﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺳﻮد
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎهﯽ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﻪ ٔ
ٔ
ﺑﺒﺮﻧﺪّ .
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻟـﮕـﻮی ّﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯽ آن ،و
ﺗﺠﺎوزﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده در دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑـﯽ ﺑـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﺻﻠﺢ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﻠﺖهﺎ هﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸـﯿـﺐهـﺎﯾـﯽ
ﺣﻔﻆ
ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﻗﺪرتهﺎی
ّ
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﻮنهﺎی ﺗﻨﺶ و راهاﻧﺪازی ﺟﻨﮓهﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﺖهﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی اﺳـﺘـﺒـﺪادی ،ﻣـﺜـﻞ ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ و ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺑﺮای ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ،و ﺳﺮﮐﻮب ﺟـﻨـﺒـﺶهـﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮ و آزادیﺧﻮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻨﮓهﺎ ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽاﻧﺪ ،ﭼﻮن هﻢ ﺟﺎن و ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد و هـﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎرﺷﺎن در راه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ ،از اﯾـﺠـﺎد ّ
ﺟـﻮ
ً
ﺗﻨﺶ و درﮔﯿﺮی ،و راهاﻧﺪازی ﺟﻨﮓهﺎ -ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ -ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮاهﺎن ﺟﻨﮓهﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺳـﻮدهـﺎی
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎناﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ و زﯾﺴﺖﺑﻮم روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤـﺎر و
ٔ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪارزش ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را »ﻧﻘﺪ« ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،وﮔﺮﻧﻪ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷـﺪ و
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺎر
ِ
ٔ
ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در اﺛﺮ دورانﺳﺎزش »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دور ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﻪ هﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮد ﺑﯿـﺸـﺘـﺮی
در هﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و »ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن« اﺿﺎﻓﻪارزش ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ّ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دور ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ هﺮ دور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪتﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز هﻢ ﺳـﻮد ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ ﻣﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﻗﺘﺼﺎد »ﺳﺎﻟﻢ« ﮐﻪ در آن اﮐﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﺳﻮدی ﻣﻌﻘﻮل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺪاوم در ﺣﺪود ٢٫۵درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺎ ﮐﺴﺎدی ﯾﺎ رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ
اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﯾﺎ دورﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ وﻗﻔﻪ ٔای در آن ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎرآور ﯾﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ دورﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ از راههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از
ﺷﻮد )ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪارزش آن ﻧﻘﺪ ﺷﻮد( و دوﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن »ﻧﯿﺎز« هﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،از ﺷﯿﻮههﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن دورﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ )و اﺿﺎﻓﻪارزش( ﺗﺎ ﻓـﺮوش
ٔ
ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ و »ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن« اﺿﺎﻓﻪارزش و ﺗﺤﻘﻖ ِ
ﺳﺮﺷﺖ ذاﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮخهﺎی آن ،ﻓﺎرغ از ﻧﯿﺎزهﺎی اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و در
ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
اﯾﻦ راه هﺮ ﭼﻘﺪر ّ
هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺳﺎﮐﻦ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺧـﺪﻣـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در آورده اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه آن را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ:
ٔ
ّ
ﮔﻮرﮐﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺛﺮوتهﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ) «.ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﻠـﺪ اول،
»ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽدهﺪ،
ِ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،١٣۵٢ ،ص (۴۶١
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ّ
در اﯾﻦ روﻧﺪ دورﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ )ﯾﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪی( و ﻣﺪاوم -ﯾﺎ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟـﻨـﮕـﻞزداﯾـﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻮب ﯾﺎ ﺟﺎدهﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺼﺮف ﺑﯽ ٔ
ﺑﺮای ٔ
روﯾﻪ ﺳﻮﺧﺖهﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨﯽ و هـﻮاﯾـﯽ و درﯾـﺎﯾـﯽ و ﻧﺸـﺮ
ﮔﺎزهﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ )ﻣﺜﻞ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﺘﺎن( ،ﻣﺼﺮف ﺑﯽ ّ
روﯾ ٔﻪ آب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺎهﯽﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،اﺳﺘﺨﺮاج
ٔ
ﺑﯽ ّ
روﯾ ٔﻪ ﮐﺎﻧﯽهﺎی ﻻزم ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت و زﺑﺎﻟﻪهﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺳﺎمآور ،آﻟﻮدﮔﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسهﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﺎبهـﺎی
ّ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﺸﺘﯽهﺎی ﺗﺠﺎری و ﻧﺎوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و آﻟﻮدﮔﯽهﺎی رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ،هﻤـﮕـﯽ ﺳـﺒـﺐ آﺳـﯿـﺐزدن ﺟـﺪی ﺑـﻪ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﻞ و ﺗﻮﻓﺎن و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻞهﺎ و آب ﺷﺪن ﯾﺦهﺎی ﻗﻄﺒﯽ و هﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن زﯾﺴﺘﮕﺎههﺎی ﺟﺎﻧﻮران و اﺧﺘﻼل در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜـﻞ
و ﻣﻬﺎﺟﺮتهﺎی ﻓﺼﻠﯽ آﻧﻬﺎ ،و ﻣﻬﺎﺟﺮتهﺎی ﮔﺮوهﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺐهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺖﺑﻮم روی زﻣﯿﻦ زده ﺷـﺪه
اﺳﺖ .روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ١٧ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٨اﻣﺴﺎل ،ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ روز در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ٔ
درﺟﻪ ﺣﺮارت  ١٨٫٣درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﯾﺎ ٔ
ﻗﺎره ﻗـﻄـﺐ
ٔ
ﺟﻨﻮب ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ٔ
زﻧـﺠـﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾـﯽ ،ﻣﺸـﮑـﻞ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﮔﺮم ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر آبوهﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در
ﮐﻢآﺑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،راه اﻓﺘﺎدن ﻣﻮج »ﻣﻬﺎﺟﺮت ّهﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ« ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺳﯿﻞ و ﺗﻮﻓﺎن و ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ و ...و ﻧﯿﺰ وﻗﻮع درﮔﯿـﺮیهـﺎی ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز آن ،ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر در ﺳﻮدان ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖهﺎی ﻣﻬﻢ ّآن ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ و ﭼﺮاﮔﺎه و آب ﺑﻮد.
وﺟﻮد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت هﺴﺘﻪﯾﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ هﺴﺘﻪﯾﯽ ٔ
ﻣﺎﯾﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ﯾـﺎ
ّ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ارﺗﺶهﺎ -از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽهﺎ -ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮏهﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻼهﮏهﺎی هﺴﺘﻪﯾﯽ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎهﺶ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )هﺴﺘﻪﯾﯽ( ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﺳﺘﺎرت ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑـﺎ
و روﺳﯿﻪ ،ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺮه ،و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻣﺮزی ﻣﯿﺎن هﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ هﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ هﺮ دو ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت هﺴﺘﻪﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪٔ ،
ﻣﺎﯾﻪ ﻧـﮕـﺮاﻧـﯽ
ّ
ﺟﺪی اﺳﺖ .روز ّ
ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٩٨در ﺑﻮﻟﺘﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻤﯽ ﮐﻪ »ﺳﺎﻋﺖ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ« را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ هﺮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن از اﺣﺘﻤـﺎل
ٔ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و هﺸﺪار داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﻄﻊ  ١٠٠ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ٧٣
ٔ
ٔ
ﻋﻘﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ روی  ٧دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﻋﻘﺮﺑﻪ روی  ١٠دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﭙﺲ از
ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ! در ﺳﺎل ١٩۴٣
ﺳﺎل  ٢٠١٨روی  ٢دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ٔ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻤﯽ ) ٣ﺑﻬﻤﻦ  (١٣٩٨آﻣﺪه اﺳﺖ:
» ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ دو ﺧﻄﺮ هﻢزﻣﺎن روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی آن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺟﻨﮓ هﺴﺘﻪﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓاﻓﺰارهـﺎی ﺳـﺎﯾـﺒـﺮی اﯾـﻦ
وﺿﻌﯿﺖ را ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ هﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻤﯽ ٢٣ ،ژاﻧﻮﯾﻪ (٢٠٢٠
ٔ
ﭼﺮﺧﻪﻣﻌﯿﻮب ﻧﻈﺎﻣـﯿـﮕـﺮی و ﺟـﻨـﮓ و
ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺻﺪهﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻗﺪرتهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ هﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ٔ
آﯾﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ٔ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖ در ﺗﻼشاﻧﺪ ﺗﺎ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿـﻦ
ٔ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﺸﻮد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮی از
ﺑﺮﺑﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،هﻤﻮاره از ﻓﻌﺎﻻن و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦهﺎی ﮐﺎرآ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
.١۶
ّ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی در رادﯾﮑﺎلﮐﺮدن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎ و رﺳـﯿـﺪن آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
هﺪفهﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺎن اﺳﺖ .در هﻤﯿﻦ روﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗـﺤـﺎدهـﺎ و
ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎﺳﺖ .ﺑﺤﺮانهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺸﺮهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺻﻠـﺢ
و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﮔﺴﺘﺮده و اﺻﻮﻟﯽ هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،در ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣـﺤـﯿـﻂزﯾﺴـﺖ،
ﺻﻠﺢ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻗﻠﺪری و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی را دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌـﻪ
و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آن را ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ،ﻣﻮﻗﺖ ،و ﻣﻮﺿﻌﯽ ،و ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺷﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺳﻮدﺟﻮی اﯾـﻦ ﻧـﻈـﺎم،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦهﺎی ﮐﺎرآ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اداﻣﻪ دارد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .زﻧـﺪﮔـﯽ ﻣـﻬـﻢﺗـﺮﯾـﻦ
ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ،
درسهﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺻﻠﺢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ داده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ-ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوروﯾﺰی اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑـﻪ ﻧـﻮﺑـﻪٔ
ﺧﻮد از ﻧﻮ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در اﺗﺤﺎدی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،اﮔـﺮﭼـﻪ
ﺑﻪ ﺿﻌﻒهﺎی ﺧﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آ ﮔﺎه اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯽ ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮ آﺷﮑﺎر آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻣﺴﺘﺎن ) ١٣٧٧ﻧـﻮاﻣـﺒـﺮ  (١٩٩٨در
ﺗﻈﺎهﺮات ﺗﻮدهﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ ،در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :از اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺼﺮ و
ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺴﺨﯿﺮ والاﺳﺘﺮﯾﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺎ ٩٩درﺻﺪیهﺎ هﺴﺘﯿﻢ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺮدم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﻮدان و ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾـﻦ
ٔ
اﻧﮕﯿﺰه ﻗـﺘـﻞ
اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎرﯾﺦ در هﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردهﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻈﺎهﺮات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺷﯿﻠﯽ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق و اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾﻧﮋادی ﮔﺴﺘﺮده ،و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺳﺎﮐﻦ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ -ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی اﺳﻔﻨﺎک و ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ اﺳـﺖ -هـﻢ در درون
ّ
ّ
ﻣﻠﺖهﺎ و هﻢ در ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ -اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ -ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ١٩٣ ،ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار  «٢٠٣٠را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  ١٧هـﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ٢٠٣٠ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن ﻣﺎ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ) ٢٠١۵ﻣﻬﺮ (١٣٩۴
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد .آﻣﺎج ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی آن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه ،و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐـﻠـﯽ
ٔ
ﺗﺤﻘﻖ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ و زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮای ٔ
هﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻟﺘﺰام ﺑـﻪ اﯾـﻨـﮑـﻪ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٣٠اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
»هﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ« ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻌﯽ را ﮐﻪ از هﻤﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮﻧﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﺳﺮﻓﺼـﻞهـﺎی اﯾـﻦ هـﻔـﺪه هـﺪف
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ٔ
هﻤﻪﺳﺎﮐﻨﺎن ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﺒﻮد ﻓﻘﺮ ،ﻧﺒﻮد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب ،آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺗﻤﯿﺰ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

١٨

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﻧﺮژی ﭘﺎک و ارزانﻗﯿﻤﺖ ،ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻮآوری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎ ،ﮐﺎهﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ ،ﺟﻮاﻣﻊ و ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼـﺮف
ٔ
درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در درﯾﺎهﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسهﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،و هﻤﯿـﺎری
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،اﻗﺪام
در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪفهﺎ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ هﺪفهﺎی ﻣﺒﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻣـﮑـﺎﻧـﺎت ﻣـﺎﻟـﯽ و ﺗـﻌـﻬـﺪ هـﻤـﻪٔ
ّ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی را در روی ﮐﺮ ٔه زﻣﯿﻦ ﻓﺮاهﻢ آورد.
ﻣﻠﺖهﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎریهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮد و زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی » ِﮐﯿﻨﺰی« ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری ﺷـﻨـﯿـﺪه
اﻣﺮوزه ﻧﺪاهﺎﯾﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ از »ﻗﺮارداد ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺒﺰ« ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رادﯾﮑﺎل و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮای ﻟـﻐـﻮ ﺑـﺪهـﯽهـﺎی ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
ﭼﭗ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ( و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻧﮏهﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و ﻧﺠﺎت ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ّ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎح ً
)از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه )DiEM25ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا »اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهـﺎن« ﻧـﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻬﺮههﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،ﻧﯿﻮﻣﯽ ﮐﻼﯾﻦ ،و ﯾﺎﻧﯿﺲ واروﻓﺎﮐﯿﺲ و ﺣﻤﺎﯾﺖ DiEM25و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﻨﺪرز ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻗـﯽﺧـﻮاهـﺎن
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن اﻓـﺮاﻃـﯽ ،و اﺣـﯿـﺎی ﻧـﻬـﺎدهـﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،و رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از هﻮاداران اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری » ِﮐﯿﻨﺰی« در اﯾﺮان و ﺟـﻬـﺎن ،ﺑـﻪ دﻟـﯿـﻞ وﺟـﻮد ﺧـﺪﻣـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن و ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،آن را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ » ٔ
ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ٔ
وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻣﺜﺒﺖ »دوﻟﺖهﺎی رﻓﺎه« در رﺑﻊ ّ
ﺧﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ
ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ،
دﺳﺘﺎورد ﻣﺒﺎرزه ِ
ِ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و دﯾﮕﺮ دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری »رﻓﺎه« در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه اروﭘـﺎ،
ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺖهﺎی رﻓﺎه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺪون ٔ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺪهﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح » ٔ
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮐﺸـﯽ از

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .و ﺗﺎزه هﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻓﺮورﯾﺰی دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮرد ُ
دﺳﺘﺒﺮد دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮج ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺘﻌﺪد اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﺷﯿﻠﯽ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،اﮐﻮادور،
ﺑﺮزﯾﻞ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﻮﻟﯿﻮی ،اوروﮔﻮﺋﻪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮﺑﺎ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ ٔ
ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ را هﻤﯿﺸﻪ »ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت« ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘـﻪ اﺳـﺖ،
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺖهﺎی دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭼﭗ در اﯾﻦ ﻗﺎره ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ،از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﮐـﻮدﺗـﺎی ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﻓﺮوﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻓﺰاش آ ﮔﺎهﯽ و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎره ،اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ّ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ ،و ﺟﻨـﺒـﺶ ﺻـﻠـﺢ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ رﺷﺘﻪهﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ دهﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮیّ -
ﻓﺮاﻣﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ -اﻣﯿﺪهﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑـﺮای هـﻤـﻪٔ
ّﺿﺪﺟﻨﮓ -ﮐﻪ هﻤﮕﯽ در ﻣﻘﻄﻊهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ و
ﻣﻠﺖهﺎ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﺟﻨﺒﺶهﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ّ
ﺣﺘﯽ ﮔﺬر از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ دارد .ﺟﻨﺒﻪهﺎی ٔ
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﯽ ،دﻓﺎع از ﺻﻠـﺢ ،ﻣـﺤـﯿـﻂزﯾﺴـﺖ ،و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال و
ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ را ،ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻀﻮی از ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن ،در آن ﺷﺮﮐﺖ دارد ،ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺟﻨﮕﯽ و زﯾﺴـﺖﻣـﺤـﯿـﻄـﯽ و
ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی
ّ ّ
اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
رواﺑﻂ
ﮐﺮدن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
و
ﻣﺮدﻣﯽ
راه
در
هﺎ
ﺖ
ﻣﻠ
ﯽ
ﻣﻠ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺣﻖ
ﺷﺪن
ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ
ّ
ﻟﻐﻮ ﺑﺪهﯽهﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ هﺮ ﺳﺎل ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪهﯽهﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬـﺎ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺎﻻهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ،
ٔ
ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓـﻘـﺮ و ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺳـﻄـﺢ زﻧـﺪﮔـﯽ
ﺑﺴﻂ هﻤﮑﺎریهﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﻨﯽ و ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و ﮐﺎهﺶ
ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽّ -ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ درﯾﺎهﺎ و ﺧﺸـﮑـﺴـﺎﻟـﯽ و
ﻗﺤﻄﯽ
ّ
ﭘﯿﮑﺎر هﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﯾﺴﺖﺑﻮم روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ و دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ٔ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ٔ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﻬﺎدهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از راه اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸـﻮرهـﺎی در ﺣـﺎل
ّ
ٔ
ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ ﺑـﻮده
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻖ وﺗﻮ وﯾﮋه ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ ﺳﺪ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ِ
اﺳﺖ
ﻧﻔﯽ و ﻃﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،از اﺳﻼمﮔﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺒﻪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ
ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدن ٔ
هﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎنهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﻧﺎﺗﻮ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ از راه ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﻣﺤﺎﺻﺮههﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی(
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
 ،و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ هﺴﺘﻪﯾﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ
ٔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ هﺪف ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی در ﻓﻀﺎ و ﮐﺸﺎﻧﺪن
 .١٧ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن را ﭘﺲ از ﺳﻪ دهﻪ ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﭘﺲ از ﻓﺮورﯾﺰی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ اروﭘـﺎی
ﺷﺮﻗﯽ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎهﺪ:

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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درهﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﻤﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( و ﺗﺴﻠﻂ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ اﯾـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﺤﺮانهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز ﮐﻪ در ٔ
دوره ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎوب ﺑﯿـﺸـﺘـﺮی
ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده درآﻣﺪهﺎ و داراﯾﯽهﺎ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی آﻧﻬﺎ ،ﺗﺒﻌﯿﺾﻧﮋادی و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪهﺮاﺳﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﯿﻖ و
در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آن،
ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﮑﺮر ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ،راهاﻧﺪازی و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓهﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،دﺧـﺎﻟـﺖ ﻗـﺪرتهـﺎی
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ،
ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺳﺖﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﻮ-ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و از ﺳـﻮی دﯾـﮕـﺮ ،واﭘـﺲﮔـﺮاﯾـﯽ
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از از آن ،و
ﻣﺬهﺒﯽ )اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﺜﺎل داﻋﺶ و اﻟﻘﺎﻋﺪه( ﺑﻪوﯾﮋه در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺋﻤﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،و
ّ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک زﯾﺴﺖﺑﻮم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ّ
ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ ،وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل و اﻗﺘﺼﺎد ﻣـﻠـﯽ و دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ در ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ ،و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﻘﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،و در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ:
ﻧﺒﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن وﯾﺮاﻧﮕﺮی و ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن،
ٔ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗـﺘـﺼـﺎدی ،ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ،
ﺗﻼش ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ-ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺻﻨﻔﯽ-ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،ﺻﻠﺢﺧﻮاهﺎﻧﻪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و ّ
ﮐﻮﺷﺶ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﻠﺖهﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﺎ و وﯾﺘﻨﺎم و ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آن.
ّ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻗﺪرتهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺸﮑﻞ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ،و ﺗﺪاوم ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ هـﺮ
ﻣﻠﺖ ،و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد هﺪفهﺎی ﺧﻮد ،در ﺑﺮآﻣﺪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﺴﺎد و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺘﻢهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ١٧٠ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺮوزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ّﻗﻮت زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺷﺒﺢ آن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاهﯽ در اﯾﺮان دارد .در ﻋﺮ ٔ
ﺻﻪ اﯾﻦ ﻣـﺒـﺎرزه،
ّ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ،و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺧـﻮاﺳـﺖهـﺎی ﺑـﻨـﯿـﺎدی و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ.
*****
ٔ
ٔ
هﺰاره ّ
ب -ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان در ّ
ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی
ﺳﻮﻣﯿﻦ دهﻪ
 .١درآﻣﺪ
ﺗﺤﻮلهﺎی اﯾﺮان در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و دو ٔ
ﺑﺮای درک وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
دهﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی اﺷـﺎرهای ﮔـﺬرا ﺑﺸـﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮلهﺎ -ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ّ -از ﯾﮏ ﺳﻮ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب-رﻋﯿﺘﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﻪوﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﯿـﯿـﻦ ﺳـﺮﻧـﻮﺷـﺖ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ُ
ّ
ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧﯽ ،و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻮلهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوره ،ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑـﺮ
ﺗﺤﻮلهﺎی اﻣﺮوزی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ زده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ٔ
ّ
اداﻣﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن دو اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﮐﻪ هﺮ دو ،ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮهـﺎی
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ،در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪفهﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ٔ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻋﺪاﻟﺖ
 .٢اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ١٣۵٧
در ﺣﺪود دو دهﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮیهﺎ در اﯾﺮان ) ١٣٠۴ﺗﺎ  (١٣۵٧آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ٔ
دوره ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،واﺑﺴﺘﻪ ،و ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧـﻔـﺖ
ٔ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ژاﻧﺪارﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،و
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده
ﺷﺪ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ّ
ٔ
ﺟﻨﺒﺶهﺎی آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺸﻦﺗﺮﯾـﻦ ﺷـﮑـﻞ ﻣـﻤـﮑـﻦ
ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺒﻮد آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮیهﺎ و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ّدوم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۵٧و ﺳﺮﻧـﮕـﻮﻧـﯽ آن
در ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄـﻘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﯿـﻤـﺎی
ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ )ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽای ﮐﻪ از ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ
ٔ
دهﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ١٣۵٧ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٢١

ﺣﺰب ٔ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ،از ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ ّ
ٔ
و دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ارﺗﺠﺎع را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در هﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ .اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ ﻣـﻠـﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ از اﻧﻘﻼبهﺎی ﺗﻮدهﯾﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
وﯾﮋه رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان ﺑﻮد  .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻟﯿﻞهﺎی ﻣﻌ ّﯿﻨﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺬهﺒﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در اﺳﻨﺎد ﺷﺎﻧﺰدهﻤﯿﻦ ﭘﻠﻨﻮم ﺧﻮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ " :ﻃﯽ  ٢۵ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوهﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ ﮔﺮوهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن آن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از را ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬهﺒﯽ ،ﮐﻪ
ﺳـﺎزﻣـﺎن هـﺎی
رژﯾﻢ ﺟﺮﺋﺖ ﺣﻤﻠﻪ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ّﺣﺰب ﺗﻮده اﯾـﺮان و ﺳـﺎﯾـﺮ ُ
داری واﺑﺴـﺘـﻪ )ﮐ ّـﻤـﭙـﺮادور( و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻓﺸﺎر و
اﺧﺘﻨﺎق ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ".ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ و رﺳﻮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪ ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮانٔ ،
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮاﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻﯾﻪهﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣـﻠـﯽ ﻓـﺮاهـﻢ
زﻣﯿﻨﻪ
ِ
آﻣﺪٔ .
ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب-رﻋﯿﺘﯽ و ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ،از رﺷﺪ ّ
ﮐﻤ ِﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﺛﺮ روﻧﺪ ﺑﻐﺮﻧﺞ و
ِ
ِ
ّ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻋـﺒـﻮر
ﺑﻪ آن وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ در ﺻﻮرت
ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در هﻢ ﺷﮑﻨﺪ.
 .٣ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ در هﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن رژﯾﻢ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راه ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺴﺘﺮش آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎنﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ،ﻻﯾﻪهﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺠﺎری ،و ﮐﻼنزﻣﯿﻦداران زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪٔ .
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ِ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞهﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاش ﺑﻮد در رهـﺒـﺮی ﺟـﻨـﺒـﺶ و
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﺷـﻌـﺎرهـﺎ و
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ از ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه،
ﻣﺎﻧﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﺪف آن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗِ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ،و ّﻣﻠﯽ ﺑﻮدٔ ،
وﻋﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ« و ﺗﺤﻘﻖ آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ
ٔ
ٔ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را دادﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮانّ ،
اﻣﺮوزه روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽای ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه -ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﺷـﺪﯾـﺪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ -ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻨﺒﺮ و ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑـﺎ ﺷـﻌـﺎرهـﺎی ﻣـﺮدﻣـﯽ آزادی و
اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪﺑـﺨـﺶ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﺗـﻼش
ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮا ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﺑﺮهﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب و ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوهـﺎی ﭼـﭗ ،و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨـﺘـﺸـﺮ ﺷـﺪ ،ﭘـﯿـﺶ از
وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎرهﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺮاهﯿﻢ ﯾﺰدی ،در ﭘﺎرﯾـﺲ -ﺑـﺎ او ﺗـﻤـﺎس
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ِ
َ
وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در دی  ۵٧در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرتهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان و ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻮﺷﺖ:
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ِ
»ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ«.
ٔ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺳﺎﻧﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﮔﻮادﻟﻮپ ) ١۴دی  (١٣۵٧ﺑﻮد
ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریاش در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺎم
َ
درﺑﺎره رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و ٔ
ٔ
زﯾﻤﺮﻣﻦ ،دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾـﮑـﺎﯾـﯽ
آﯾﻨﺪه آن اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ .روز  ٢۴دی  ،١٣۵٧وارن
ﮐﻪ رهﺒﺮان ﭼﻬﺎر ﻗﺪرت اروﭘﺎﯾﯽ در آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎﯾﯽ
زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ » ٔ
َ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ
در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ اﺑﺮاهﯿﻢ ﯾﺰدی دﯾﺪار ﮐﺮد و ﭘﯿﺎم دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪ.
ارﺗﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
»ارﺗﺸﯽهﺎ ﺗﺮس آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎبﺷﺪهای ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهایهﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و ﻃﺮﻓﺪاران آﻗﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻦ ]آﻣﺮﯾﮑﺎ[ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖدار آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ رهﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎهﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺑـﺮﺳـﻨـﺪ«.
)ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ "ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ" ،ﻣﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺎم و ﮐﺎرﺗﺮ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ١۵ ،دی (١٣٩٢
ارﺗﺒﺎطهﺎی وﯾﻠﯿﺎم ﺳﻮﻟﯿﻮان ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﺮان در ﺳﻪ ٔ
رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾـﺮان ،و
ﺳﻘﻮط
از
ﭘﯿﺶ
ﻣﺎهﻪ
ً
ٔ
ِ ٔ
ﻣـﯿـﺎﻧـﻪ
ﺳﺮﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﺎﺗﻮ در آن زﻣﺎن ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه آﺧﺮ ﺣﯿﺎت رژﯾﻢ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﻋﻤﻼ ﮐﻨﺘﺮل ً ارﺗﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )او از
ﻧﻘﺶ ژﻧﺮال راﺑﺮت هﺎﯾﺰر ،ﻣﻌﺎون
دی ﺗﺎ ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧در اﯾﺮان ﺑﻮد( ،و ﺑﻪ ﺳﺮان ارﺗﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﭘﯿﺎم داده ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎهﺮا ژﻧﺮال ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ

وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺗـﻮﺿـﯿـﺢ
راههﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ارﺗﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ و رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ اﻧﻘﻼب را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .هﺎروﻟﺪ ﺑﺮاون ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ِ
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ
»ﺑﺎ اﺻﺮار و ﻓﺸﺎر هﺎﯾﺰر ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ] .ﺳﭙﻬﺒﺪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ[ رﺑﯿﻌﯽ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،هﻤﭽﻨﺎن ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد) «.رادﯾﻮ ﺧﺒﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ارﺗﺶ اﯾﺮان در ﺳﺎل ١٣٧۵ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﺪ ٢۴ ،ﻓﻮرﯾﻪ (٢٠١۵
ٔ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی هﻮاﯾﯽ وﻗﺖ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮده» :ژﻧﺮال هﺎﯾﺰر ﺷﺎه را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ« از ﺳﭙﻬﺒﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ رﺑﯿﻌﯽ
ٔ
ٔ
ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔـﺎن
ﺳﺤﺎﺑﯽ )ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ( در
ﻣﻮش ﻣﺮدهای از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ) «.ص  (١٧١ﺳﻮﻟﯿﻮان روز  ۴ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۵٧در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺪون ّ
ﻣﺴﻠﺢ و هﻮاداران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻄﺮ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪٔ
و ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد .او در ﮔﺰارﺷﺶ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ) «.ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎﺟﺮای دﯾﺪار ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ١٨ ،ﺧﺮداد (١٣٩۵
ٔ
هﺪف دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ
در آن دوره ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ و ِ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدن از ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب و اﻓﺘﺎدن رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﭼـﭗ ﺑـﻮد.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »ﮐﺎر ﺷﺎه ﺗﻤﺎم اﺳﺖ« ،
ِ
ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ در ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻮادﻟﻮپ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٢٢

» اﮔﺮ ﺷﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﺮان دﭼﺎر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺧﻮاهﺪ ّﺷﺪ ،ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻧﻔﻮذ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ آورد ...ﺣـﺘـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺗـﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دور ﺷﺎه را ﻗﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮد ".اﻃـﻼﻋـﺎت
ﻓﺮﺳﺘﺎده ٔ
ٔ
وﯾﮋه رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه -در دی  -1357و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺸﻞ ﭘﻮﻧﯿﺎﺗﻮﺳﮑﯽ،
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده ﺑﺎ اﻃﻼع رهﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻟﯿﺰه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد) «.ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن ،ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻮادﻟﻮپ و اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان،
ﺳﺎﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ٢١ ،ﺑﻬﻤﻦ (١٣٨٧
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﮑﯿﻢ اﻧﺤﺼﺎری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن آرﻣﺎنهﺎ و هﺪفهﺎی ﻋـﺪاﻟـﺖﻃـﻠـﺒـﺎﻧـﻪ و آزادیﺧـﻮاهـﺎﻧـﻪٔ
ٔ
ﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮدههﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻏﺮضهﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ،و ﺗﻨﮓ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺳﺮﮐﻮب آرﻣﺎنهـﺎی
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ٔ ِ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺮدﻣﯽ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻋﺪاﻟﺖ
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺪﯾﻮن اﺗﺤﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب ،هﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎههﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ،در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑـﻪوﯾـﮋه
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻈﺮهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ّ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ ﺑـﺮآﻣـﺪه از
ﺟﻮ
ّ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻗﺪامهﺎی ُﭘﺮاهﻤﯿﺘﯽ دﺳﺖ زد ،از ﺟﻤﻠﻪ :اﺧﺮاج ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻـﻨـﺎﯾـﻊ ﺑـﺰرگ و ﺑـﺎﻧـﮏهـﺎ و
ٔ
ﺷﺮﮐﺖهﺎی ٔ
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬاری و اﺣﯿﺎی ارﺿﯽ )ﻓﺮوردﯾﻦ ،(۵٩
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼح

ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪهﺎی »ج« و ّ»د« در ﻣﻮرد واﮔﺬاری زﻣﯿﻦهﺎی ﺑﺎﯾﺮ و داﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻟـﻐـﺎی ﻗـﺮاردادهـﺎی ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،و ﻟﻐﻮ ﻗﺮار داد اﺳﺎرتﺑﺎر ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﻔﺖ.
ٔ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮان ّ
ﮐﯿﻔﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در درون ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﺑـﺮﺧـﻮردار
ﻣﻌﻨﻮی
ﻧﻔﻮذ
از
اﻧﻘﻼب،
آﺳﺘﺎﻧﻪ
در
ﺧﻮد
ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
ِ
ٔ ِ
ِ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺰب ٔ
اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﯽﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﺳـﺒـﺐ ﺗـﻮان ﻋـﻈـﯿـﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻗﺪامهﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ِ
ٔ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺗﻮدههﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﺒﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ٔ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ،ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑـﻪ هـﻤـﺮاه
در
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
و
ﮐﺎرﮔﺮ
ﻃﺒﻘﻪ
ِ
ﺑﺮﺧﻼف ٔ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزههﺎی ﻋـﻠـﻤـﯿـﻪ
هﻤﻪ وﻋﺪههﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺟﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻪ در
آورد .ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه،
ِ
اﻧـﺤـﺼـﺎری
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻗﺒﻀﻪ ﮐـﺮدن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎههﺎی
اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ هﺪف اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن
ِ
ِ
ِ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪﮔﺮی و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮع اﺳﻼم و ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن آن در ﺟﻬﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن هﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻮد.
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ٔ
اﻧﺤﺼﺎری اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﺣـﯿـﺎت ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ-ﻣـﺪﻧـﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪه
ِ
ِ
ٔ
ﮐﺸﻮرٔ ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ روﺷﻦ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﻮد .ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻧﺎن ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺗـﺤـﻤـﯿـﻞ
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﺗﺮﮐﻤﻦ ، ،ﺑـﻪاﺻـﻄـﻼح »اﻧـﻘـﻼب
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ،و
ِ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ« و ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎههﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٩و »ﺗﺼﻔﯿﻪ« و اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﮑـﺴـﺖ
ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ّ
روﻧﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ از هﻤﺎن ﺳﺎل ّ
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم
و
،
۵٧
ﺑﻬﻤﻦ
اﻧﻘﻼب
ﭘﯿﺮوزی
از
ﺑﻌﺪ
ل
او
ِ
هﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻊ ٔ
ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺋـﺘـﻼف ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ٔ
ﻧﺎهﻤﮕﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮهﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﮔﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﻼم
درﺑﺎره اﻧﻘﻼب و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ،ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻮا ِن ﺗﺤـﻘـﻖ آرﻣـﺎنهـﺎی
ِ
ِ
ﻣﺮدﻣﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ِ ٔ
ٔ
هﺪف ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رهﺒـﺮی اﯾـﻦ
دادﻧﺪ،
ﻣﯽ
ﺳﺮ
«
ﻧﺸﯿﻨﺎن
ﮐﻮخ
»
ﺣﻘﻮق
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮرد
در
دﯾﮕﺮان
و
ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﮐﻪ
ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ
رﻏﻢ
ﺑﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ.
را
اﻧﻘﻼب
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ
ِ
ٔ
وﺳﻄﺎﯾﯽ »ﺻﺪر اﺳﻼم« و »اﺑﺪی« ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺳﯿﻄﺮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬهﺒﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون
ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ زﯾﺮ
ِ
ٔ
هﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ هﺪفهﺎی و آرﻣﺎنهﺎی آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮدههﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ  ۵٧ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ،١٣۵٩و اﺗﺨﺎذ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧـﺎﻧـﻤـﺎنﺳـﻮز
»ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی« و »راه ﻗﺪس از ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽﮔﺬرد» ،و ٔ
اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺑﺎز هﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﺮﮐﻮب ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﺮد.
ٔ
در ﺳﺎلهﺎی  ١٣۶٠و  ١٣۶١ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب -از ﺟﻤﻠﻪ اداﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ -را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ٔ
ٔ
رﺣﻤﺎﻧﻪ هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ در ﺗـﺎﺑﺴـﺘـﺎن
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،و در ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ٔ
١٣۶٧ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻤﯿﻨﯽ ،و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ٔ
ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻣﺎم ّ
روﺷﻦ ﺳﯿﻤﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ،و ﺑـﺮﻗـﺮاری و ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
واﻣﺖ«
ﭘﺎﯾﻪ »وﻻﯾﺖ
ِ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﺮﯾﺎن و ﺧﺸﻦ رژﯾﻢ اﺳﻼمﮔﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ِ
 .۴وﯾﮋﮔﯽهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﻟﻒ( وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ٔ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﯾﺎ هﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ/ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖّ .اﻣـﺎ
ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽهﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ »ﺳﯿﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ؛ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﮐـﻪ در
ّ
دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﻪﻓﻘﻂ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺷﺪت وﯾﺮان ﮐﺮده ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧـﻔـﺖ
و واردات ﮐﺎﻻ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده ،و دﺳﺖ راﻧﺖﺧﻮاران و اﺧﺘﻼسﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻏﺎرﺗﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘـﺎﯾـﻤـﺎل ﮐـﺮدن
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺎﮐـﻢ ﺑـﺮ اﯾـﺮان در
اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی ﻣﺮدم و ﺑﻪ ٔوﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎنً ،
اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎ واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را »رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،وﻟﯽ ﻓﻘـﯿـﻪ در ﻣـﻘـﺎم
اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و
ٔ
»ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ« )هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد را ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از
ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻄﻠﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ِ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٢٣

ّ
ﻧﻬﺎدهﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و اﻧﮕﻠﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺣﯿﻄﮥ اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧـﻮن
ّ
ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻃﯽ ﺳﻪ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﺑـﻌـﺎد ﮔﺴـﺘـﺮده ﺑـﻪ زﯾـﺎن ﻃـﺒـﻘـﺎت
ِ
اﻧﮕﻠﯽ رژﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ .در
ﻧﻬﺎدهﺎی
و
ﺑﺴﯿﺞ
و
ﺳﭙﺎه
ﺳﺮان
و
ﺑﺎزار
ﻣﺎﻓﯿﺎی
و
وﻻﯾﯽ
رژﯾﻢ
ﺳﺮان
ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﺎن
اﻧﺪک
ﮔﺮوه
و
ﻣﺤﺮوﻣﺎن
ﻣﯿﺎن
ﻋﻈﯿﻢ
زﺣﻤﺘﮑﺶّ ،درهای
ِ
ِ
ِ
ٔ
ّ
ﻓﻘﺮ ﯾﺎ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ،
ﯾﮏ ﺳﻮ دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش و ﻧﯿﺎزهﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﯾﻨﺪهای ﺗﺎرﯾﮏ در ّ
و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮوهﯽ ﻣﻌﺪود ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم دزدﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽدزدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎرت و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺛﺮوت ﮐﺸـﻮر ﻣﺸـﻐـﻮلاﻧـﺪ.
ّ
ٔ
ٔ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎران ،ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،و ﻣﺮدم ﺻﺒﻮر و ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑـﺮای
دهﻨﺪه اﻣﺮوزه در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻟﺸﮑﺮ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﮑﺎن
ِ
ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺟﺰ زﻧﺠﯿﺮهﺎی ﻓﻘﺮ و ﻇﻠﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش »ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر :ﭼﺎﻟﺶهﺎ و راهﮑﺎرهﺎ« ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوهﺶهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺮداد  ١٣٩٩ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻣـﯿـﺎﻧـﮕـﯿـﻦ
ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ از ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ،و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪ از
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلهﺎی  ١٣٩١ﺗﺎ  ١٣٩٨ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎل  ١٣٩١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎلهﺎی  ١٣٩۴ﺗﺎ  ١٣٩٨در ﺣﺪود ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ در ﺷﻐﻞهﺎی ﺧـﺪﻣـﺎﺗـﯽ و
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺪون ﻗﺮارداد و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،درآﻣﺪ ٔ
ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺗﺎ ٣۴ ١٣٩٨درﺻﺪ ﮐﺎهﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾـﮕـﺮ ،ﻗـﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٣٠درﺻﺪ ﮐﺎهﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﯾﺮان را ﺟﺰو ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﯾﻦ
ٔ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ را ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖهﺎ ،و دﺷﻮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏهﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و زنﺳﺘﯿﺰی و ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﺮﮐـﻮب ﮐـﺮدن ﺧﺸـﻦ ﺣـﻘـﻮق و
ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾﺟﻨـﯿـﺴـﯿـﺘـﯽ ،ﻣـﺤـﺮوم ﮐـﺮدن زﻧـﺎن از
آزادیهﺎی زﻧﺎن در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،وﺿﻊ و ِاﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮنهﺎی
ِ
ﺑﺸﺮی اﻣﺮوزی ﻣﺜﻞ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮهﻨﮓﻣـﺮدﺳـﺎﻻری »ﺣـﻔـﻆ
ﺗﻤﺪن
از
دور
وﺳﻄﺎﯾﯽ
ﻋﺮﺻﻪهﺎﯾﯽ از آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺮون
ِ
ِ
ﻧﺎﻣﻮس«  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖهﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘـﻼب ﺑـﻬـﻤـﻦ
ﻟﻐﻮ
،۵٧ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪن آن داﺷﺘﻨﺪ ،هﻨﻮز زﻧﺎن ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ از آن ٔﺟﻤﻠﻪاﻧﺪِ :
ﻣﺴﻤﺎی » ٔ
ٔ
ٔ
ﻻﯾﺤﻪ ﺿﺪﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯽ ّ
ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮنهـﺎی
ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده«  ،ﻣﺤﻮ ﮐﻮدکآزاری و ﮐﻮدکهﻤﺴﺮی زﯾﺮ
ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮنهﺎی زنﺳﺘﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ و
ِ
ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺗﺤﻘﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش و ﺧـﺪﻣـﺎت ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ.
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ٔ
ٔ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺎوی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺮای زﻧـﺎن
ﻋﺮﺻﻪ دﯾﮕﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﺎﻏﻞ ،و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻻﯾﻪهﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ٔ
روﯾﺪادهﺎی ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن وﻟﯽ
دهﻪ اﺧﯿﺮ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  ١٣٨٨و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺧﺸﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ آرا و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاﺳﺖهﺎی آزادی
ﻓﻘﯿﻪ ،و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺗﻮدهﯾﯽ در  ١٠٠ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر در دی  ١٣٩۶و ﺳﭙﺲ در آﺑﺎن  ١٣٩٨از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی اﺧـﯿـﺮش ﺑـﻮد،ﻣـﺎهـﯿـﺖ رژﯾـﻢ وﻻﯾـﯽ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ اﺳﻼمﮔﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان و ﻓﺴﺎد و ﻏﺎرت ﺛﺮوتهﺎی ﮐﺸﻮر در آن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﭼﻨﮕﺎل ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ دﺳﺖوﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ» ،ﻧـﻈـﺎم
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪ« ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺳﭙﺎهﯿﺎن و ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐـﻼنﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﻮروﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ و ﺗـﺠـﺎری ،و ﻣﺸـﺘـﯽ
ّ
ﺣﺘﯽ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐـﻮﭼـﮏﺗـﺮﯾـﻦ
ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ »ﻧﻈﺎم« ﺑﻪ هﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را هﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ از ﺳﺮ راه ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﺸﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻔﻆ »ﻧﻈﺎم« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ٔ
داراﻧﻪ اﺳﻼمﮔﺮای ﺣﺎﮐﻢ ،از وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ
هﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ،ﺣﻘﻮق زﻧـﺎن
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی
ّ
و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﻞهﺎی آزاداﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ،ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﻣﻠﯽ ،آزادی ﻧﺸـﺮ ،آزادی ﺣـﺰبهـﺎ و ﺳـﺎزﻣـﺎنهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪٔ .
ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزدیهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎلهﺎی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ،اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ و اﺧﺘـﻨـﺎق و
ﮔﻮاه ﺳﺮﺷﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و اﻋﺪام و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮای ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪاهﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ِ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ّ
ٔ
ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش » ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار  «٢٠٣٠ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل ) ٢٠١۵ﺑـﻨـﺪ  ،١۶ﺳـﯿـﻤـﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ﻧﺸﺪ .وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در دﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻓﺮهﻨﮕﯿﺎن در روز  ١٧اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ٩۶ﮔﻔﺖ « :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ  ٢٠٣٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ،
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﻪاش را زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪهﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺸﻮد ...اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺒﻨﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮآن
ﻣﻌﯿﻮب
اﺳﺖ؛ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺎﺳﻤـﯽ،
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ِ
ِ
ﻓﺎﺳﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦﺟﻮر ِاﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ) «.ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪای( ﺑﻬﺮام ّ
ِ
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮان ﻋﺪم اﺟﺮای ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪ  ٢٠٣٠اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اوﻟـﻮﯾـﺖهـﺎی ﻣـﻠـﯽ،
ٔ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ) «.ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ ٢٧ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (٩۶ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺴﯿﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﺎورهﺎی دﯾﻨﯽ ،و ارزشهﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﺎزدهﻢ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دارای »ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و ٔ
آﯾﻨﺪه ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ« ﺧـﻮاﻧـﺪ) .ﺗﺴـﻨـﯿـﻢ٢٣ ،
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (٩۶ﺳﺮاﻧﺠﺎم هﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ٔ
ﻧﺎﻣﻪ  ٢٠ﺗﯿﺮ  ١٣٩۶ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی رأی ﺑﻪ ﻟﻐﻮ اﺟﺮای ﺳﻨﺪ  ٢٠٣٠و ﮐﺎرﮔﺮوههﺎی ﺗﺸﮑـﯿـﻞ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی آن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در  ٢۵ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٩۵ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد) .ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز ٢١ ،ﺗﯿﺮ  (١٣٩۶ﻣﻬﺪی ﻧﻮﯾﺪ ادهﻢ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن ]ﺧﺎﻣﻨﻪای[ ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ﺑﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ،اﺟﺮای ﺳﻨﺪ  ٢٠٣٠ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ) «.هﻤﺎنﺟﺎ(
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ )اﺻﻞ  ۵٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( و اﻣـﻨـﯿـﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎرز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻀﻞهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺷﺎهﺪ آﻧﻬﺎﯾﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب )ذﺧﯿـﺮه
ّ
ﺳﺪﺳﺎزیهﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺳﻮدورزاﻧﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ اﯾﺮان( ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎ ٔ
ﺳﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮهﺎی ﮐﺸﺖ
و ﻋﺮﺿﻪ( از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ،ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ و ﮐﺎهﺶ ﻣﺮﺗﻊهﺎ و ﭘﻮﺷﺶهﺎی ﮔﯿﺎهﯽ ﺷﻬﺮی و ﻏﯿﺮﺷﻬﺮی ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪن روﺳﺘﺎهﺎ و ﺑﯿـﺎﺑـﺎنزاﯾـﯽ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ در ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و ﺑﺮوز ﺗﻮﻓﺎنهﺎی ﺷﻦ و رﯾﺰﮔﺮدهﺎ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی ﮐﺮﺑﻨﯽ )ﻣﯿﺰان ٔ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در اﯾـﺮان از
ٔ
ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺮژیهﺎی ﭘﺎک ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی و آﻟﻮدﮔﯽ هﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ٔ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦهﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ( و ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ٔ
ﻧـﻘـﻠـﯿـﻪ
روﯾﻪ وﺳـﺎﯾـﻂ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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٢۴

ٔ
ﻋـﺮﺻـﻪ ﭘـﺎﮐﺴـﺎزی
ﻣﻮﺗﻮری ﺷﻬﺮی ،آﻟﻮدﮔﯽ آب و زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺎﺿﻼبهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﮐﺸﺎورزی-ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رهﺒﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ در
ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ ،آﻣﻮزش و ﻓﺮهﻨﮓﺳﺎزی ،هﻤﮑﺎری ﺑﺎ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﯾﺴﺖﺑﻮم ،و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ و زﻟـﺰﻟـﻪ و دﯾـﮕـﺮ ﺑـﻼهـﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،و ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪهﺎی زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان.
ب( ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ٔ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻻﯾﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑـﺮ
ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﻮاره ّﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ،از هﻤﺎن دوره ُ رهﺒﺮی و و ِ
ّ
اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﺿﺪﻣﻠ ِﯽ »ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ«  ،ﺑﺪون هﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،هﻤﻮاره ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗـﺮار داده
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ روی هﻢ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟـﯽ ﻏـﯿـﺮواﻗـﻊﺑـﯿـﻨـﺎﻧـﻪ و
اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞهﺎ و دﺷﻮاریهﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در
ٔ
ّ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﻨﺶهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد هﺪفهﺎی اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻣـﺎدی
ٔ
و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ هﺪر داده اﺳﺖٔ .
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﺧﺎﻟﺖهﺎﯾﺶ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺳﺖ در دﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽاش ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ.
ٔ
ٔ
ﮔﺴـﺘـﺮده
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗـﺘـﺼـﺎدی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮونﻣﺮزی ﺳﭙﺎه از ﺑﺎزوهﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ٔ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم« ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ دﯾـﮕـﺮ
ﺑﺮونﻣﺮزی ﺳﭙﺎه ،هﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼمﮔﺮای ﺣﺎﮐﻢ ،دودش هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢدﯾﺪه در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽرود.
ٔ
هﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ« و ﺑﺎزﺳﺎزی »اﻣﭙﺮاﺗـﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ« ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﻠـﯽ
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دارﻧﺪ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ -ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﺳـﻮرﯾـﻪ و
ﯾﻤﻦ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،از ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ راه ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﺳـﺘـﻔـﺎده از ﻧـﯿـﺮوی
ﺑﺮونﻣﺮزی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﯾﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺪر ،از ﮔﺮوههﺎی اﺳﻼمﮔﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ،
ﮔﺮوههﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺮ ﻋﻨﻮانهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮم« در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎلاﻧﺪ :اﻣﺜﺎل ﺷﺒـﻪﻧـﻈـﺎﻣـﯿـﺎن ﻟﺸـﮑـﺮ
ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻓﻐﺎن ،ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺸﮑﺮ زﯾﻨﺒﯿﻮن ،ﮐﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ،ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺔ ُاﻟﻨ َﺠﺒﺎء )ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮوه ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒـﯽ در
ﻋﺮاق(.
ّ
ّ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﺮای هﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻌﺎر »ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟـﯽ -از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان -در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ راز ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮر هﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در اﻣﻮر داﺧـﻠـﯽ آن ﮐﺸـﻮر ﺗـﻼش ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎﯾﯽ هﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دوﻟﺘﻤﺪاران اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .در دی  ١٣٩٧اﯾـﻦ
ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ّ
»ﻣﻘﺎم
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﺳﺨﻨﮕـﻮی وزارت
هﺎی اﯾﺮان ،از ً
ٔ
ٔ
ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان هﻢ اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد هﯿﺌﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت اﻣﻮر
اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ) «.ﺳﺎﯾﺖ اﯾـﻨـﺘـﺮﻧـﺘـﯽ ﺻـﺪای

آﻣﺮﯾﮑﺎ-ﻓﺎرﺳﯽ ٢٠ ،دی (١٣٩٧
در هﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن هﻨﺪی NDTVﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن »در دوﻟﺖ ٔ
آﯾﻨﺪه اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن
ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدّ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎمهﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ .از ﺟـﻤـﻠـﻪ ،ﺻـﺒـﻐـﺖ اﺣـﻤـﺪی،
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃـﺮﯾـﻖ
ٔ
ﻇﺮﯾﻒ درﺑﺎره »ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر« ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را »ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﭙـﻠـﻤـﺎﺳـﯽ و
دوﻟﺖ ٔآن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن ّ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻﺮﯾﺢ در اﻣﻮر« آن ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .روز  ٢ﺧﺮداد  ١٣٩٩ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ هﺮات از دﺳﺘﮕﯿﺮی دو ﻣﻘﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺧﺒﺮ داد) .ﻧﻘﻞ از دوﯾﭽﻪ وﻟـﻪ
ٔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر ]ﺧﻮدرو[ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﻟﺴﻮاﻟـﯽ ﺷـﯿـﻨـﺪﻧـﺪ ﻣـﯽرﻓـﺖ،
ﻓﺎرﺳﯽ( در اﻋﻼﻣﯿﻪ اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ ّ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ) «.هﻤﺎنﺟﺎ( اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎد اﻣﯿﻨﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻃﻼﻋﯿﻪاش از ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮد .آزادی ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن از زﻧﺪانهﺎی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ و ﻃـﺎﻟـﺒـﺎن )ﮐـﻪ دوﻟـﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ!( و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ »ﺟﻬﺎدﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻘﺶ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان هﻤﻮاره هﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﺳﭙﺖ ،ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻣﺴـﺘـﻘـﺮ در ﻋـﺮاق
در  ٢٧آﺑﺎن ﺳﺎل ،١٣٩٨
ٔ
درﺑﺎره ﺳﻨـﺪهـﺎی اﻃـﻼﻋـﺎﺗـﯽ ﻟـﻮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ و اﯾﻨﺘﺮﺳﭙﺖ
رﻓﺘﻪاﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ٔ
ٔ
هﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮاق و ﺟﺬب رهﺒﺮان و ﺳﯿـﺎﺳـﺘـﻤـﺪاران آن
ّ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی هﻨﻮز هﻢ اداﻣﻪ دارد .ﺣﺘﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﺎوران ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ّ
ﭘﯿﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق ،از هﻤﮑﺎران و ﺧﺒﺮﭼﯿﻦهﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻗـﺎﻧـﻮن
ﺧﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣـﺪه اﺳـﺖ:
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻓﺼﻞ دهﻢ )ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ( آﻣﺪه در ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .در اﺻﻞ  ١۵۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ
»ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ...در ﻋﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺎﻣﻞ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﻠﺖهﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ
از ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.آﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺪهﺎی ﻟﻮ ٔ
رﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨـﯿـﺘـﯽ و اﻃـﻼﻋـﺎﺗـﯽ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ّ
ٔ
درﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻋـﺮاﻗـﯽ
اﺳﻼمﮔﺮای اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ! ﮔﺰارشهﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ٔ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس
)ﺷﺎﺧﻪﺑﺮونﻣﺮزی اﺻﻠﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ﮐﻪ از ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻣﺴﺘﻘﻞ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮاق ،در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮی ﻣـﺜـﻞ
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮان اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﻪ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ردههﺎی ارﺷﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﺘﺨﺎب و ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﭘﯿﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﺗـﻮاﻧـﻤـﻨـﺪ ﮐـﺮدن ﺟـﺮﯾـﺎنهـﺎی
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎس ،در اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریهﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در روز ﺟـﻤـﻌـﻪ ّدوم ﺧـﺮداد ،در
ﺻﺤﺒﺖهﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽاش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻗﺪس اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ:
دﺳﺖ ﺗﻬﯽ از ﺳﻼح او اﺳﺖ ...ﺑﻪ هﺪاﯾﺖ و ﻣﺪد اﻟﻬﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی
او
ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﻨﻬﺎ
و
دارد
ﺷﺠﺎﻋﺖ
و
ﻏﯿﺮت
»...ﯾﮏ روز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،دﯾﻦ و
ِ
ٔ
ﻣﻮازﻧﻪﻗﺪرت در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و اﻣﺮوز ّ
ﻏﺰه ]ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺣﻤﺎس آن را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﻬـﺎﺟـﻢ ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ دﺷـﻤـﻦ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ«.
ٔ
ٔ
او ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ اداره ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ:
ّ
»ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺎ دﺷﻤﻦ وﺣﺸﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار در ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿـﻦ آﻣـﺎده
اﺳﺖ«.
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﺰباﻟﻠﻪ در ﻟﺒﻨﺎنّ ،
ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ هﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ٔ
ﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺗﻮدهﯾﯽ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن )و ﻋﺮاق( در ﭘـﺎﯾـﯿـﺰ و
ٔ
ٔ
هـﻤـﻪ ﺳـﻌـﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم اﯾﺮان در آﺑﺎن  ،١٣٩٨ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮای هﻮادارش در ﻟﺒﻨﺎن )و ﻋﺮاق(
زﻣﺴﺘﺎن  ،١٣٩٨ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﻋﺘﺮاضهﺎی
ّ
ﺧﻮد را ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ در آن ﮐﺸﻮر )و ﻋﺮاق( را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳـﺮﮐـﻮب ﺗـﻈـﺎهـﺮات
ﻣﺮدﻣﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق.
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﺳﺖ .در ﯾﻤﻦ ،ﺟﻨـﺒـﺶ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓهﺎی ﯾﻤﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  1389در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل
ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋـﻠـﯽ
ﻋﻀﻮ »ﺷﻮرای هﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« ﺑﻪ
رهﺒﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﻤﻦ ﺑﺮ ِ
ِ
 ١٣٩٠ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرهﺎی ِ
ﺑﺮﮔﺰاری »ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻠﯽ« ﺑﻪاﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻓﺮﻗﻪﯾﯽ ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐـﻪ در ﯾـﻤـﻦ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ را زﯾﺮ ﻧﺎم
ِ
دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ را زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد )ﻓﺮوردﯾﻦ  (١٣٩۴ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻮاﻓﻖ هﺴﺘﻪﯾﯽ ﺗﻬﺮان و ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن )ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺻﻠﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠـﯽﮔـﺮی ﺳـﺎزﻣـﺎن
در راه اﺳﺖ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻤﻦ )ﺣﻮﺛﯽهﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺣﺮاک ﺟﻨﻮﺑﯽ( در
رهﺒﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدی ﯾﻤﻦ را ﺑﺎ هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﯽﮐﻨﺪ ،هﻤﺎن اﺋﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوههﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺟﻬﺎدی را در
ﻣﻠﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎم )داﻋﺶ( را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬارد و ﻣﻌﺮوف ﮐﺮد ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺳﺎل ٢٠١١
ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و دوﻟﺖ
ِ
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻮﺛﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳـﭙـﺎه ﭘـﺎﺳـﺪاران اﯾـﺮان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان آبهﺎی اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر ُﺣﺪﯾﺪه را ﻣﯿﻦﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﻨﮓ در ﯾﻤﻦ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در آن
ٔ
هﻤﺎوردی اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺳـﺮﮐـﺮدﮔـﯽ
ﻋﺮﺻﻪ
درﮔﯿﺮﻧﺪ ،از زﻣﺎن درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﻮﺛﯽهﺎ و ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﺎن ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ،١٣٨٨ﺑﻪ
ِ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ّﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺸﺎر در ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٨٩ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﻤﺎمﻗﺪ از دوﻟﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐـﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ،از آﻏﺎز ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺪاﻟﺖ
درﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در آن ﮐﺸﻮر ،و ﺳـﭙـﺲ ﯾـﻮرش
و
«
ﺳﻮرﯾﻪ
آزاد
ارﺗﺶ
»
ﻣﺜﻞ
ﺤﯽ
ﻣﺴﻠ
ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻮرﯾﻪ
ﭘﺲ از ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم
ً
ﻧﯿﺮوهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﺜﺎل داﻋﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺷﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ( ﺑﺎرهﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان »در ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت دوﻟﺖ دﻣﺸﻖ« ﺑﻮده اﺳﺖ و »ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
ٔ
)روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ٩ ،آﺑﺎن  ،١٣٩٨ﻧﻘﻞ از ّﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎس( ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ هﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺮدم
دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ،در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﻮد«.
اﯾﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮم« ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رﺧﺪادهﺎی زﻣﺴﺘﺎن ،١٣٩٨و ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺳﻢ
ّ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺎک ﻋﺮاق ،ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن را »ﮔﺎمهﺎی اوﻟﯿﻪ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی ﻣـﺎﺟـﺮاﺟـﻮﯾـﺎﻧـﻪ و
ّ
ٔ
ٔ
ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮهﺎﯾﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﻨﺪ.
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﺑﺮﺗﺮی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی هﻮادارش در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻮان ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد دارد ،و در ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ در اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در روز  ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩٨و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریهﺎ ،روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ» :از ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮏهﺎ و ﺳﻼحهﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ُﻣ ّ
ـﺨـﯿـﻠـﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن هﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺷﮏهﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ هﻮاﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﻣﺎه دی ﺳﺎل  ،١٣٩٨و ﺷـﻠـﯿـﮏ
ّ
ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﮐﻨﺎرک در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ )ﻣﺎﻧﻮر( ﻧﻈﺎﻣﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩٩ﻣﺸﺎهﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﺟـﺪی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و اوﻟﻮﯾﺖهﺎی ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان -و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾـﮕـﺮ
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ -را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ُ
ﭘﯿﺸﺒ ِﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺶآﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧـﯿـﺮوهـﺎی ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،هﻤﯿﺸﻪ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺟﻨﮓﻃـﻠـﺐ ﺧـﺎرﺟـﯽ
ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن اﯾﺮان داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﻨﺶ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و در ﺿﻤﻦ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯿﻠـﯿـﺎردی
ّ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﯿﺐ ﻣﻠﺖهﺎی آن ﮐﺸﻮرهﺎ .ﺣﻀﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﻮدی ﺑـﺮای
ّﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ّ
ٔ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻠﺖهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ّ
ٔ
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻔﻮذ آن از ﻣﻨـﺎﺑـﻊ ﻣـﻠـﯽ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺻﺮف دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در راه »ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« و ﺑﺴﻂ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ و
ﮐﺮدن ﺟﯿﺐ ﻋﺎﻣﻼن و واﺳـﻄـﻪهـﺎی
ﮐﺸﻮر و از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،هﯿﭻ اﺛﺮ و ﻧﻔﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن و ﭘﺮ ّ
اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ ﻣـﺮدم و ﺑـﻪوﯾـﮋه
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺰرگ راﻧﺖﺧﻮار در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ٔ
ﺷﺪه اﯾﺮان ،دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨـﯿـﺎدی و ﻣـﻬـﻢ در ﻣـﺘـﺰﻟـﺰل و
ّ
ِ
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و وﺧﯿﻢ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﮐـﻤـﺮﺷـﮑـﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﺪرتهﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد.
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻪﯾﯽ و اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
پ(
ٔ
ٔ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک »ﺑﺮﺟﺎم« ﭘﺲ از هﻔﺘﻪهﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرهﺎی ») «۵+١ﭘـﻨـﺞ ﮐﺸـﻮر
اﻋﻼم
ﺑﺎ
ِ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ٔ
ﻋﻼوه آﻟﻤﺎن( ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی هﺴﺘﻪﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗـﺒـﺎل
ﻋﻀﻮ داﺋﻤﯽ
ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ،در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ٢٣ﺗﯿﺮ  ،١٣٩۴در ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺶ از  ٣ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ِ
ارﺷﺪ دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺸﺎوران اﺻﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻋﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ّ
ٔ
ٔ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ُ
ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺣﻤـﺪیﻧـﮋاد ،زﯾـﺮ ﻧـﻈـﺮ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از  ٨ﺳﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﺪﻣﻠﯽ و
ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهای ﮐﻪ
ٔ ِ
ٔ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﻮد ،اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم و »ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ« وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم«  ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن »ﺟﺎم زهﺮ« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗـﯿـﺮ
ِ ١٣۶٧و ﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻓﻖ آﺗﺶﺑﺲ در ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز  ٨ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽهﺎﯾﯽ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ از آن ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ّ
ﻣﺨﺮب »اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ« ﺑﻮد
ٔ
ٔ
ﺧـﺮدﮐـﻨـﻨـﺪه
ﺑﺮﮔﻤﺎرده وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﺰوای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان و ﺗﺤﺮﯾـﻢهـﺎی
ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺻﻨﻌﺖ هﺴﺘﻪﯾﯽ را -ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ دﻻر ﺑﺮای آن هﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ هﺴﺘﻪﯾﯽ در دو ٔ
ٔ
دهﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ هﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑـﻮدﮐـﻪ ﻣـﯽﺑـﺎﯾﺴـﺖ ،و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ِ
ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﺒﺮم و ﺣﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و دﺷﻮاریهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖّ ،آب ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،و ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎ را ﺣـﻞ
ٔ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻨـﺠـﺎ ﮐﺸـﺎﻧـﺪ،
ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﯾﺪ روزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻬﻢ از روﻧﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﺿﻊ ﺻﻠﺢ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻣﻀﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮش در ﮐﺎهﺶ ﺗﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از
ﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و از هﻤﯿﻦ رو ،اﻣﺮوز هﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽاش ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻦﺳﻠﻤﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از اهﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ )دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ( ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﻣﻬﺎر ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ« در ﺧﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ و آﻏـﺎز
آﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در دی  ،١٣٩۵ﭘﺎﯾﺎن
ِ
ٔ
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و »ﯾﺎﻏﯽ« ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﺮان ،و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎی
ٔ
هﻤﺎن ﻣﺎههﺎی ورود ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮور ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ هﺴـﺘـﻪﯾـﯽ اﯾـﺮان اﺳـﺖ ،اداﻣـﻪ
ﻧﺨﻮاهﯿﻢ داد) «.ﺧﺒﺮﮔﺰاریهﺎ ٢١ ،ﻣﻬﺮ  (١٣٩۶و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ در روز  ١٨اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩٧دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و »ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐـﺜـﺮی
«را در اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﯽ-ﻣﺎﻟﯽ-ﺑﯿﻤﻪﯾﯽ ﺗﺎزهای ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﮔﺴـﺘـﺮدهای در ﻋـﺮﺻـﻪهـﺎی ﺗـﺠـﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖهﺎی ارزی )دﻻری( ،ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی و ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽٔ ،
ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،آهﻦ و ﻓﻮﻻد و ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯿﻦ،
و ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
ّاﻣﺎ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺰاعهﺎی ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای هﯿﭻّ .اﻣـﺎ از ا ﮔـﺮ از دﯾـﺪﮔـﺎه ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ّﺳـﻪ
ٔ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪاش اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﻠـﯽ
ﻋﺮﺻﻪ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ آن ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮرژوازی ّﻣﻠﯽ را ﮔﺴﺘﺮده و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣـﻔـﻆ
ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ آن را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓـﻊ
ﻣﻨﺎﻓﻊ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ّ
و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ زد .ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ در
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼش رژﯾﻢ در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ،ﺣﻔﻆ
ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎهﯿﺘﺶ ،ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت
ّ
اﯾﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا رژﯾﻢ ّ
ٔ
ٔ
»ﻧﻈﺎم« و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖهﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد .ﺑﺎ هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺧﺘﻼفهﺎی ﻣﻮﺟـﻮد را
ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﯿﺮهﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق راﺳـﺘـﯿـﻦ ﻣـﺮدم
اﯾﺮان ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﺮد .ﺟﺰ اﯾﻦ راه ﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﮕﺮی ّ
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
 .۵وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان
اﻣﺮوزه ،ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دهﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ دﺳﺘﺨﻮش ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﻋﻤﺪهای ﺷﺪه اﺳـﺖ .در
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ ،ﻧـﻬـﺎدﯾـﻨـﻪ ﻧﺸـﺪن
ﭘﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼلهﺎﯾﯽ هﻤﺮاه ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺠﺎع اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ اﺳﻼمﮔﺮا ،اﻗﺪامهﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎههﺎی ّاول اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ژرف و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در ﻧﺘـﯿـﺠـﻪ ،ﺗـﻮازن
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘـﻦ
ﺳﻤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺠﺎری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و زﻣﯿﻦداران ﭼﺮﺧﯿﺪ.
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ِ
ﺑﺮ ﺷﺎهﺮگ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،و در ﮐﻨـﺎر آن ،ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ّ
ﻣﺼﻮب  ١٣۶٠ﺧﻮد ﺑﺎ هﺸﺪار دادن ﻧﺴـﺒـﺖ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار از راﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ دو ﻧﯿﺮوی ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ در
ّ
ٔ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ آن ،هﺸﺪار داد ﮐﻪ:

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ّ
ّ
ﺣﺪ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ]ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎم ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری[ را در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ
»...هﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺠﺎری ،و ﺗﺎ
ﭼﺸﻢ ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪهﺎ را از ﻃﺮف وﺳـﯿـﻊﺗـﺮﯾـﻦ
هﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار داده و ﺿﺮورت
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﻗﺸﺎر
ٔ
ٔ
ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪهﺎی رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-راﻧـﺘـﯽ ﭘـﺎﯾـﻪهـﺎی
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« )ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺑـﺪاع ﮐـﺮده اﺳـﺖ( ﺗـﻮﺳـﻂ
اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺟﺮای
روﯾـﻪٔ
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر وارد آورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳـﺒـﺐ اﻓـﺰاﯾـﺶ ﺑـﯽ ّ
دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺰاران و
واردات ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺧﺎرج و راﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮداﮔﺮی دﻻﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑـﻪ
ﮐﺎﻻ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﺎم و ﮐﺎﻧﯽهﺎ( و
واردات ّ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ژرف ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن
هﻢزﻣﺎن ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،و ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﺗﺪرﯾﺠﯽ وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ از زﻣـﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻃﯿﻒ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ -ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ -آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﯽ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷـﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪوﯾـﮋه در دورهٔ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و روﺣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ّﻗﻮت اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ هﻢ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده در ٔ
هﻤﻪ ردههﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد و ﺛﺮوتهﺎی ﺳـﺮﺳـﺎمآوری را ﺑـﺮای
ﻋﺪهای اﻧﺪک ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،و هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ درآﻣﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺳﭙﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم« )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ( از ﯾﮏ ﺳـﻮ ،و از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎهﺶ ﻧﺴﺒﯽ درآﻣﺪهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ »ﺑﺎﻧﮑﺪاران« در ﺟﺬب اﻧﺪوﺧﺘﻪهﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم -از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن -و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
هﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دهﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ و روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن )و ﭘﯿﺶ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ در ﺷﯿﻠﯽ( ﺑﻪ
دزدﯾﺪن آﺷﮑﺎر آﻧﻬﺎ ،ﻧﻤﺎدهﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽاﻧﺪ .اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ّ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ »اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار« ﺑﯽﻧﻈﺎرت و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از زﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ -از زﻣـﺎن رﻓﺴـﻨـﺠـﺎﻧـﯽ ﺗـﺎ ﮐـﻨـﻮن-
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ.
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻮﺷﮏ هﻮا ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ هـﺮ روز
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ دﺷﻮاریهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ،هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-در ﺳﺎلهﺎی  ١٣٩٨-١٣٩٩ﻧﯿﺰ ﺿﺮﺑﻪهـﺎی ﺷـﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ
ﻣﺮدم وارد آورد.
زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻼﮐﺘﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺋﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و رﺧﺪادهﺎی ﺑﯿﺶ از دو ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ،
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺗﻮدههﺎ ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ّ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪﯾﯽ وﻏﯿﺮه از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﺮﭼﻨﺪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑـﺤـﺮان
ﺷﺎﻟﻮده ﻋﻤ ٔ
ٔ
ﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ -ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮدن
 ﺑﻮده و در وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶﺑﻨﯿﺎد و ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮاوردههﺎی ﺟﻨﺒﯽ آن،ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﮐﺎﺷﯽ ،ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﯿﺮآﻻت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷـﺎک ،ﻓـﺮش ،ﻓـﻮﻻد و ﻓـﻠـﺰات
رﻧﮕﯿﻦ ،و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ-ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ اﯾﺮان در هﺮ دو ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و ﺻـﺎدرات آﻧـﻬـﺎ دﺳـﺖﮐـﻢ ﺑـﻪ
هﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻤﯽ در ٔ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﻻزم ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ دادن ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽهـﺎی ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ ،آﻣـﻮزش و ﺗـﺮﺑـﯿـﺖ
ﮐﺸﻮرهﺎی
ٔ
ّ
ٔ
ﮐﺎدرهﺎی ﻻزم ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ )رﯾﺎﻟﯽ و ارزی( ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻣـﻨـﯿـﺖ ﺷـﻐـﻠـﯽ ،و
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ هﺪر ﻣﯽرود .دﻟﯿﻞ ﺑﻪﮔﺮوﮔـﺎن ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در اﻣﺮ ﻓﺮوش و ﺗﻮزﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ،و در ﮐﻨﺎر آن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ دﻻﻻن و ﺑﺎﻧﺪهﺎی
ّ
ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺘـﯽ
ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻪ دهﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪادن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن هﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ّ
ٔ
ﺷﯿﺮازه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .اﺳﻢﮔﺬاری ﺳﺎلهﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »اﻗﺘﺼـﺎد ﻣـﻘـﺎوﻣـﺘـﯽ« ﯾـﺎ
در ﭘﯽ ﺳﻘﻮط درآﻣﺪ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﺧﻄﺮ از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن
»ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻣﻨﻪ ّای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮری اﺳﺖ و هﯿﭻ اﺛﺮی در ﺑﺎزﺳﺎزی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﯿﻒ و
ﻣﯿﻞ و اﺧﺘﻼس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و راﻧﺖﺧﻮار در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﻗـﺪرت
ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻒاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ دهﻪ ﺗﻼشﺷﺎن ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻧﻮنﻻﯾﻪهﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﺠﺎری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮم ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﻪهﺎی ﻗﺪرﺗﻤـﻨـﺪ و
اﻧﮕﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ًﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﺎحهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ُﭘﺮﻧﻔﻮذی در درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ راهاﻧﺪازی ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﮐﺴﺐ« ﺑﻪ هﺪف ﺳﻮدآوری ﺑﺴـﯿـﺎر
ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ دﻻری ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در ﻣﺨﯿﻠﻪﺷﺎن ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪٔ .
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت در درون ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻻﯾـﻪهـﺎی
ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﻧﮕﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنهﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺰرگ -ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖهﺎ و ﺗﻘﺎﺑﻞهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﻪﺷﺪت ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ -در
ٔ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ٔ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻗﺪرت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ روی ،اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف آﻧﺎن از ٔ
داﯾﺮه ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ و
ﻣﻨﺰﻟﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺮی دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺧﺼـﻮﺻـﯽﺳـﺎزی و واﮔـﺬاری وﺳـﯿـﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ّ
ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ )ﻣﺜﻞ ﺑﻮرس( ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ّﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻓـﺰاﯾـﻨـﺪهﺗـﺮ ﺗـﻤـﺎم ﺷـﺌـﻮن
ٔ
ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻤﺎری وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻪهﺪف ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان و ﻧـﻘـﺾ ﺣـﻘـﻮق
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
دهﻪ اﺧﯿﺮ در زﯾﺮ ٔ
در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ،و از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در ﺳﻪ ٔ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﻮکهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﺜﻞ اﻓـﺰاﯾـﺶ
ﺳﺎﯾﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﺸﻦ و
ِ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪٔ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ( زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺟﻬﺶ« رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺴﺎرتهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ و زﯾﺎنهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ
ّ
ٔ
ﺳـﻠـﻄـﻪ
زﯾـﺮ
در
ﺖ.
اﺳ
ﮐﺮده
ﮔﺴﺘﺮده
و
ﻋﻤﯿﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ،و در اﻧﺘﻬﺎ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺗﻮدههﺎ ،ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ّ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺳﻪ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮُ ،ﭘﺮ ّﺷﺪن ﺟﯿﺐ اﻃﺮاﻓﯿﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران »ﻧﻈﺎم« او از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﮐﺎﻻهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﺎرت ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽ ﺑـﻪ
ٔ
ٔ
ﺷﯿﻮههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﮔﺎم ﺑﻪﮔﺎم ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرهﺎی داﻧﺸﮕﺎهﯽ ،در ﻓﺎﺻـﻠـﻪ ﺳـﺎلهـﺎی  ١٣٧۵ﺗـﺎ ١٣٩٠
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ٢۴هﺰار ﺷﻐﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ،١٣٩۵ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود ١٧درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ٢٢٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی اﯾﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮد .در ﮐـﻨـﺎر اﯾـﻦ
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وﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ )و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن( هﺮ ﻧﻮع ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽﺳـﺎزی و
ﻣﺰدهﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻧﻘﺾ ﺧﺸﻦ ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽﺷﺎن هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻼق و ﺣﮑﻢهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ زﻧﺪان ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ٔ
دره ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﻬﺮهﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ،ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻬﻦ
ّ
ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺴﻦ هﺎﺷﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،در ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﺶ در روز  ٢٣ﻣﺮداد  ٩٧ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﻣـﺮدم اﯾـﺮان در
زﯾﺮ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺮ و ﯾﮏدهﻢ آﻧﺎن در زﯾﺮ »ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ  ٢٣اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،١٣٩٨ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﮔـﺰارﺷـﯽ
ﮐﻪ در هﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺗﻮرم در ﺳﺎل  ١٣٩٧رﮐﻮردهﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ّ
»ﻧﺮخ ّ
ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٧ﺑـﻪ ﺑـﯿـﺶ از  ۴٧درﺻـﺪ
رﺳﯿﺪ ...ﺑﺮآوردهﺎ از ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٣٩۶در ﺣﺪود ١۶درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٧در
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزهﺎی زﻧﺪﮔـﯽ
ﺣﺪود  ٢٣اﻟﯽ  ۴٠درﺻﺪ )ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪی ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل  (١٣٩٧در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ّ
ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی ﺷﻬﺮی را ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﻧﺘـﯿـﺠـﻪ ﮔـﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ
در ﻣﻮردی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔﺮ ،اﻗﺘﺼﺎددان» ،ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ« ﺑﺮای ﯾﮏ
٣٣درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان دﭼﺎر »ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ« هﺴﺘﻨﺪ و  ۶درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ »ﺧﻂ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ« اﻧﺪ.
ﻣﻘﺎمهﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را هﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .در هﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٣٩٩را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٨٣۵هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ روزﻣﺮه ،و ﺑﺮآورد ّ
ﺗﻮرم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۵٠درﺻﺪ ،هﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد .اﯾـﻦ در
ّ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰد ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻠﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ١٣٩٨را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣـﺪاﻗـﻞ
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ٔ
ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮ از ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ارزانﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎرهـﺎی ﻣـﻮﺟـﻮد و ﺑـﻪ اﻋـﺘـﻘـﺎد
اداﻣﻪ اﺟﺮای
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﮐﺎر٧٠ ،درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادههﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اوﺿﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﺧﯿﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻮدن دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ،در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩٩دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺪهﺎ ﻣـﯿـﻠـﯿـﺎرد ﺗـﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ١۴درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾـﺎﻓـﺖ و ﺑـﻪ
ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
 ٧٩٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ هﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ّ
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽدهﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣـﺮدم را ﺑـﺎ دﺷـﻮاریهـﺎی
ٔ
ٔ
رﺳﯿﺪه اﯾﺮان ،و اﮐﻨﻮن در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ
ﺗﺎزهای روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪِ ،
ٔ
ّ
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ّﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗـﺪرﺗـﻤـﻨـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﻣـﺜـﻞ »ﺻـﻨـﺪوق
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻮل آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﯽ
ﻣﻠ
هﺎی
هﺰﯾﻨﻪ
و
ﯽ
ﻣﻠ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ درآﻣﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل« و »ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ«  ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
رﺷﺪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ﮐﺎذب در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮهﺎی ُﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﺪون رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑـﺎ
ِ
ِ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪهﺎی ﻧﻔﺘﯽ و راﻧﺖﺧﻮاری اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻻﯾﻪهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽدهـﻨـﺪ.
اﯾﻦ ﻻﯾﻪهﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻧﻘﺶ ُﭘﺮرﻧﮓ و اﺛﺮﮔﺬاری در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر دارﻧﺪٔ .
ﻧﮑﺘﻪ ُﭘﺮاهﻤﯿﺖ در ﺑﺤﺚ دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ در آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗـﯽ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ،رﺷـﺪ ﺳـﺮﻃـﺎﻧـﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه در ﻣﻘـﺎم ﻻﯾـﻪٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار از راﻧﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان و در ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﻬﻤﯽ از آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﮐﯿﺪ و دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ آن
ِ
داﺷﺖ.
راﻧﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖهﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از درآﻣـﺪهـﺎی
ّ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪهﺎی ﻧﻔﺖ در ﺳﺎلهﺎی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﻗﺸﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ِ
ُ
دﺳـﺖ ﺑـﺎﻻ را در ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﺰودهاﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه )ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﻪای ﮐﻪ اﮐـﻨـﻮن
ﻣﻠﯽ و دﺳﺘﺒﺮد زدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮ ﺛﺮوت و ِ
ِ
ٔ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان دارد( در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﻮﮐﯿﺴﻪهﺎی واﺑﺴـﺘـﻪ ﺑـﻪ ردههـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن
ٔ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻋﻨﺼﺮهﺎی ٔ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت در هﺮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖاﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر
دهﻨﺪه ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻨﻬﺎ،
ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ِ
ّ
ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼمﮔﺮا و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺣﺎﮐﻢ در ﭼﻬﻞ و دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ »راه ﺳﻮﻣﯽ« ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮل آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼـﯿـﺰی ﺟـﺰ
هﻤﺎن ﻧﻈﺎم ٔ
ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
اﻟﻒ( ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ّ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر ٔ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ٔ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ّ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی هﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪﻣﻠﯽ »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« و »اﺻﻼح ﺳﺎﺧـﺘـﺎر
ٔ
ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی« و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ در دوﻟﺖهﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه،
ﻋﻤﺪه ٔ
ﺑﺎ رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ و ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﺑﺰرگ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻒهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﻧﻘﺎش ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺶ ،ﺑﺮﻗﮑﺎر ،و
ﺟﺰ آن( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣـﻌـﻪ دﺷـﻮار ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادههﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان )ﻧﻘﻞ از هﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ ١٠ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(١٣٩٩اﻣﺮوزه ﺟﻤﻌﯿﺖ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ٢۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣـﺪود
 ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﮑﺎر در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶهﺎی ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﺸﺎورزی ،و ﺧﺪﻣﺎت اداری و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﯾﺎ ﻣـﯽﮐـﺮدﻧـﺪ( .از اﯾـﻦ ﻣـﯿـﺎن،
ٔ
)ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ٣٢٫۵درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ١٩درﺻﺪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ( ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ۴٩٫٨درﺻـﺪ در ﺑـﺨـﺶ
٣١٫۵درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧـﻮد
ﺧﺪﻣﺎت ،و ١٨٫٧درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻏﻞاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر  ١٣٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ٩ ،آﺑﺎن  ،(١٣٩٨ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ )ﯾﻌﻨﯽ
ِ
ّ
)ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن( ٣ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد  ١٣٩٨ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و ١٢٠هﺰار ﻧﻔﺮ ،و ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﺻﻠﯽ ِ
و ٨٠۵هﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻧﻮادههﺎ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ۴٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺎﻏـﻼن
در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ،و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ده ﻧﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮ )ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎههﺎی را ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ
ﻣﯽدهﻨﺪ( ،و اﻧﺒﻮهﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﯾﺎ روزاﻧﻪﮐﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮوژهﯾﯽ و ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﮏهﺎ ،و اﻟﺒﺘﻪ زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدهﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ...از هـﯿـﭻ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻮراهﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر )ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ١٣ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١١ ،(١٣٩٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺮاردادهـﺎ ﻣـﻮﻗـﺖ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩٩ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ٣ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٢٩

از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎههﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ٩٨۵‚١٨٠ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ دارﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١۴٠هﺰار ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯿﻦ  ١١ﺗﺎ  ۵٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ دارﻧﺪ،
و ﻓﻘﻂ  ٣۵‚۵٠٠ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ دارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮔﺎههﺎی دارای ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ از  ۵٠ﺷـﺎﻏـﻞ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ
اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی رﺳﻤﯽ )ﻣﺜﻞ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در هﯿﭻ ﺗﺸﮑﻞ رﺳﻤﯽ و ﻣﺠﺎز ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و
ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮاردی اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر )ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ،ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ هﻔﺖﺗﭙﻪ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻓﻠﺰﮐﺎر-ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ( ،و ﺑـﻪرﻏـﻢ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﻤﺎره  ٨٧و  ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮ آزادی و ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑـﻞهـﺎ و ﺑﺴـﺘـﻦ
ﻗﺮاردادهﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞهﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ( ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞهﺎ در هﯿﭻ ﺑﺨﺸـﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧـﯿـﺎز داردّ .اﻣـﺎ ﻧـﻈـﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزیهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻤﺪی ،ارﺗﺸﯽ از ﺑﯿﮑﺎران ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و از آن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺰدهﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾـﻦ
روﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺰد ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﺗﻌﻄﯿﻼت و اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،و ﻧﯿﺰ دﻓﺎع از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘـﻞ و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﮐﺎهﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺰدهﺎ و ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣﺰدهﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﮑﺮدن ﻣﺰدهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮرم ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ّ
ﻣﺴـﺘـﻤـﺮیهـﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ،رواج ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری و اﺳﺘﺨﺪامهﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻗﺮاردادی و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،زوال ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺤﯿﻂهﺎی ﮐﺎر ،رﺷﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ّ
ٔ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،و اﺧﺮاجهﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻣﺪاﺧﻠـﻪﺟـﻮﯾـﺎﻧـﻪ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ،در
ّ
ٔ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ
ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺷﻌﺎر ﭘﻮچ »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻣﻨﻪای،
اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ،و ﺣﺮاج ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺷﺴﺘﺎ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد
 ،١٣٩٩ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ِ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻬﯿﺪﺳـﺘـﺎن ﺷـﻬـﺮ و
و
زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ،
و
ﺑﻮده
ارزش
ﻓﺎﻗﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻻن
و
ﺳﺮان
ﺑﺮای
آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ
ﮐﻨﺪ
ﻣﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ
ِ
روﺳﺘﺎ ،و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ هﻤﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ.
ِ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دارد ،رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ .در ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ٔ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺿﻌﻒ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و هﻤﺎهﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن اﻗﺪامهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ،و در ﭘﯽ
ِ
ﻣﺒﺎرزه ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ،از ﮔﺎمهﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔـﺮی اﯾـﺮان ﺑـﺮداﺷـﺘـﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ
آن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ّ
ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ .ارﮔﺎنهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی
اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚهﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اﻗﺪامهﺎی زودهﻨﮕﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ .ﺑـﺤـﺚهـﺎ در
و
اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ را ٔﺑﺎ ِ
ٔ
ﺑﻨﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی-ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ هﺪف ٔ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ هﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ٔ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓـﻊ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﻣﺆﺛﺮ
و
ﺻﺤﯿﺢ
راهﮑﺎرهﺎی
اراﺋﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و
وﻇﯿﻔﻪ
زﻣﯿﻨﻪ
ِ
ٔ ِ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪٔ ِ .
اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدهﺎی اﻣـﻨـﯿـﺘـﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ذهﻨﯽ در ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ
ٔ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ رهﺒﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞهﺎی زرد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬارد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮرهﺎی
رﻣﺰ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﺗﺤﺎد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺮدﻣﯽ و اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دو-ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﯿﺰشهﺎی دی  ٩۶و آﺑـﺎن  ٩٨ﻧﺸـﺎن داده

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎش و زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﯿﻨﯽ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،و ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪﺣﻖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﺻﻒ ّاول اﻋﺘﺮاضهﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﮔـﺮﭼـﻪ ﺑﺴـﯿـﺎری از ﺧـﻮاﺳـﺖهـﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ آ ﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻋﺘﺮاضهﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎی ﻣـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺎ اﺣـﯿـﺎی ﺣـﻘـﻮق
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی« » ،وﻋﺪه دروغ ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ ،ﺣﻘﻮﻗﻤﻮن را ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ« » ،ﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ،
ﺗﻮرم ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه روﺣﺎﻧﯽ« » ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ« » ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ّ
ﺷﯿﺎد ،ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎد« » ،ﮔﺮاﻧـﯽّ ،
ﻧﻪ زﻧﺪان ،دﯾﮕﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاره« ّ » ،
ﺗـﻮرم،
ﺳﺰای رأی ﻣﺮدم« » ،دوﻟﺖ ،ﻣﺎﻓﯿﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﺗﺎن ﻣﺒﺎرک« » ،ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ،درود ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮ«  ،و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیهﺎ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔـﺮان
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد در راه ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ُﭘﺮاهﻤﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه دارد.
ب( دهﻘﺎﻧﺎن
ٔ
دهﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ،ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ ،و ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮ از
ﮐﺸﻮرﻧﺪ ،و دهﻘﺎﻧﺎن و ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻢزﻣﯿﻦ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪان ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ هﺪف ﺗﺄﻣـﯿـﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽاﻧﺪ.
َ
ٔ
َ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در اواﯾﻞ دهﻪ  ،١٣۴٠دهﻘﺎﻧﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎهﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورزان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ )رﻋﯿﺖهﺎ( ،ﺧﻮشﻧﺸـﯿـﻨـﺎن
)روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ( ،و ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر،
دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ٔ
دهﻪ  ١٣۴٠ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦهﺎی ﻣﺎﻟـﮑـﺎن ﺑـﺰرگ
ٔ
َ
ٔ
ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ،زﻣﯿﻦهﺎی آﻧﺎن را ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای زﻣﯿﻦ و اﺣﯿﺎی ﮐﺸﺎورزی ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ »اﺣﯿـﺎی اراﺿـﯽ ﻣـﻮات
ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺪ .آﯾﯿﻦ ٔ
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در  ٣١اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ١٣۵٩
«دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻃﺮح دﯾﮕﺮی در اﺳﻔﻨﺪ  ۵٨ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺮوف »ج« در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦهﺎی َﻣﻮات ،ﻣﺮﺗﻊهﺎ ،زﻣﯿﻦهﺎی ﺑﺎﯾﺮ و واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ،و ﺑﻨﺪ »د« در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣـﯿـﻦهـﺎی
داﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ و واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺎرزار هﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺰرگﻣﺎﻟﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد در درون و ﺑﯿﺮون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای اﯾﻦ دو ﺑﻨﺪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧـﺠـﺎم در
ﻓﺮﻣﺎن ِ
ﺑﻨﺪهﺎی ج و د آن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺧﻤﯿﻨﯽ َ ِ
ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ« در زﻣﯿﻦهﺎی ﻣﻮات ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ٨٠٠هﺰار هﮑﺘﺎر از اﯾﻦ زﻣﯿﻦهﺎ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﻢزﻣﯿﻦ واﮔﺬار ﺷﺪ .در
ﻗﺎﻧﻮن »واﮔﺬاری اراﺿﯽ
ﺳﺎل ِ ١٣۶۵
ٔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺤﻼل هﯿﺌﺖهﺎی ِٔ ٧
ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ و اﯾﺠـﺎد دﮔـﺮﮔـﻮﻧـﯽ در ﻣﺴـﺎﺋـﻞ
ﻧﻔﺮه واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺻﻼح
ﺳﺎل ،١٣٧١
دهﻘﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٣٠

ّ
ٔ
ﮔﺴـﺘـﺮده
در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر دهﻪای ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎدهﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی )ﺷﺎﻣـﻞ داﻣـﺪاری( ،واردات
ﮐﺎﻻهﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦهﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮﺗﻊهﺎ ،ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮری ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ّﻓﻨـﺎوری ﻧـﻮﯾـﻦ ،ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎدهﺎی اﻧﮕﻠﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،و ﻓﻘﺮ روزاﻓﺰون روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣـﺎر رﺳـﻤـﯽ ،در
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلهﺎی  ١٣۵۵ﺗﺎ  ١٣٩۵ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٣٣هﺰار روﺳﺘﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم روﺳﺘﺎهﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮهﺎ ﮐـﻮچ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ.
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن روﺳﺘﺎهﺎی »در ﺣﺎل ﮔﺬار« ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻬﺮی ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎهﺎ،
ّ
و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ ،آﺗﺶﺳﻮزی ،و آبﮔﯿﺮی ﺳﺪهﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از روﺳﺘﺎهﺎی ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪﮐـﻞ ﻧـﺎﺑـﻮد
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ّ
هﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ.
اﻣﺮوزه در ﺣﺪود ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ،١٣٩۵ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾـﯽ اﯾـﺮان ﺣـﺪود ٢٠ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮن و
ٔ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری ﺳﺎل  ،١٣٩۵در ﺣﺪود ۶٢هﺰار روﺳﺘـﺎ دارای
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨۵اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
٧٠٣هﺰار َ َ
ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﺳﮑﻨﻪ( ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ،١٣۵۵ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٩٧هﺰار ﭘﺎرﭼﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٣٨درﺻﺪ از اﯾﻦ روﺳﺘﺎهﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻤـﺘـﺮ از ٢٠
ﺧﺎﻧﻮار دارﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ روﺳﺘﺎهﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »روﺳﺘﺎهﺎی در ﺣﺎل ﮔـﺬار«  ،ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ ﺑـﻪ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎهﺎ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘـﺎهـﺎی اﯾـﺮان را ﮐـﺎرﮔـﺮان ،دهـﻘـﺎﻧـﺎن،
ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮑﺎن ،و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ.
ٔ
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در روﺳﺘﺎهﺎ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮهﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ« ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺣـﺒـﻮﺑـﺎت و داﻧـﻪهـﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﯾﺎ در ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ،ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓﯽ ،ﯾﺎ دوزﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰد و ﺑـﺪون هـﺮﮔـﻮﻧـﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای روزاﻧﻪﮐﺎری در ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﺎ دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهـﺎ ﯾـﺎ روﺳـﺘـﺎهـﺎی هـﻢﺟـﻮار
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﮐﺎهﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ،هﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧـﺪﻣـﺎت و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﺮ واردات ﺑﯽ ّ
روﯾ ٔﻪ ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸـﺎورزی و ﺗـﺎﺧـﺖوﺗـﺎز
دﻻﻻن و واﺳﻄﻪهﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﺸﺎورزان و دهﻘﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »هﺪﻓﻤﻨـﺪ ﮐـﺮدن
ﯾﺎراﻧﻪهﺎ« و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارهﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻓﻘﯿﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی را از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ادا ٔ
ﻣﻪ ﺑﻘـﺎی آن
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ۵٧ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دهﻘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎی ﮐﺸﺎورزی -ﺑﻪ ّ
هﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت دهﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان -ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ از ٔ
ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ٔ
هﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺑﺬر ،ﮐﻮد ،آب ،و ﺟـﺰ آن(،
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﺪ َ .ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎی دهﻘﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ّ
َ
ﺗﻮزﯾﻊ ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات )ﺳﻢﭘﺎش ،ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،و ﺟﺰ آن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ واﺳﻄﻪهﺎ ،ﺳﻠﻒﺧﺮهﺎ ،و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪهﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ،ﺳﻮد ﯾﺎ ارزشاﺿﺎﻓﯽ ﺣـﺎﺻـﻞ از
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت را اﻓﺰاﯾﺶ دهﻨـﺪ .ﻗـﺎﻧـﻮن ﺷـﻮراهـﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و روﻧﻖ روﺳﺘﺎهﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت دهﻘﺎﻧﺎن در ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و در ﺗﻮزﯾﻊ

اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧۵ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،آﺷﮑﺎرا ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮهﺎی ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ و
ٔ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﻨﻮط ﮐﺮد.
»اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻞهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی )ﺷﺎﻣﻞ داﻣﺪاری( و دهﻘﺎﻧﺎن و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامهﺎی ﺑﺎﻧـﮑـﯽ اﺳـﺖ .ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ ﺗﻀـﻌـﯿـﻒ
ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎ و ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ از دهﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آﻧﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏهﺎ ﺳﻮق داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻧﻬﺎدهﺎی
ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎق روﺳﺘﺎهﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ روزاﻓﺰون ﺑﺪهﯽهﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ٔ
ﺷﺪه دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﻢزﻣﯿﻦ و ﺑﯽزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درآﻣـﺪهـﺎی
آﻧﺎن ﮐﻔﺎف هﺰﯾﻨﻪهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ّ
روزﻣﺮ ٔه آﻧﻬﺎ را هﻢ ﻧﻤﯽدهﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ.
در ﭘﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن »ﺑﺎزار آزاد« ﺑﯽﻧﻈﺎرت ،هﺮ روز از ﺗﻮﻟـﯿـﺪهـﺎی
ٔ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻬﺎی اﻗﻼم ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄـﺢ رﺳـﺪ .ﺣـﺎل و روز
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺮﯾﺪهﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ
ََ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻒﺧﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرهﺎ ﺷـﺎهـﺪ
دهﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮﻓﺘﺎریهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ّ
ّ
اﻋﺘﺮاضهﺎی دهﻘﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ دور رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻠﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﯾﺎ دﻻﻻن ،ﯾـﺎ ﺗـﻼش ﺑـﺮای زﯾـﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ً
َ
ﮔﺎهﯽ ﻧﯿﺰ دهﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺮ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ،ﯾﺎ ﻓﺮوش و واﮔﺬاری آن -ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﻮش آبوهـﻮا -ﺑـﺮای ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮ ﮐـﺎرﺑـﺮی )ﻣـﺜـﻼ
ٔ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .در هـﺮ ﺻـﻮرت ،ﻟﺸـﮑـﺮی از دﻻﻻن،
وﯾﻼﺳﺎزی( روی ﻣﯽآورﻧﺪ .و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ دهﻘﺎﻧﺎن ﭼﺎرهای ﺟﺰ رهﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦهﺎی ﺧﻮد و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ
ﺳﻠﻒﺧﺮان ،ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺰرگزﻣﯿﻦداران ،و ﮐﻼنﺗﺎﺟﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﻏﺎرت دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی و دهﻘﺎﻧﺎن و ﺗﻬﯽ ﮐﺮدن روﺳﺘﺎهﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧـﻮد ﮐـﻤـﺮ
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ٔ
ّ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در روﺳﺘﺎهﺎ و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی )ﺷﺎﻣﻞ داﻣﺪاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿـﺎت و ﮔـﻮﺷـﺖ( ،اﻋـﻢ از ﻃـﺮحهـﺎی
ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﺠﻤﯿﻊ زﻣﯿﻦهﺎی زراﻋﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آب و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻧﺤﺼﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« ،
ﮐﺎهﺶ روزاﻓﺰون ﺧﺮﯾﺪهﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،و ﮔﺸﻮدن ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درهﺎی ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ روی واردات ،ﺣـﻠـﻘـﻪهـﺎی
ٔ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ
زﻧﺠﯿﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ هﺪف آن ﻓﺮاهﻢ آوردن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان در روﺳﺘﺎهﺎ )و ﺷﻬﺮهﺎ( و ﺳﺎﻣﺎندهﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت »ﺑﺎزار آزاد« ﺑﯽﻧﻈﺎرت در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘـﺎﺗـﯽ
وﻇﯿﻔﻪ هﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﻼی ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﻧﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش،
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر ﺧﻮد اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﺻﻠﯽ دهﻘﺎﻧﺎن و ﺑﺎﻏﺪاران و داﻣﺪاران ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اوﻟـﻮﯾـﺖ دادن ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ واردات از ﺧﺎرج ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از داﻧﺶهﺎی روز ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل در هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﭘﺮورش ﮔﻞ( ،ﺑـﺮﺧـﻮداری
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دامﭘﺮوری ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب و ﺑﺬر و ّ
ﺳﻢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑـﺮای ﮐﺸـﺎورزی
از داﻧﺶ و ّﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﺎرآﻣﺪ و اﻣﺮوزی ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ )و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﯿﻤﻪ( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﻓـﺮوش و ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦ
ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دﺳﺖ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﮔﺮان ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وامهﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐـﯿـﯿـﺮ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٣١

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺗﻊهﺎ و زﻣﯿﻦهﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﮔﻞ(ٔ ،
ٔ
ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑـﻨـﯿـﺎدی
ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦهﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ،اﻣﮑﺎن
زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎهﺎ.
وﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺗﺪارک ذهﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دهﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺮوی ٔ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ آﻧﺎن و اﺣﯿـﺎی ﺟـﻨـﺒـﺶ
ٔ
ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی
ﻧﺒﻮد
دهﻘﺎﻧﯽ ،در ﭘﯿﺮوزی و ارﺗﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﯿﻦ دهﻘﺎﻧﺎن و ِ
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖِ .
وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی ،از ﻋﺎﻣﻞهﺎی ٔ
ٔ
ﻋﻤﺪه ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞروﻧﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑـﯿـﻞ ﻣـﯽدهـﻨـﺪ،
ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞهﺎ ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟـﯽهـﺎی
ﮐﻨﺎر ٔآن ،ﺳﻮاﻧﺢ ٔﻃﺒﯿﻌﯽ ّ
هﻤﭽﻨﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه اﯾﻠﯽ-ﻋﺸﯿﺮهﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،و در ِ
ٔ
ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و ﺗﯿﺮهروزی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺣﻞ دﺷﻮاریهﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺳﮑﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﺎن ،وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﯿـﻬـﻦ
ﻣﺎﺳﺖ.
پ( ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان را ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی
ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی در ﮐﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ
ّ
ّ
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی اﯾﺮان را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪههﺎی ﻧﻈﺎمهﺎی ﭘﯿـﺶ از
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺶ دارد .هﻢروﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان ،ﻣﯿﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ّ
ﺳـﻨـﺘـﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در
ٔ
ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶهﺎی وﺳﯿﻌﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورﺷﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﻮق داده ﺷﺪ .ﺧﺮدهﺑﻮژوازی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان زاﯾﯿﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان در ﻧﯿـﻢﻗـﺮن
اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ٔ
در ﭘﯽ اﺟﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﭼﻨﺪ ٔ
ﻧـﺎﻋـﺎدﻻﻧـﻪ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ،و ﺗﻮزﯾﻊ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻓﺮورﯾﺰی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺗﻬﯽدﺳﺘﯽ ﺧﺮدهﺑـﻮرژوازی ﻧـﻮﯾـﻦ و
ﺛﺮوت و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺛﺮوتهﺎی ﻋﻈﯿﻢ در دﺳﺘﺎن ﻗﺸﺮی ﻧﺎزک و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ در
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺎﻧﺪهـﺎی
ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻓﺴﺎد و راﻧﺖﺧﻮاری
ّ
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت در ٔ
هﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺮان )و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان( آورده اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ ٔ
اﺟﺎزه ﻓﺮاروﯾﯿﺪن و ﺑﺎﻟﯿﺪن و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ١١ ،ﻣﺮداد  ،١٣٩٩ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓـﺮوردﯾـﻦ ،١٣٩٩
۵٢درﺻﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ) ٢٣،۵۵٠واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺟﺰو ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ۴۵درﺻﺪ ) ۴۵١،۶٠٠ﻧﻔﺮ( از ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،در  ٢،١۴۶واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ١٣٩هﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ
و ﺷﻬﺮکهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺷﻬﺮکهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ۴۵هﺰار واﺣﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ٩۵٠٠ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ راﮐﺪ هﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﻦ ،اﻏﻠﺐ ٔ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ّ
)ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﻨﺎﯾﻊ٢٠ ،ﻣﺮداد  (١٣٩٩ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از »اﺳﺘﺎرتآپ« هﺎ )ﮐﺴﺐوﮐﺎرهﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزی ّ
ﻓـﻨـﺎوریهـﺎی ﻧـﻮﯾـﻦ( ﮐـﻪ از
ﺷﺮاﮐﺖ ﻋﺪهای ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ُﺑ ٔ
ﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﻮیای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﭘﯿﺸﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮐﺸﺎورزان ﮐﻢزﻣﯿﻦ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﮐـﻮﭼـﮏ،
ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ،و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺣـﻤـﻞوﻧـﻘـﻞ ،ﺣﺴـﺎﺑـﺪاری،
وﮐﺎﻟﺖ ،(...ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،ﻧﺸﺮ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺸﺮی از ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻣﺪﯾﺮان ردههﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ )و ﺑـﺮﺧـﻮردار
از راﻧﺖ( ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ .دادن ﺗﺴﻬﯿﻼت )وام( رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎههـﺎی ﮐـﻮﭼـﮏ و
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و
ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ ،و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮان ،و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
در ﻋﺮﺻﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﻬـﻦ در راه ﻃـﺮد
ّ
ٔ
رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﮔﺬر از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی و ﭘﯿﮕﯿﺮ آزادیﺧﻮاهﺎن و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔـﺮ
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ت( ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ٔ
ٔ
ﺗﺠﺎری ﮐﻼن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣـﺎﻟـﯽ ،ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ِ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدهﺎ و دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺜﻞ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌـﻔـﺎن و ﺑـﻨـﯿـﺎد ﺷـﻬـﯿـﺪ ،و
راﻧﺖﺧﻮار ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری زﻣﯿﻦﺧﻮار ﮐﻼن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ّ
ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ -در ﭼﻬﺎر ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ رﺷﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﺷـﺮﮐـﺖ ﻣﺴـﺘـﻘـﯿـﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ -ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی
ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ هﻢ اﺳﺖ و ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در آن دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از
ﺟﯿﺮهﺧﻮاران را ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎدهﺎ و دﺳﺘﮕﺎههﺎی وﺳﯿﻊ و ﺗﻮدرﺗﻮی ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهـﻨـﮕـﯽ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ و
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن »ﻧـﻈـﺎم« ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ ،و از
ّ
ٔ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶﺗﺮﻗﯽ
در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ-اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ »ﺑـﯿـﺖ
رهﺒﺮی« دارد .در روﯾﺪادهﺎی ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  ١٣٨٨و ﺑﺮﮔﻤﺎری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ٔ
ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯽ ،ﯾﺎ رﺳﺎﻧﺪن روﺣﺎﻧﯽ و رﺋﯿﺴﯽ و ﻗﺎﻟـﯿـﺒـﺎف
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ٔ
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و رﯾﺎﺳﺖ ٔ
ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،و ﻧﯿﺰ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان هﻤﻮاره ﻧﻘﺸـﯽ
ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .راﻧﺖﺧﻮاری و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه از وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ راﻧﺖهﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه راﻧﺖهﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻔﺘﯽ )ﺑﻪﺧﺼﻮص در روﻧﺪ دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی( ،رﻗﺎﺑﺘـﯽ
آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ّاﻧﮕﻠﯽ ﺑﺰرگ ،ﺗﺠﺎری ،ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺎﻟﯽ ،و زﻣﯿﻦﺧﻮار ﺟﺮﯾﺎن دارد .در ﺣﺪود ﺳﻪ دهﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،ﻣﺤﻮر رﺷـﺪ
ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ّ
ﺷﺎﻟﻮده رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺧﺼـﻮﺻـﯽ راﻧـﺘـﯽ-
ﻣﺪون در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺟﺰمﮔﺮا ،اﺻﻮلﮔﺮا ،ﻟﯿﺒﺮال ،اﺻﻼحﻃﻠﺐ )ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ،اﻋﺘﺪالﮔﺮا ،و ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮال
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از راه ﮔﺸﻮدن درهـﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ هﻮادار ﮔﺴﺘﺮش »ﺑﻮرژوازی ﻣﺪرن ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال« هﺴﺘﻨﺪ و در راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر »اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ«  ،ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ ،و ارزان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ٔ
ﺷﺪه اﯾﺮان ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
ٔ
ﺑـﻮرژوازی ﻣـﺪرن
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺟﻨﺎح اﻋﺘﺪالﮔﺮا-اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا از ﻻﯾﻪهﺎی ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
اﻗﺘـﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﺳـﻮد » ّ
ﺗﻌﺪﯾﻞهﺎی ُ
ٔ
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﻤﭙﺮادور(ﺑـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣـﻠـﯽ ﺧـﻮاهـﺪ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال« را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪاش ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ّ
ُ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪَ .
ﺮﻗﺪرت ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری-ﺳـﻨـﺘـﯽ و ﺑـﻮروﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ و دﯾـﮕـﺮ ﻻﯾـﻪهـﺎی
ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژوازی
ﻣﺪرن ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻﯾﻪهﺎی ﭘ ِ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﮕﻠﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻨﯿﺎدهﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .ﮐﺸـﻤـﮑـﺶهـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻬﺎدهﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ّﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در هﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در »ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم« و ﺑﻘﺎی آن و ٔ
ّاﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎلٔ ،
اداﻣﻪ ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ .در ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ ﻻﯾـﻪهـﺎ
ٔ
اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ٔ
ﮐﯿﻬﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﻮﻟﯿﺒـﺮاﻟـﯽ
دوره رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،روزﻧﺎﻣﻪ
ِ
ٔ
ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻟﯿﻼز و ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم هﻤﮕﯽ از هﻮاداران دوآﺗﺸﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﻪ آﻧﺎن ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،از اﺟﺮا ﺷـﺪن ﻃـﺮح
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪهﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤـﮑـﻢ
در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ در
ٔ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .واردات ﺳﯿﻞآﺳﺎ و ﺳﻮدآور ﺑـﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ،و داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد در
ﮐﺮدن ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ،و راﻧﺖﺧﻮاری ،ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداران ﻏـﯿـﺮواﺑﺴـﺘـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺠﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﺴﺎد
ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی دو ٔ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ٔ
ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ّ
دهﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان از زﻣﺮه ﻧﯿﺮوهﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﻪﺷﺪت آﻟـﻮده ﺑـﻪ
ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ،و ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ،
ِ
ّ
در ﺗﻀﺎدی ﺟﺪی ﺑﺎ ﻻﯾﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ،و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻪوﯾـﮋه در زﻣـ ٔ
ﯿـﻨـﻪ آزادیهـﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ،در روﻧﺪ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی و ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﺎ ٔﻧﻪ ﻣـﺮدم ّاﯾـﺮان
ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺮوی ٔ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﮔﺬر از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻠـﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
 .۶ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان
از ﺧﺮداد  ١٣٧۶و رأی »ﻧﻪ« ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد »اﺻﻠﺢ« وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ّ
ﺗﺤﻮلﺧﻮاهﯽ ﻣﺮدم
دوره هﺸـﺖ ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در ٔ
ٔ
ﺳـﺎﻟـﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودهﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ از  ١٣٧۶ﺗﺎ  ١٣٨۴ﺗﻮاﻧﺴﺖ ُﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺰﻧﺪ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺸﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾـﻢ
ﺗﺤﻮلهﺎی
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺰش ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در  ٢٢ﺧﺮداد ٔ ،١٣٨٨
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻧﻘﻄﻪﻋﻄﻔﯽ در ﭘﯿﮑﺎر ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ ﺑـﺮ ﺿـﺪ
اداﻣﻪ هﻤﺎن
اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ،روی ﺑﺴﯿﺎری از ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺑﻌﺪی اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه و ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺐ اﯾﺮان ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧـﺪ و در
راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ،در راه ﻃﺮد اﺳﺘﺒﺪاد و ارﺗﺠﺎع ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ) ١٣٨٨و ﺑﺮﮔﻤﺎری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد( و ﭘـﺲ از آن رخ داد،
ﮔﻮاه رﯾﺸﻪهﺎی ژرف و ﻋﯿﻨﯽ دﺷﻮاریهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٨٨و ﭘﺲ از آن ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺟﻨـﺒـﺶ
ِ
ﺳﺒﺰ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶهﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﯾﺎدی داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ دههﺎ )و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪهﺎ( ﮐﺸـﺘـﻪ و ﺻـﺪهـﺎ زﺧـﻤـﯽ و زﻧـﺪاﻧـﯽ ،ﺷـﻤـﺎری از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﻘﺎمهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮافهﺎی اﺟﺒﺎری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .دو ﺗﻦ از ﺳﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻗـﺎﯾـﺎن
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻢ زهﺮا رهﻨﻮرد هﻤﺴﺮ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺪود ده ﺳـﺎل از آن
ﻣﯽﮔﺬرد.
ّ
ٔ
ٔ
در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ،ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻗﺸﺮهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ،ﺑﻪﺣﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧـﻮد
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮدم ،ژرﻓﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروﻏﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿـﺎن ﺑـﻪ
را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﻧﺪ .ﻃﯿﻒ
اﻋﺘﺮاض
رهﺒﺮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ،
ﺿﺮورتهﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺣـﺰب ﻣـﺎ آن ﺟـﻨـﺒـﺶ
و
ﻧﯿﺎزهﺎ
اﺳﺎس
ﺑﺮ
و
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻄﻦ
از
ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر،
از
ﺧﺎرج
از
ﻧﻪ
ﻣﺮدم
هﺎی
ّ
ٔ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ٔ
اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی و آزادی
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ و دارای ﻣﺎهﯿﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘـﯽ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه دﺷﻮار ،ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ آن ﺟﻨـﺒـﺶ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﻤﮕﺎﻧﯽﺗﺮ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی آن رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ّ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ دوﻟﺖهﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد -ﻣﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪهﺎ -ﻧﻪﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮑﺮد ﺑﻠـﮑـﻪ ﻓﺸـﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ٔ
ﮔﺮده زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮد ،آن هﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای رﺳـﯿـﺪ .ﺑـﻪﻋـﻼوه ،در هـﻤـﯿـﻦ دوره،
ٔ
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی هﺴﺘﻪﯾﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف هﺰﯾﻨﻪای ﮔﺰاف ،ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .در ﻧﻬـﺎﯾـﺖ ،ﻗـﻄـﻌـﻨـﺎﻣـﻪ ١٩٢٩
ّ
دروﻧـﯽ
ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺴﺎد
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ّوﯾﺮاﻧﮕﺮ داﺧﻠﯽ ٔ ِ
ﺷﻮرای ٔاﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ّ
ِ
ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم زد .ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ ،ﺑـﺎ
آن،
ّ
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﯾﺪادهﺎی ﺑﻌﺪی در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و دوﻟﺖهﺎی آن ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺤﺮان ﻋﺪم ﺣﻘـﺎﻧـﯿـﺖ و
ٔ
اداﻣـﻪ
ﺑﻘﺎی ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ هﻢ ،در ﻣﻘﻄﻊهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راههﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان و »ﺣـﻔـﻆ ﻧـﻈـﺎم« و
ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﻧﮕﺮان ّ
ﺑﻘﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼمﮔﺮای ﺿﺪﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٣٣

ٔ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل ٔ ٩٢
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ در آﺑﺎن  ،١٣٩٣در ﺑﺮرﺳﯽ ّ
)دوره ّاول رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ( ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺸﺴﺖ
ِ
ِ
ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ:
»ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ٔ
ﭼﻬﺮه دوﻟﺖ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ٔ
رﺳﻮای اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،دوﻟـﺘـﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ و
ﺟﻠﻮه
ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٔ
ﺣﻞ اﺧﺘﻼفهﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ]ﺑﺮ
آن،
ﮐﻨﺎر
در
و
ﭘﺴﻨﺪ'،
'ﻣﺮدم
دوﻟﺘﯽ
ﺑﺎ
ﺑﻮد،
داده
ﻟﻘﺐ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
از
ﭘﺲ
اﯾﺮان
دوﻟﺖ
ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺒﻮب
را
آن
زﻣﺎﻧﯽ
رژﯾﻢ
ﻓﻘﯿﻪ
ﮐﻪ وﻟﯽ
ِ
ِ
ٔ
'ﻣﻮﻓﻖ' اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗـﺮار داﺷـﺖ «.ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺮﮔﺰاری
ﺑﺮای
رژﯾﻢ
هﺎی
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺪر
در
اﻗﺘﺼﺎدی،
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
ﻓﺸﺎرهﺎی
از
ﮐﺎﺳﺘﻦ
ﻃﺮﯾﻖ،
اﯾﻦ
از
و
ﯾﯽ[،
هﺴﺘﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﺮ
ِ
ِ
ِ
ٔ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻃﻮری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺬاﮐﺮات هﺴﺘﻪﯾﯽ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟـﺖ
ٔ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ» :دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام و ﺣﺮﮐـﺘـﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .هﻤﺎن زﻣﺎن ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﺒﯿﺎن ،از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﻻﯾﺖ،
ﺣﺴﺎبﺷﺪه در ٔ
ﺣﻮزه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد«.
ٔ
ّ
ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ و
ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺣﯿﺎ و ِ
ٔ
ٔ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدهﻢ ) (١٣٩٢ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ داﻧﺴﺖ .ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ِ
ٔ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .رهﺒﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ّ
درﺑﺎره ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪهﺎی ﻣـﻮﺟـﻮد
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ِ
ّ
ٔ
ﺣﻞ اﺧﺘﻼفهﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺑـﻠـﮑـﻪ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ درازﻣـﺪ ِت
ﻓﻘﻂ
ﻣﺬاﮐﺮات،
ﻣﻀﻤﻮن
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرتهﺎی
ِ
ِ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ّ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﯽ
ﺑﺮ
در
ﻧﯿﺰ
را
ﻣﻨﻄﻘﻪ
هﺎی
ل
ﺗﺤﻮ
ِ
ّ
ّ
ﺷﻔﺎف ﺑﺮ ٔ
ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠـﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎی
ﺣﻞ اﺧﺘﻼفهﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
و
ﻣﻨﻄﻘﻪ
در
ﺗﻨﺶ
ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره ﺧﻮاهﺎن
ِ
ِ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ هﺴﺘﻪﯾﯽ ﯾﺎ »ﺑﺮﺟﺎم« اﻋـﻼم ﺷـﺪ.
،
١٣٩۴
ﺗﯿﺮ
٢٣
ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ
روز
در
ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
ﻓﺸﺎرد.
ﻣﯽ
ﭘﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
در
اﺻﻞ
اﯾﻦ
ﺑﺮ
هﻤﭽﻨﺎن
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
ِ
ﺣﺰب ﻣﺎ در هﯿﺎهﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم و ﻗﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﺮﺧﺸـﯽ اﺳـﺎﺳـﯽ در ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی ﮐـﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی هﯿﭻ دردی از ﻣﺮدم درﻣﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و هﻤﺎن روﻧﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،و وﯾﺮاﻧﯽ ٔ
ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر اداﻣـﻪ ﺧـﻮاهـﺪ ﯾـﺎﻓـﺖ .ﺑـﻨـﺎﺑـﺮاﯾـﻦ ،ﺗـﺎ
ّ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪآزادی و ﺿﺪﻣﻠﯽ اداﻣﻪ دارد ،ﺗﺎ ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻧﺪهﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗـﺪرت و
ٔ
ﺛﺮوت اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎهﺶ ﻧﺨﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽهﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﻪ

ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاضهﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺهﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐـﺖ هـﺮ
ﺑـﺮداﺷـﺘـﻦ ﭼـﺘـﺮ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐـﺎر( ،و
ﺳﻤﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺰونﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺮان )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪاﺻﻄﻼح
دو دوﻟﺖ ﺑﻪ ِ
ِ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ُﭘﺮﻃﻤﻄﺮاق »هﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪهﺎ«  ،ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪِ ،ﺑﺎ ٔ
ٔ
وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻊ اﻗـﺘـﺼـﺎدی و
اداﻣﻪ
هﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺳﺮ
از
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی
ِ
ِ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاضهﺎ و اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در واﺣﺪهـﺎی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﺶهﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻋﺘﺮاضهﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺸﺎورزان ،اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،آﻣﻮزﮔﺎران ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺎلﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،و ﻓﺮوﺷﮕﺎهداران در ﺷﻬﺮهﺎی اﯾـﺮان اداﻣـﻪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ّ
ٔ
در ﺳﺎل ّاول ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ در دی  ٩۶در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی روﺑـﺮو
دوره ّدوم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ّ
ﻣـﺨـﺮب و
ﮐﺮد ّﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ .وﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ّ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻌﺪی و ﻇﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در درون ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی دوﻟـﺘـﯽ ،ﻗﻀـﺎﯾـﯽ ،و ﻣـﺠـﻠـﺲ
ﺿﺪﻣﻠﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
هﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩۵وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،در روز  ١٨اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩٧ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ از ﺗـﻮاﻓـﻖ
ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﺮان هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از »ﻣﺰاﯾﺎی« ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﻨـﺎﺳـﺒـﺎت ﺗـﺠـﺎری
اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ٔ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .هﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،در ﮐﻨﺎر ٔ
ٔ
ﻓـﺰاﯾـﻨـﺪه ﮐـﺎرﮔـﺮان و
اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاضهﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،دهﻘﺎﻧﺎن ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ...ﺷﺪ.
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ٔ
ٔ
ﺟﺮﻗﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻـﺪ ﺷـﻬـﺮ ﮐﺸـﻮر را ﻓـﺮا ﮔـﺮﻓـﺖ و
در آﺑﺎن  ،٩٨آﺗﺶ اﻋﺘﺮاضهﺎی
ّ
ٔ
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ،هﺮاﺳﻨﺎک از ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در آﺑﺎن  ٩٨ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری زﺧﻤﯽ ،و هﺰاران ﺗﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ٔ
رواﻧﻪ ﺷﮑـﻨـﺠـﻪﮔـﺎههـﺎ ﺷـﺪﻧـﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در آﺑﺎن  ،٩٨و در ﭘﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن هﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ هﻮاﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٨دی
 ،٩٨و دروغﮔﻮﯾﯽ و اﻧﮑﺎر ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ روز ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﻮدﺟﻮش دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮔﺴـﺘـﺮدهای
زدﻧﺪ.
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن )ﺷـﺎﻣـﻞ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎ
ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی( ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﮕﺎههﺎی دوﻟﺘﯽ ،و ﺑﯽآﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنهﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ٧٠درﺻﺪی روﺑﺮوﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتهﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒـﺶ اﺻـﻼﺣـﺎت و
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺖ روزاﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮔـﺮان
ّ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿ ٔﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ
و دهﻘﺎﻧﺎن و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻬﯽدﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺣﺪ ﺗﻮان و
ِ
ٔ
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دهﺪ .اﻋﺘﺮاضهﺎی اﺧﯿﺮ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دوران ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺧـﻮاهـﺎن »ﺣـﻔـﻆ
و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاریاش ﺑﺮ
ﻧﻈﺎم« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ،ﻧﻪ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان
اﺳﺖ .اﺻﺤﺎب ﻗﺪرت رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ و در رأس آﻧﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽای ﮐﻪ »ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم« را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧـﻪ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در
ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺎﻣﻨﻪای و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در آن ،ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎزهای ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  ،٩٨ﺑﻪرﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
و ﮔﻮاه دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی ﮔﺮداﻧﺪن

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٣۴

ﺧﻮد ﺳﺮان رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺮای دهﻪهﺎ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
اﻣﺮوزه اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر آنﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ّ
ﻣﺨﺮب ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل،ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺮارتزداﯾﯽ ،دﻻﻟﯽ و راﻧﺖﺧﻮاری ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده ،ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪهﺎ» ،ﺗﻌﺪﯾﻞ« و ارزانﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،و ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺑـﺮای
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و ﮐﺎهﺶ ﻋﻈﯿﻢ درآﻣﺪ ارزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارهـﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻦ دﻻرهﺎی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،در ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و در ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ .ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻘﺎی »ﻧﻈﺎم« آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻋﻈﯿﻢ ﻣـﺮدم ،ﺑـﺎ
ّ
ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وارد هﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در درازﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ ،و
ٔ
ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ژاﭘﻦ ،ﻗﻄﺮ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺎن( راهﺣﻠﯽ
از هﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﺖ در ﺗﮑﺎﭘﻮ ّهﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ دهﻨﺪ.
ٔ
ٔ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان و ﺷﯿﻮههﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ درک از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻂ اﺻـﻼحﻃـﻠـﺒـﺎن
درﺑﺎره اﻣﮑﺎن دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﯾﺎ
در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽهﺎی ﺧﻮد ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾـﻦ
ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖﻣﺪاری در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ٔ
ﺧﻮرده دو ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ هﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ در ٔ
ٔ
اداﻣﻪ ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ
ﻧﻈﺮهﺎ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺷﮑﺴﺖ
ٔ
ّ
ﺳﻠﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻧﺼﺤﯿﺖ دﺳﺖ از
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
اهﺮمهﺎی ﻗﺪرت ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽدهﺪ ،ﺳﺮاب ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻓﻘﻂ ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯿﺪن در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و ﯾـﺎری رﺳـﺎﻧـﺪن ﺑـﻪ
ٔ
اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﭘﺮوژۀ »اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه وﻻﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ و در
ٔ
ﮐﺮدن ِﺻﺮف
زﻣﺮه اﺑﺰارهﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .هﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﺑﺰاری ،ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻨﺰل دادن ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ِ
ُ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و »اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاعو اﻗﺴﺎم ﮐﺮﻧﺶهﺎی اﯾﻦ »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ از ﺳﻮی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ٔ
زاﺋﺪه ﺣﮑﻮﻣـﺖ وﻻﯾـﯽ ﺗـﺒـﺪﯾـﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺻﻼحﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃﺮد و ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ آن از اهﺮمهﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن راه ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ از ﭼﻨﮕﺎل ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ّ
ﺗﺤﻮل و ﮔﺬار ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣـﺮدﻣـﯽ و
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آن در ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ .ﻣﻨﺸﺄ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻮنرﯾﺰی در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺳـﺮﮐـﻮﺑـﮕـﺮ آن
ٔ
ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺧﯿـﺎﺑـﺎﻧـﯽ،
هﻤﭽﻮن ﺳﭙﺎه ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺴﯿﺞ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺷﯿﻮههﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬرد ،ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۵٧رخ داد.
رﯾﺰش وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯽ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻋﺪههﺎ و ﺷﻌـﺎرهـﺎی
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻧﻈﺎم« وﻻﯾﯽ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﻣـﯽﺑـﯿـﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﻣـﻬـﺎر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺧﺪﻋﻪﮔﺮیهﺎی دﯾﻨﯽ هﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﻋﺘﺮاضهﺎ ﺑﻪ هﺮ وﺳﯿﻠﻪای ،از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه زور و ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،اﻣﺮوزه ﺷﺎهﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ ذهﻨﯽ ﻻزم ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﯾـﺎﻓـﺘـﻪ ﺑـﺎ
ٔ
ٔ
رهﺒﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺛﺮﮔﺬار در ﺷﮑﻞ ﺟﺒﻬﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﻃـﺮد ﮐـﺎﻣـﻞ
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻻن،
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ آب و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ،ﺟﺮﯾﺎنهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕـﺎن ،ﺗـﻼش ﺑـﺮای
ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،و ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی( ،و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ،
ٔ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در هﻤـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ هﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن ازﻣﺒﺎرزات ،ﺣﺎﻣﻼن اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ّﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭼﭗ ،ﺑﺮای هﺪفهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،هﻤﺎهـﻨـﮕـﯽ و
هﻤﮑﺎری ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺮدم ،راه را ﺑـﺮای ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ ﺟـﻨـﺒـﺶ
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﺗﻼش در راه ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ اﻋﺘﺮاضهﺎی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮدانهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ِ
ٔ
ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،هﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪای ﺣـﺪاﻗـﻠـﯽ در راﺳـﺘـﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻣﮑﺎنهﺎی
ِ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ آزادیهﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در ّ
ﮐﻨﻨﺪ.
ادا
ان
اﯾﺮ
ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺣﺴﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ
در
ﺿﺮوری
هﺎی
ل
ﺗﺤﻮ
ِ
ّ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻋﺎﺟﻞﺗﺮﯾﻦ هﺪف ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر را ﻃﺮد رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و در ﭘﯽ آن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼف ﻣﻠـﯽ،
ٔ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادی ﺧﻮاه ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه اﯾﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ٔ
ٔ .٧
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک در راه ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﺿﺮورت
ّ
اﯾﺮان از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ آرﻣﺎنهﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ّ
ﺗﺤﻮل ﮐﺸﻮر هﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐـﺎﻣـﻞ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .هﺪفهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻼن،
ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن رﺷﺪ ّ
ٔ
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪهﺎی ّ
اﻧﮕﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه
ﻧﻬﺎدهﺎی
از
ﺷﻤﺎری
اﻧﮕﺸﺖ
ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﺎن
در
ﮐﻪ
ﺛﺮوﺗﯽ
و
ی
ﻣﺎد
ﺑﺎزﺗﻘﺴﯿﻢ
و
ﯽ
ﻣﻠ
اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ
رﺷﺪ و
ِ
ِ
اﺳﺖ،
ٔ
ﭘـﺎﯾـﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ّﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺧﻠﻖ هﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧـﺪی ﺑـﺮ
ّ
ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﮔﺴﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮهﺎی ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،و
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش هـﻤـﮕـﺎﻧـﯽ و
راه رﺷﺪی ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزهﺎی ﭘﺎﯾﻪﯾﯽ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ِ
راﯾﮕﺎن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮاهﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗـﯿـﮏ ﻣـﺮدم ،و ﺣـﻔـﻆ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗﺤﻘﻖ آن ،راه ﺻﺎف و هﻤﻮاری ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهﺎی ﺧﻮد را دارد .اﻣﺮوزه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ّ
ّ
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ
ّ
ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭼﺮخ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ دوران ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺣـﺮﮐـﺖ از ﯾـﮏ ﻧـﻈـﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪٔ .
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدمﺳـﺎﻻر
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﮔﺸﻮدن راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﺪون رهﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧـﻮاه
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
وﯾﮋه اﯾﺮان ،هﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪی ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣـﺒـﺎرزه
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ »ﮔﺮوهﯽ زﺑﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺎبﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻓﺎن و ﺧﺮوش اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ وارد
در
ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻮد و ﯾﮏ »ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرگ« را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ دور از واﻗـﻌـﯿـﺖهـﺎی
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺬر از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﯿﻖ و رادﯾﮑﺎل ﻣﺮدم و ﺑﻪوﯾﮋه ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯿﺖ
ّ
ٔ
ﻣـﯽ ﻣﺸـﺘـﺮک اﺳـﺖ :از
ﻣـﺮد
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
و
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯾﮏ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﭘﺎﯾﮕﺎه
دارای
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ی
ﺟﺪ
ﻧﯿﺮوهﺎی
اﺗﺤﺎد
ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﯾﺮان،
اﯾﺮان
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ّ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را از ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﻣﺪاﻓﻌﺎن »ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ« ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ-ﻣﺬهﺒﯽ ،ﻧﯿـﺮوهـﺎی
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ در راه ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺘﺤﺪ ،و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ هﺴﺘﻨﺪ ،و ﻃﯿﻒ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درسﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی دردﻧﺎک ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎههﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در دوران ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺗﺎ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽهﺎی ّ
ﻣﺨـﺮب اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼمﮔﺮای وﻻﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﯿﺰش ،ﻗﺸﺮهﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﺧﺎص هﺮ ﻣﻘﻄﻊ ،ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،و ﮔﺮوههﺎ و ﺣﺰبهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻧـﯿـﺰ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽهﺎ و ﻧﻈﺮهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻓـﺮاﺗـﺮ ﻧـﺮود و
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺷﻌﺎرهﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻋﻤﻞ اﺑﺮاز ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﺗﺎ از
ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺮﺳﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ
اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ّ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ در درون ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎی ﺑﺴـﯿـﺎری
ﺟﻮ ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد و ﻋﻠﻨﯽ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﺣﺰبهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ِ
زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﺣﺰبهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ،
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻣـﺮدﻣـﯽ
اوجﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ٔ
ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧اﯾﺮان و ُ
در ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮدانهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،و هﻤﺮاهﯽ و ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻠﻖهﺎی اﯾﺮان -ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻣـﮑـﺎﻧـﺎت و ﺗـﻮاﻧـﺶ وادار ﺑـﻪ
دوﺳﺖ
ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﻬﻦ ِ
ِ
ّ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺪ اﺳﺘﺒﺪاد را ﺷﮑﺴﺖ؛
در ﻧﺒﻮد ٔ
ٔ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزادیﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای روﺷﻦ و ّ
ﺑﺮآورﻧﺪه ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﻤـﮏ
ﻣﺪون ﮐﻪ
و دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم را ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ؛
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﻪ هﺪﻓﺸﺎن ﻣﻨﺤﺮف و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ-
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺸﻮرهﺎی
ِ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،ﺑﯽﻏﺮﺿﺎﻧﻪ ،و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻢاﻧـﺪاز هـﻤـﯿـﺎری در ﺗـﺤـﻘـﻖ
هﺪفهﺎی هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮهﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک هﻤﮑﺎری ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎروﺷﻨﯽ و اﺑﻬـﺎم در روﻧـﺪ ﮔـﻔـﺖوﮔـﻮهـﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و از ﺷﯿﻮههﺎی ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن در دام رﺳﻮبهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﺎلهـﺎ ﺗـﺒـﻠـﯿـﻐـﺎت ﮔـﻤـﺮاهﮐـﻨـﻨـﺪه و
ٔ
اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮهﯿﺰ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن و رودرروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺴـﺎد ﻗـﺪرﺗـﺶ را
ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺟﯿﺮه
و
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﺳﺪ دوﻟﺘﯽ و ﺑﻨﮕﺎههﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﮔـﺮد آورده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
و
اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺮوهﺎی
ﻣﯿﺎن
در
ﺧﻮد
ﺧﻮاران
هﻮاداران
از
ﻟﺸﮑﺮی
و
اﺳﺖ
ﮐﺮده
ﺣﻔﻆ
ّ
ٔ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺖ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻓﺎﺳﺪ را از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد.
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،و ﺑﻪ دور از اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﺗﮏ َروی ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﺰﯾﻨﻪای اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺮدم در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼمﮔﺮای ﻣﺮﺗﺠﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑـﭙـﺮدازد .ﺑـﺪون داﺷـﺘـﻦ
ﺗﺪوﯾﻦ
ّ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ راه درﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾـﻂ
وﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺑﺮای هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺧﻮاهـﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮراﻧﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ُﺑﺮد .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴـﺒـﺖ
ّ
درازﻣﺪت ﺧﻮد در ٔ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻼش
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ.
 .٨ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
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اﯾﺮان در ٔ
هﺰاره ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﻮری اﺳﯿﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺑﺎ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﭼﻨﮕﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد ﺧـﻮنرﯾـﺰی اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ؛ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﮐﻪ رؤﯾﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و از دﺧـﺎﻟـﺖ و دﺳـﺖاﻧـﺪازی در
ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮهﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﺟﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﺗﻦ ﺑﯿﮑﺎر ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ّوارداﺗﯽ و ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟـﯽ ،وﯾـﺮاﻧـﮕـﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪﯾﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی ﻣﺪﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﻘﺾ ﺧﺸﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ و زﻧﺎن ،ﻋﻮامﻓﺮﯾـﺒـﯽ و
اداره ﮐﺸﻮر ،و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮای ٔ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﻪ ،ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ٔ
اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻤﺎی اﻣﺮوزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ّ
ٔ
اﺳـﺎﺳـﯽ
اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽای ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮر اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎﺗـﺶ ﺳـﺪ
ِ
هﺮﮔﻮﻧﻪ ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﭘﺎﯾﺪار در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ
ّ
ٔ
ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﻪﺣﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮانهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان اﺳـﺖ .رژﯾـﻢ
وﻻﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ رﯾﺰش ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺎﯾﮕﺎهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺗﮑﺎﯾﺶ ﺑـﺮای ﺑـﻘـﺎی
ﺧﻮد ،ﺑﻪ زور و ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ،رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾـﻂ ذهـﻨـﯽ ﻻزم ،ﯾـﻌـﻨـﯽ وﺟـﻮد
ٔ
ٔ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ رهﺒﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺮدم و ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻃﺮد ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿـﻪ
ﺗﻮدهاﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ٔ
از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرٔ ،
اراﺋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾـﺮان ،ﻣـﻌـﺘـﻘـﺪ
ّ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک هﻤﻪ آزادیﺧﻮاهﺎن در راه ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،از راه اﯾﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪاﺳـﺘـﺒـﺪاد
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﮔﺮو
ٔ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺎﺟﻞﺗﺮﯾﻦ هﺪف ﺟﻨﺒﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮد رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘـﯿـﻪ و ﻋـﺒـﻮر از ﺟـﻤـﻬـﻮری
وﻻﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ّ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
*****
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ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،ﺑﺮ ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ٔ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺣﺰب ٔ
ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .هﺪفهﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ،و ﻣﺸـﯽ
ّ
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در هﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ ﻧـﺎﺷـﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،از اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻼق اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺰب ٔ
اﺻﻞ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن ﭘـﺎﯾـﺒـﻨـﺪ اﺳـﺖ و اﻋـﺘـﻘـﺎد دارد ﮐـﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎهﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺧﺼﻠﺖ
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪ آن ،ﺑﻪ ِ
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزان راه رهﺎﯾﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی از ﯾﻮغ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﭘﯽ ﻓﺮورﯾﺰی دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾـﺮش
ٔ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در آن ِ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪای دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺸـﺮﯾـﺖ
ﺑﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرزار روﺷﻦ ﺑﻮد:
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﻤﺪن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﻪٔ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺪارد؛ و آﻧﺎن ﮐﻪ هﻨﻮز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻬﻨﻪاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺟﺰمﮔﺮاﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از ٔ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ،اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ ،ﺑﺨﺶهﺎی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ آن ﺗـﻦ داد.
ارزﺷﯽ ،وﺟﻮد
ٔ
ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ،روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺸﺮ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺮهﮐﺸـﯽ،
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیهﺎی »ﺑﮑﺮ» ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻬﻨﮕﯽ و
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ِ
ِ
واﻗﻌﯽ ﮐﺎر از ﺑﻨﺪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻـﺮفﻧـﻈـﺮ از ﺧـﻮاﺳـﺖ اﯾـﻦ ﯾـﺎ آن
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی ِ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز و ﺑﯿﺮون از ذهﻦ وی ،در ﺟﻮﺷﺶ و ﭘﻮﯾﺶ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﺷﺎهﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎ از ﯾﮏ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﻨـﺪی دﯾـﮕـﺮی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ِ
ﮔﺬر هﺰاران ﺳﺎل ِ
ِ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﮐﻪ در ِ
ّ
ﺑﻮدن اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ .ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺧـﯽ ﻧـﻈـﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
دﻟﯿﻞ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﻋﯿﻨﯽ ِ
ﺑﻮده اﺳﺖِ ،
ٔ
ﺣﮑﻢ »ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﻪ ﺗﻮدههﺎ -ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪه ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪ -ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در ِ
ٔ
ٔ
ّ
ّ
ﻃﻠﺒﺎن واﻗﻌﯽ و ﭘﯿﺸﺎهﻨﮕﺎن اﺻﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮیاﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾـﺎﻓـﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ،ﺗﺤﻮل ِ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﺢ و ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎن از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎ ﺳﻼحهﺎی هﺴﺘﻪﯾـﯽ و
ٔ
ﮐـﺎرﻧـﺎﻣـﻪ درﺧﺸـﺎن و
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه در راه رهﺎﯾﯽ ﺻﺪهﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪهﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،هﻤﮕﯽ ﺑـﺨـﺸـﯽ از
ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻪﺣﻖ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﻋﺘﻘﺎدهﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺰمﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﭘـﻮﯾـﺎﯾـﯽ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪروز و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و در روﻧﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ﺑـﻨـﺪی
ﻣﻀﻤﻮن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺴﻂ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ :ﺧﺼﻠﺖ و
اﺳﺎﺳﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی،
ﻧﻮﯾﻦ
دوران ﮔـﺬار از ﺻـﻮرت ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه و ﻋﻤﯿﻘﺎ اﻧﺤﺼﺎری و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻨﺪهﺎی ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻧﺴـﺎن از اﻧﺴـﺎن
رهﺎ و زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آزادی واﻗﻌﯽ ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ٔ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﻋـﻈـﯿـﻢ ّ
ﭘﺎﯾﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،دوران ّ
ﻓـﻨـﺎوراﻧـﻪ،
ِ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﺧـﺮدﻣـﻨـﺪ اﻣـﺮوزی
دوران ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻋﻠﻤﯽ ،و دوران رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آ ﮔﺎهﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ در روﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮﯾﻦ و
ﺟﻬﺎن ﮐﻬﻨـﻪ را
اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﻬﺎن ﺷﺎهﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺸﺮ در راه ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ ،ﺳﯿﻤﺎی ِ
ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﯿﺶ از ادﻋﺎهﺎﯾﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ،و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺪی و ازﻟﯽ ِ
ٔ
اﻣﺮوزه ،در دهﻪهﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری ﻏﻨﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ارزﻧﺪه و دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽاش ﺑـﻪ
هﺰاره ﺳﻮم،
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ و دﺳﺘﺎوردهﺎ ،و ﺑﻪ ِ
ﯾﺎری هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ِ
ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

٣٨

ّ
ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺲ از ﻃﺮد رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ِ

ﺗﺤﻮل ،ﺑﺮﭼﯿﺪن ٔ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ّﻣﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ّ
هﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
ﭘﺲ از ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻮریﺗﺮﯾﻦ
ِ
ِ
دﻋﻮت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ِ
ٔ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺎوی،
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻬﺎدهﺎی
ِ
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ ﺧﺪﺷﻪ ِ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و واﺑﺴﺘﮕﯽهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﺬهﺐ،
ﻗﻮم،
زﺑﺎن،
ﺟﻨﺴﯿﺖ،
از
ﻧﻈﺮ
ﺻﺮف
اﯾﺮان
ﺑﺎﻻی
ﺑﻪ
ﺳﺎل
١۶
ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺗﻤﺎم
ﻣﺨﻔﯽ
و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ِ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ٔ
ﺣﺰب ٔ
درﺑﺎره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر هﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ:
ﺗﻮده اﯾﺮان
اﻟﻒ ّ -
ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ٔ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ّ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛
هﺎی اﯾﺮان و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺧﻮاهﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ِ
ِّ
اﺗﺤﺎد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ هﻤﻪ ﺧﻠﻖ ّ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ دارای
و
ﯽ
ﻣﻠ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
از
دﻓﺎع
ﯽ،
ﻣﻠ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺗﺤﮑﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی،
اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ِ
ِ
ِ
ﺑﺮ اﯾﻦ ّ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ،ﻣﺪرن و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهای ﻣﺮدﻣﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻦﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ؛
ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺧﻮاهﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ از
ِ
ّ
ِٔ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
در
و
ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻣﺮدم
ﻣﺨﻔﯽ
و
ﻣﺴﺎوی
رأی
ﺑﺎ
ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻪ
دارﻧﺪ
ﺣﻀﻮر
آن
در
ﻣﺮدم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ﯽ
ﻣﻠ
ﺷﻮرای
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ِ
ِ
ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﻦ
وﻇﺎﯾﻒ
از
دوﻟﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺮ
ﻧﻈﺎرت
و
دوﻟﺖ
ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﺗﺄﯾﯿﺪ
اﺳﺖ؛
ّ
ﺧﻮاهﺎن اﻧﺤﻼل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ُﻋﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل آن از دﯾﮕﺮ ﻗﻮای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ّ
ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ِ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ِﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ِ ٔ
اﺳﺎس ﻓﻘﻪ
ﺑﺮ
ﮐﻪ
ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻧﻬﺎدهﺎی
ﺗﻤﺎم
ﮔﯿﺮد.
ﻣﯽ
ﺷﮑﻞ
ﻗﻀﺎت
آزاداﻧﻪ
و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﺘﺨﺎب
اﺳﺎس
ﺑﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻗﻀﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه
.
اﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﯿﻦ
ﺷﺪه
ِ
ِ
ِ
اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﻞ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دادﮔﺎههﺎی اﻧﻘﻼب ّاﺳﻼﻣﯽ ،دادﮔﺎههﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﻧﺪ؛
ٔ
ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ِ
ِ
ﺧﻮاهﺎن ﻟﻐﻮ هﻤﻪ ﻗﺮاردادهﺎ و ﭘﯿﻤﺎنهﺎی آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی
ب  -ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی
ِ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،دﯾﻦ ،ﺑﯿﺎن ،ﻗﻠﻢ ،رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،و
ﺣﻘﻮق
ﺧﻮاهﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ِ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آزادی ٔهﺎ و ِ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺪﺷﻪ ِ
ِ
ٔ
اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺣﻖ
ﺣﻖ زﻧﺎن در
ِ
اﺟﺘﻤﺎعهﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﻪ ﺣﺰبهﺎ ،ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺻﻨﻔﯽِ ،
ﺗﻤﺎم دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ؛
ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،و ِ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،هﻤﺴﺮِ ،
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،و دادﮔﺎههﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛
ﭘﺎﺳﺪاران،
ﺳﭙﺎه
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺴﯿﺞ،
ﭘﺎﺳﺪاران،
ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎه
ﺧﻮاهﺎن
ِ
ِ
اﻧﺤﻼل ﻓﻮری ِ
ِ
ﻗﯿﺪوﺷﺮط ٔ
ﺑﻮدن اﺗﻬﺎمهﺎ و ﺣﮑﻢهﺎی ﻗﺎﺿﯽهﺎی ﺷﺮع دادﮔﺎههﺎی اﻧﻘﻼب -اﻋﻢ از
اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﯽ
درﻧﮓ
ﺑﯽ
اﻋﻼم
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن
هﻤﻪ
ﺑﺪون
آزادی
ﺧﻮاهﺎن
ٔ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛
و
ﺷﺮع
هﺎی
ﻗﺎﺿﯽ
و
هﺎ
دادﺳﺘﺎن
ﻣﺮدم،
ﺳﺮﮐﻮب
ﻋﺎﻣﻼن
و
آﻣﺮان
ﮔﺮان،
ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ِ
ِ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ؛
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و
ِ
ِ
ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺪﺷﻪ ِ
ﺣﻖ ﺣﯿﺎت را ِ
ﺧﻮاهﺎن اﺟﺮای ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط »ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ «و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪههﺎی ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ،ﺣﺰبهﺎ ،و
ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛
هﻤﻪ اﻓﺮاد  ١۶ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪن ﺑﺮای ٔ
ﺧﻮاهﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺑﺮای ٔ
اﻓﺮاد  ٢۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ  ،ﺷﻐﻞ،
هﻤﻪ
ِ
ِ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﺬهﺐ و ّ
ﻗﻮﻣﯿﺖ اﺳﺖ؛
ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن– ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻔﯽ -در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و
ﺗﻀﻤﯿﻦ
و
ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ
ِ
ِ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،و اداری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیهﺎ و ادا ٔره واﺣﺪهﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،و ﻧﻬﺎدهﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮراهﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻮاهﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖهﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ،اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﺟﻨﺴﯽ )دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ( ،و هﻤﻪٔ
اﻗﻠﯿﺖهﺎی دﯾﻨﯽ ِاﯾﺮان ّ
)ﺳﻨﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﻬﺎﯾﯽ ،دراوﯾﺶ و ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎ( اﺳﺖ؛
ّ
ّ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ
پ  -ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ،و راهﮑﺎرهﺎﯾﯽ در
ِ
اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻠﻖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -ﻓﺎرسهﺎ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽهﺎ ،ﮐﺮدهﺎ ،ﺑﻠﻮچهﺎ ،ﻋﺮبهﺎ ،آﺷﻮریهﺎ ،ارﻣﻨﯽهﺎ ،و ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ -زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دارای

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،زﺑﺎن ،آداب و آﯾﯿﻦ و رﺳﻮم ٔ
وﯾﮋه ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺷﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺧﻠﻖهﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ هﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﺪههﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﺳﺖ در دﺳﺖ هﻢ ،در اﺑﺪاع و اﯾﺠﺎد ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺎ هﻢ هﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮﯾﺶ ،دوﺷﺎدوش هﻢ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ّ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖهﺎی اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﯿﻬﻦ واﺣﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺣﻘﻮق هﻤﻪ ﺧﻠﻖهﺎی اﯾﺮان و
ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﺮهﻨﮕﯽﺷﺎن اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ِ
ِ
ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮاﺑﺮی ِ
ِ
ﺧﻮاهﺎن اﺗﺤﺎد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ِ
ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺧﻠﻖهﺎ در ﻃﻮل ﺳﺪه اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﮑﻞهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ارﺿﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﮐﻪ ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ وﺣﺪت ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺗﺎ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و
راه ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖهﺎی اﯾﺮان
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪِ .
ﺷﯿﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺷﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ٔ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ٔ
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﺑﺪ.
ٔ ّ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ:
ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮاهﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯿﺎن ٔ
هﻤﻪ ﺧﻠﻖ ّهﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ،رﻓﻊ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ،و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؛
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ ٔ
هﻤﻪ ﺧﻠﻖهﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ،ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ِ
ٔ
درﻣﺎن ،آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ،
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی هﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؛ ّ
ﻓﻮﻟﮑﻮرﯾﮏ ﺧﻠﻖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ادﺑﯿﺎت ،هﻨﺮ،
و
ﯽ
ﻣﻠ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺧﻮاهﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ و
ِ
ِ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ّ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ؛
رﺳﺎﻧﻪ ، ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮاهﻢ آوردن
ِ
ﺧﻮاهﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ و هﻤﮑﺎری ٔ
هﻤﻪ ﺧﻠﻖهﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در اﻣﻮر راهﺒﺮدی ﮐﺸﻮر ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ت  -زﻧﺎن
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢهﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و زنﺳﺘﯿﺰ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آﻧﺎن هﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۵٧و ٔ
اداﻣﻪ آن در رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ ،ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ ،درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ و ُﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪهﺎی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪﺣﻖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺼﺎدره اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ ،و در رأس آن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،از ﻓﺮدای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﻮدای
ﺧﺎﻧﻪ راﻧﺪن زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ُ
دﺳﺘﺒﺮد زدن ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﭘﺎﮐﺴﺎزی هﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭼﭗ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ،در ﮐﻨﺎر ﻟﻐﻮ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،و ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ «در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،از ّاوﻟﯿﻦ اﻗﺪامهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼمﮔﺮای ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
اﻗﺪامهﺎی ﺑﻌﺪی در اﻣﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪهﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ،زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در
ٔ
ﻻﯾﺤﻪ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎهﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر زﻧﺎن ،دورﮐﺎری زﻧﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ،
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ
و اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ هﺪف ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ورود دﺧﺘﺮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎههﺎ ،و اﻋﻤﺎل ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتهﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،هﻤﻮاره ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر اﻓﺰوده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ زنﺳﺘﯿﺰ و ﺗﺤﻤﯿﻞ دﯾﺪﮔﺎههﺎی واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﺪﻓﻤﻨﺪی را ﺑﻪﺳﻮد ٔ
ٔ
دار اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻻﯾﻪ
ﺧﺸﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ،
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ
ِ
ﻣﺴﻠﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ِ
ِ
زﻧﺎن
وﯾﮋه
ﺑﻪ
زﻧﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﻪ
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و
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ِاﻋﻤﺎل اﯾﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ٔ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و
ﻻﯾﻪهﺎی ﻣﺤﺮوم .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻮری ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه و
ِ
ِ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﺧﻮد در ٔ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺣﺰب ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی زﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ٔ
رﻓﻊ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای هﻤﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ؛
اﻟﻐﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ ٔ
هﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن؛
ٔ َ
هﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از راه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻓﻊ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ
رﻓﻊ
ﺧﺸﻮﻧﺖ؛
ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﭼﻨﺪهﻤﺴﺮی و ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان؛
اﻟﻐﺎی ٔ
هﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻟﻐﺎی ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎر ،ورزش ،و هﻨﺮ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه؛
ٔ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
و ﮐﻮدﮐﺎن؛
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ١٨ﺳﺎل و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن؛
ٔ
هﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪهﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ٔ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در ٔ
آزاداﻧﻪ هﻤﺴﺮ ،ﻃﻼق ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ارث ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ،اﻧﺘﺨﺎب
از ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺷﻬﺎدت دادن در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ،و ﻗﻀﺎوت ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ؛
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﻟﻐﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺒﺎری ﻓﺮزﻧﺪآوری و دﯾﮕﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ «زن ،ارزشﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﮑﺎرت و اﻋﻤﺎل ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان؛

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن؛
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎنهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ درﺟﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ٔ
هﻤﻪ ﺳﻄﻮح و ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان؛
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻧﻮزادان ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺎدر از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﺎن؛
اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنهﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎنهﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از
دﺑﺴﺘﺎن؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪهﺎی هﻤﮕﺎﻧﯽ و آﻣﻮزشهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ از زﻧﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آ ﮔﺎهﯽ
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان؛
ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮهﻨﮓ و
ث  -ﺟﻮاﻧﺎن
ّ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞهﺎ و دﺷﻮاریهﺎی ﺟﻮاﻧﺎن از زﻣﺮه ﻣﻌﻀﻞهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ّ
اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﺑﻪ ّاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪهﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﻤﺒﻮد
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی واﭘﺲ
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ
و
ﯽ
ﻣﻠ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
هﺎی
اوﻟﻮﯾﺖ
از
اﻋﺘﯿﺎد،
ﻣﺜﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
هﺎی
ﻧﺎهﻨﺠﺎری
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﻧﯿﺰ
و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
و
رﻓﺎهﯽ ،ورزﺷﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ،
ِ
ِ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ،
ٔ
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ،و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﺧﻮد در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ٔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش هﻤﮕﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن در هﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی آﻣﻮزش ،از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ّﻓﻨﯽ-ﺣﺮﻓﻪﯾﯽ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﻠﻤﯽ-ﺣﺮﻓﻪﯾﯽ در رﺷﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزهﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ؛
ٔ
ّ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و زدودن آﺛﺎر ﻣﺨﺮب و ارﺗﺠﺎﻋﯽ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر؛
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ؛
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻻزم )ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ورزش ،ﺧﻮراک( ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ
ٔ
ﺷﺒﮑﻪ آﻣﻮزش ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه دور ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ّﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،و اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی
ﺑﻬﺒﻮد
آﻣﻮزﺷﯽای ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﻼﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺪرن ،و راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﮐﻤﮏهﺎی
ِ
ِ
هﺪف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر؛
ِ
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﮐﺸﻮر در ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ هﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ّ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ؛
ِ
ِ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶهﺎی ﺣﺮﻓﻪﯾﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮاهﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ؛
ِ
اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﺷﺘﻐﺎل داﺋﻢ
هﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮنهﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ٔ
ﮔﺴﺘﺮش هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ورزش و اﻣﮑﺎنهﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ،و ﻟﻐﻮ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ورزش؛
ٔ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ورزﺷﯽ ،و هﻨﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ.
ﺑﻪوﺟﻮد آوردن اﻣﮑﺎن

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﻮان ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ از آن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺨﺼﺺهﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮهوری ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دارای ّ
ّ
ﺑﻨﯿﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای
اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺗﻮان در راه اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ِ
ﻣﻨﺒﻊ ٔو ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ هﺪف ارزش ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ّﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ّﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،ﮔﺴﺘﺮدن و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن
آزادیهﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ و ﺷﮑﻮﻓﺎ هﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ّ
ٔ
ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ج  -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ِ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ ٔ
ٔ
هﺪف راهﺒﺮدی ﺣﺰب ٔ
ﭘﺎﯾﻪ درک ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬار ﺑﻪ
ّ ِ
ٔ
ّ
ﺗﻐﯿﯿﺮ
و
ﺣﺰب ﻣﺎ ﺗﺤﻮل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﮐﻤﯽ در
ّ
ِ
ٔ
ٔ
درﺟﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ و راﺑﻄﻪ آنهﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره ﺑﺎ هﺪف ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ٔ
ّ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آ ﮔﺎهﯽ و ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن
ﮔﺬر ﻣﺮﺣﻠﻪ ِﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی و ذهﻨﯽ آن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر
ﺑﻨﯿﺎدی و
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ِ و ٔ
ﺑﻮرژوازی ،در ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ذهﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺮده
و
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻗﺸﺮهﺎی
ﺟﻤﻠﻪ
از
زﺣﻤﺘﮑﺶ،
ﻗﺸﺮهﺎی
هﻤﻪ
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ّﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،و
ﻃﺮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،و ﮔﺬر ﺑﻪ
از اﯾﻦ روی ،در ﺑﺮهﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺎ ِ
ٔ
ّ
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧و روﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎر
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدههﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺎدی آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ّ
اهﺮمهﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮدای رهﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽٔ ،
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم
ٔ
ٔ
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ّﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ،ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری
درﺑﺎره
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﻈﺮهﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
ٔ
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ٔ
زﻣﺮه ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺠﺎری
و ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی -ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتهﺎی ﻣﺸﺨﺺ آن در ﻃﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دو رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و وﻻﯾﯽ -در ﮐﻨﺎر ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و راﻧﺖﺧﻮار ،ﺑﺨﺶ ﻋ ٔ
ﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی واردات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
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ّ
ُ ٔ
ﺳﻮد ﺑﺨﺶهﺎی اﻧﮕﻠﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽّ ،ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ِ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﺴﺎد و راﻧﺖﺧﻮاری ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ژرﻓﺶ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیهﺎ و آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖهﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻧﮕﻠﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪزﯾﺎن ﺑﺨﺶهﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﻬﺎِ ،
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و رﮐﻮد ِ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﮕﺮه هﻔﺘﻢ ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺑﺎ هﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺲ از ﻃﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
روی ،ﻣﺨﺘﺼﻪهﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ٔ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ-
رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،در ﭼﺎرﭼﻮب
اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ّﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ِ
ِ
ِ
ِ
ٔ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم از راههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ از
ﺑﺮﻗﺮاری
ﯽ،
ﻣﻠ
درآﻣﺪ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻮﺳﺎزی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ،
از
اﻗﺘﺼﺎدی
ِ
ِ
ّ
ﺑﺨﺶهﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ هﻨﻮز ﺑﻌﺪ از  ٧٩ﺳﺎل ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺮ ِ
ٔ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ و ﺳﻮداﮔﺮ ،و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﺑﺎ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﺑﺎرز ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ِ
ﻣﺨﺘﺼﻪهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪامهﺎی هﻢزﻣﺎن و ﺑﻪ هﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ّﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻔﺎف ،و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره در ٔ
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ّ
ِ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﮑﻞهﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮدههﺎی ﻣﺤﺮوم در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﻨﯽ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﯽ
ﻣﻠ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی
راهﮑﺎرهﺎی ﺧﻮد
ِ
ٔ
وﯾﮋﮔﯽهﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و راﻧﺖﺧﻮار از راه ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ؛
ﻣﺤﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ هﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزهﺎی
داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦّ ارز؛
ّ
ٔ ّ
ٔ
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ؛
ﻣﺼﺮف در
و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺪ
ﻣﻮﻟ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺑﺨﺶ
دو
ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﻤﯽ
و
ﻣﻌﻘﻮل
ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﯾﺠﺎد
ﻃﺮﯾﻖ
از
ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ
ِ
ّ
ٔ
ٔ
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺎ هﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ؛ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺟﻨﺎس

ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻗﺸﺮهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ،اﺟﺮای اﮐﯿﺪ ّﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎ و ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن ﺟﻤﻊآوری و هﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎ؛
ارﺗﻘﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزشاﻓﺰا و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﮐﺮدن آن ،در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺛﺒﺎت رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و
اﻣﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻠﯽ
ِ
ﻧﻈﺎرت ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮ ِ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ِ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﮐﯿﺪ
ﻧﯿﺎزهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ّﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدهﺎی ٔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی واردات و ﺻﺎدرات،
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
دوﻟﺘﯽ
وﯾﮋه
ِ
ِ
ِ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ واﺳﻄﻪهﺎ و دﻻلهﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺘﮑﺎر و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ؛
ٔ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر؛
از
ﺧﺼﻮﺻﯽ
هﺎی
ﺑﺎﻧﮏ
دﺳﺖ
ﮐﺮدن
ﮐﻮﺗﺎه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻮداﮔﺮ و ﺑﻮرسﺑﺎز ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ِ
ِ
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻘﻠﺐهﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ .هﺪف در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎد آنﭼﻨﺎن ﺳﺎزوﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺘﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺷﻔﺎف ﮐﺮد و از
ﭘﺎﯾﻪ راﻧﺖﺧﻮاری و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺗﻨﺰﻟﯽ ﺑﺮ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎ در ﺑﺎزار ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪٔ
ﺳﻮداﮔﺮی آن ﺑﺮ ٔ
ّ
درآﻣﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،واردات ﮐﺎﻻهﺎ ،و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ؛
ارزشاﻓﺰاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎهﺶ ِ
ﺗﺄﻣ ﻦ و ﺗﻀﻤ ﻦ ﻗﺎﻧﻮ ِﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ درآﻣﺪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺗﺮﻣ ﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪٔ ﺣﻘﻮقهﺎ و ﻤﺰدهﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮ ّرم در آﺸﻮر؛
اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎ ِم ﻓﺮاﮔ ﺮ و راﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ آﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎز هﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ؛
ٔ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺻﻠﯽ هﺰﯾﻨﻪهﺎی دوﻟﺖ -ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻهﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ )ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی،
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز -در ﺣﮑﻢ
ّﺧﺪﻣﺎﺗﯽ( و ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر.
ﻣﻠﯽ و ﺳﻬﻢ آن در ﮐﻞ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎهﺶ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﺎم ،و در ﻋﻮض ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻓﺮاوردههﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ؛
ّ
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﺨﺶ ٔ
ﻋﻤﺪه درآﻣﺪهﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﺿﺮوری ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش.
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ّ
ﺗﺤﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮراهﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺤﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاهﻢ آوردن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﺷﺪ و
ّ
ﻣﺎدی ﻻزم در راﺳﺘﺎی ّ اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖهﺎی ﮐﺸﻮر؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی وﺳ ﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از هﻤﻪٔ اﻣﮑﺎنهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎنهﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮای اﻳﺠﺎد آﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی
اری ارزشاﻓﺰا در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و از ﺑ ﻦ ﺑﺮّدن ﺑ ﻜﺎری و ﻧ ﻤﻪﺑ ﻜﺎری؛
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ ِ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮضهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﻗﺘﺼﺎدی
ﺛﺒﺎت
اﯾﺠﺎد
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
اﺑﺰار
اﯾﻦ
ﯾﯽ
ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و
«
ﯽ
ﻣﻠ
ﺛﺮوت
هﺎی
ﺻﻨﺪوق
»
ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ
درآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﺨﺸﯽ از
ّ
ٔ
هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ،و ﻗﺮار دادن راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ .هﺪف ،ﺑﻪ
ِ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ّ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ؛
ٔ
ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر
ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دهﻘﺎﻧﺎن در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ِ
زﻣﯿﻦهﺎی ﮐﺸﺎورزی از راه ّ
ّ
ٔ
ﮐﺎهﺶ واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ت
درازﻣﺪ
هﺪف
ﺑﺎ
ﯽ
ﻣﻠ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راﺳﺘﺎی
در
ﺛﺮوت
ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ
ِٔ
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ارزشاﻓﺰاّ ،
ٔ
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﯿﻦداران ﮐﻼن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ »زﻣﯿﻦ از ِآن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روی آن ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ «ﺣﻞ ﺷﻮد؛
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰی ،و ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت .اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪﯾﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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در اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﻓﺮهﻨﮓ در روﺳﺘﺎهﺎ؛
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ٔ
وﯾﮋه داﻣﺪاری و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریهﺎی داﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻠﻮ و
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺠﻬﺰ ،و اﻋﻄﺎی وام و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ و ﻓﺮاهﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن آﻧﺎن؛
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎذﺑﻪهﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر؛
ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی از راه
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﮐﺎر ﻓﮑﺮی «ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺪور ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮاهﻢ آورد؛
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﭘﯿﻤﺎنهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺗﻮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪاوم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ّ
ﯽ؛
ﻣﻠ
ﻣﻨﺎﻓﻊ
رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﺮ هﻤﮑﺎری ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ّ
اﻧﺘﻘﺎل ّﻓﻨﺎوری ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن؛
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﺬب اﻣﮑﺎنهﺎی
ِ
ٔ
ّ
ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪٔ دوﻟﺖ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن آﺸﻮر .ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی
ﺗﺤﻮل
ِ
ٔ
ّ
ﻣﺤﻠﯽ ،و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ وام ،ﺗﺠﯿﻬﺰات ،ﻓﻨﺎوری  ،و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻣﻮزش.
ّ
ﺣﻤﺎﯾﺖ هﻤﻪ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ وامهﺎی درازﻣﺪت ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب،
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺑﺬر ،ﮐﻮد ،ﺳﻢ ،و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ دهﻘﺎﻧﺎن ،و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن؛
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎش ِﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و ﮐﺎرﮔﺮان از راههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ٔ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ؛
ﻣﻤﻨﻮع ِ
ﮐﺮدن ِ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮاردادهﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ؛
ﻗﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ؛
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ِ
ﻣﺰد ﻣﺴﺎوی در ٔ ِ
ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،و اداری ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در هﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور؛
 ٣۵ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در هﻔﺘﻪ در
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق .ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق؛
دو روز ﺗﻌﻄﯿﻞ در هﻔﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ِ
ٔ
ٔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای هﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪهﺎ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر؛
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ،ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮدﮔﯽ ،ﮐﺎرآﻣﺪی ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و رﻓﻊ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در
ِ
زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام؛
ً
ٔ
ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ارﺗﻘﺎی ّ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻏﻼن در
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ِ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ؛اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎنهﺎی رﻓﺎهﯽ و آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﺎن؛
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻣﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ .اﯾﻦ ِ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪههﺎی ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﺤﺸﺎ؛
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎﺳﺪ اداری رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم اداری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪه ﺎی د ﯿﻗﻖ ـ ﺗﺴﻘ ﻢﯿ ﮐ ﺎرﺻـــﺤـــ ﯿﺢ اداری؛
اﯾﺠﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮ و راﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎی ﻣﺤﺮوم ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،و
ّ
ٔ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ،زاﯾﺸﮕﺎههﺎ ،آﺳﺎﯾﺸﮕﺎههﺎ ،و درﻣﺎﻧﮕﺎههﺎی ّ
ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺺ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ .اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎر ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻣﺮ اﯾﺠﺎد
ٔ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ٔ
ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻮاﻧﺢ ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻮت .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ؛
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻤﯽ و درازﻣﺪت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﻨﯿﺎدی و ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ آن در دﺳﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ .ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ،و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی اﻧﻔﺮادی ﺧﺎﻧﻮادههﺎی ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ٔ
ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ وامهﺎی
دوﻟﺘﯽ؛
ّ
ُ
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺪرن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻻزم از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ.
چ  -ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ّ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ّﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان را هﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺮ ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻠﯽ در
ﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ِ
ٔ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر هﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر:
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادهﺎی هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ٔ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮزهﺎی زﻣﯿﻨﯽ ،هﻮاﯾﯽ
و درﯾﺎﯾﯽ( اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻠﺢ و ﻋﺎری از ﺳﻼحهﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ
اﻧﺤﻼل ﭘﯿﻤﺎنهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ؛
؛
ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ
ّ
هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﻬﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶهﺎی رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮشﺟﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و زورﮔﻮﯾﯽهﺎی
دوﻟﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺤﺼﺎرهﺎ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﺳﺎرﺗﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮهﺎی ّ
ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ دارد؛

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ٔ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ،و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ،و ﻟﻐﻮ ﺣﻖ »وﺗﻮ «اﺳﺖ؛
ح  -ﻓﺮهﻨﮓ ،هﻨﺮ ،و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ
ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﻧﻮاع ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ و واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در دو رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺗﻼش و
آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮیهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن در ﻣﺠﻤﻮع روﻧﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺧﺸﺶهﺎی ﺑﺮﺧﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﯽوﻗ ٔ
زﻣﯿﻨﻪهﺎی ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﻌﺮ ،ﭘﮋوهﺶ ادﺑﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﭘﯿﮑﺮﺗﺮاﺷﯽ ،ورزش ،و ﻋﻠﻢ و ﻓﻦٔ ،
ﻔﻪ ﻣﺮدﻣﯽ در راه ﺣﻔﻆ
و اﻋﺘﻼی اﯾﻦ ﺑﺨﺶهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دارد .زدودن اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺾ هﺎ و ﻣﻈﺎهﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ دههﺎ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ و
ٔ
ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪهﺎﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪّ ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی اﺻﻠﯽ
اﺣﯿﺎی ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖهﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان و ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ادﺑﯿﺎت و رﺷﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻨﺮی ،و ﺳﻨﻦ ،آداب ،و رﺳﻮم ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﻠﻖهﺎی اﯾﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ِ
آﻣﻮزش ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛
ّ
ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ هﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﭘﯿﮑﺮﺗﺮاﺷﯽ ،و ﻣﺠﻤﻮع هﻨﺮهﺎی ﻣﻠﯽ؛
ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎم
ّ
ِ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ِ
ِ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﺷﺪ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ،و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ روز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﻠﯽ؛
اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوهﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ،و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﻣﮑﺎنهﺎی ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ٔ
درﺟﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﮐﺎدرهﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر؛ب
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم در رﺷﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدهﺎ و اﻧﺠﻤﻦهﺎی ادﺑﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،و هﻨﺮی.
خ  -ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزهﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺎ
ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﺪا از زﻧﺪﮔﯽ ِ
ّ
ٔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﺑﻮﻣﯽ ﺟﺪیای روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﭼﻪﺑﺴﺎ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ هﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮ ٔ
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزهﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ در ّ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺎهﯿﺖ آن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ هﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺑﺸﺮ در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺟﺪا از ذات ٔ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﻮه
ِ
ِ
ِ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺮای
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از
ِ
ﻃﺮحهﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون
آﻟﻮدﮔﯽ هﻮا ،ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﯿﺎﻧﺒﺎر ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ودرﯾﺎهﺎ ،ﮐﺎهﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞهﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺘﺎن ﯾﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزیهﺎی ﻋﻤﺪی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺎﻻبهﺎ،
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎهﺶ ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﮔﯿﺎهﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ،ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
ِ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﻬﻢ
ِ
اﻣﺮوزه داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ِ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻮدﮔﯽ هﻮا ،آب ،و ﺧﺎک ،اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻤﺖ ﮐﺎهﺶ هﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖهﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ آ ﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ِ
ِ
ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮕﻞهﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﮕﻞهﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ٔ
ﻧﻮﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻗﯿﻖ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺧﻮد ﺗﻮان ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری آب در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاهﺪ داد.
ٔ
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و زدودن آﺛﺎر ّ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﺨﺮب ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ٔ ّ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ؛
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ّ
ٔ
روﯾﻪ از آبهﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر؛
ﺗﻌﺪﯾﻞ در
ﺳﻤﺖ ﮐﺎهﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖهﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیهﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ؛
ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮای
ﻋﻠﻤﯽ
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ِ
ّ
ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﺳﺎزد؛
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺪﺳﺎزیهﺎی ﺑﯽروﯾﻪ و ِ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ اﺳﺎس ّﻓﻨﺎوریهﺎی ﻣﺪرن ،ﮐﺎهﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روش در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢهﺎ و ﮐﻮدهﺎی زﯾﺎنآور؛
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺤﻠﯽ هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر؛
رﯾﺰﮔﺮدهﺎ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ّ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه و ﭘﺎرکهﺎی ﻣﻠﯽ؛
ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش
ِ
اﺳﺘﻔﺎده از ّ
ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﯾﺎ ﻣﻨﻘﺮضﺷﺪه؛
در
ﮔﯿﺎهﯽ
و
ﺟﺎﻧﻮری
هﺎی
ﮔﻮﻧﻪ
اﺣﯿﺎی
ﯾﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﻣﺪرن
هﺎی
ﺎوری
ﻓﻨ
ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ِ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺤﻠﯽ هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛
ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر
ﻣﺮاﺗﻊ
و
هﺎ،
دﺷﺖ
هﺎ،
ﮐﻮه
هﺎ،
ﺟﻨﮕﻞ
هﺎ،
آب
آﻟﻮدﮔﯽ
از
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ِ
اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آ ﮔﺎهﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
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ّ
ٔ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آرﻣﺎنهﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻃﻼع و ﺗﻮﺟﻪ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و
دهﻨﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﺗﻮده اﯾﺮان
وﺿﻌﯿﺖ ِ
ِ
ِ
دوﺳﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دهﻘﺎﻧﺎن ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی ،ﺟﻮاﻧﺎن ،و زﻧﺎن را ﺑﻪ
هﻤﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد .ﻣﺎ
اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﻣﯿﻬﻦ ِ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﺗﻼش در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ّﻣﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ٔ
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮﯾﻦ و
ﮔﺸﻮدن
ﻧﯿﺰ
و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
هﺎی
آزادی
و
ﺣﻘﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺮدم،
اراده
ِ
ِ
ِ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺘﺤﺪ و اﺳﺘﻮار ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
*****

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۴۵

ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و آزادی اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

واﺣﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدهﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﻪ
ِ
ِ
ّ
ﺣﺰب ٔ
ﻗﺎﻟﺐ
ﺿﺮورت
ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﻮاره ﺑﺮ
ِ
ِ
اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ ،وﺣﺪت و هﻤﮑﺎری ﺣﺰبهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﻣﻠﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادیﺧﻮاه ﻣﯿﻬﻦ در ِ
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺒﻬﻪای واﺣﺪ ﺑﻪ هﺪف
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬهﺒﯽ ِﺣﺎﮐﻢ ِ ٔ
ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
و
داده
ﻗﺮار
ﺧﻮد
ﺗﺄﺛﯿﺮ
زﯾﺮ
را
ﮐﺸﻮر
ﮔﺬاری
ﻗﺎﻧﻮن
و
ﻗﻀﺎﯾﯽ،
اﺟﺮاﯾﯽ،
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
ﻓﻘﯿﻪ،
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
وﻻﯾﺖ
اﺻﻞ
ِ
ٔ ِ
ﺧﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻪ ﻗﻮه را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺑﻊ
اراده وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮن
ِ
ّ
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ٔ
اراده ﻣﺮدم ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺳﺪ اﺻﻠﯽ راه
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻬﺎدهﺎی
ﻣﻮرد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آزادی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻠﺐهﺎی ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻓﺮو
ِ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ
اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ِ
ﮐﺎﺳﺘﻦ ِ
ِ
ﺣﻖ ﻣﺮدم ،اﺧﺘﻼسهﺎ ،ﻓﺴﺎد و
ﺑﻪ
هﺎی
اﻋﺘﺮاض
ﮐﺸﯿﺪن
ﺧﻮن
ﺑﻪ
و
،
٨٨
ﺳﺎل
ﺟﻤﻬﻮری
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﮐﺮدن رأی ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ اﯾﺮاﻧﯽ در
ِ
اﻣﻨﯿﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻟﮕﺪﻣﺎل ِ
ٔ
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ِﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ را ِﺑﻪ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
هﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی
راﻧﺖﺧﻮاریهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،در
ٔ
ﺧﯿﺰش ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ٩۶و ﺧﯿﺰش
اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻﺪهﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ِ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن از ّ
ٔ
ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﺮدﻣﯽ آﺑﺎن ٔ ،٩٨در ِ
ٔ
ٔ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،هﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﮑﺎن و زﻣﯿﻨﻪ ِا ِ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی
ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ،
زﻧﺪﮔﯽ
و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺪون
ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﺬهﺒﯽ
اﺳﺘﺒﺪاد
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼمﮔﺮای وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﻣﺎ
ﻣﯿﻬﻦ
در
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و
ﻓﺮدی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
هﺎی
ﻧﻘﺾ
و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ژرف
ﺷﮑﺎف
ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻘﺮ ،ﻓﻼﮐﺖ،
آزادی
و
ﺣﻘﻮق
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
اهﻤﯿﺖ رهﺎﯾﯽ اﯾﺮان از
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .هﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ ﺿﺮورت و
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز اﯾﻦ
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ و
ِ
ِ
ِ
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻦﺳﺎﻻر ِ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺒﻬﻪای واﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در راه اﯾﻦ رهﺎﯾﯽ و راهﮔﺸﺎی ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺸﮑﻞ در
ِ
ٔ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻻﯾﻪهﺎی
و
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ای
ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
واﺣﺪ
ﺟﺒﻬﻪ
اﺳﺖ.
آن
ﺑﻮدن
وﻻﯾﯽ
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪاد
ﺟﺒﻬﻪ
ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺼﻠﺖ
ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻬﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
دﯾﺪه از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﻃﯿﻔﯽ از ِ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،دهﻘﺎﻧﺎن و ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻓﮑﺮی و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺮده
آﺳﯿﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ِ
ّ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و
ﯽ
ﻣﻠ
و
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻮرژوازی ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ِ
ٔ
ٔ
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ و هﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آن را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
واﺣﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺒﻬﻪ ِ
ِ
ﺑﺎ ﺣﺰبهﺎ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ،و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻟﻒ  -ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺒﻬﻪ
ّ
ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮریٔ ،
ٔ
هﻤﻪ ﺣﺰبهﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ،ﻧﯿﺮوهﺎ ،و ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ،و آزادیﺧﻮاهﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در راه ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و هﺪﻓﺸﺎن اﺳﺘﻘﺮار آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺻﻠﺢ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ در ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ هﺮ ﻣﻘﻄﻊ و روﻧﺪ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ و ﺷﯿﻮههﺎی ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ب – هﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺟﺒﻬﻪ
ٔ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ هﺪف ٔ
آزاداﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،و ﺗﺤﻘﻖ آزادی
ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﻃﺮد ﮐﺮدن و ﺑﺮﭼﯿﺪن رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ راه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ٔ
و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﯿﺪن رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد:
ﻓﺮاهﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮای ٔ
ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ٔ
هﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎهﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ٔ و رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از راه ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ِ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق هﻤﻪ ﺣﺰبهﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ،و ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ٔ
هﻤﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ ،و ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﻪ
ٔ
آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﭘﯿﮕﺮد دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟﻐﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ از روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ،ﻣﺠﻠﻪهﺎ ،ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎ ،و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺷﺒﮑﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺑﺴﯿﺞ ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ و دادﮔﺎههﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﺤﻼل ﻓﻮری ﻧﻬﺎدهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ وزارت
ّ
اﯾﺮان واﺣﺪ و
ﭼﺎرﭼﻮب
در
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
و
ﻋﺮب(
و
ﺗﺮﮐﻤﻦ،
آذری،
ﺑﻠﻮچ،
ﮐﺮد،
هﺎی
)ﺧﻠﻖ
ﯽ
ﻣﻠ
هﺎی
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺖ
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ٔ
هﻤﻪ ﺧﻠﻖهﺎی اﯾﺮان،
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽهﺎ ،دروﯾﺶهﺎ ،و ّ
ﺳﻨﯽهﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،و ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
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۴۶

ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
اﻧﺤﻼل ﻓﻮریٔ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ٔ ّ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ،١٣۶٧ﻗﺘﻞهﺎی زﻧﺠﯿﺮهﯾﯽ ،ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎی ﮐﻬﺮﯾﺰک ،و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﺎرهﺎ و
ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ،و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎ
ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ .ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ١٣٩٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﺴﺎن هﺎ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ هﺎی ﺟﻨﺴﯽ و هﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ«
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده ّاﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺑﻪ هﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ّاﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه،
آزادیﺧﻮاه و ﺧﻮاهﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
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ّ
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و دوران ﻣﺎ!

ّ
ﻧﻘﺸﮥ راه ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
ّ
 .١اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ
ّ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
 .٢اﯾﺮان در
 .٣ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺧﺪاد اﻧﻘﻼب آﺗﯽ در اﯾﺮان
ّ
ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ دراﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
.۴
ِ
ّ
راه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان اﺳﺖ؟
 .۵ﭼﺮا دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ِ
دوره »ﭘﯿﺶ »از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮور ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ٔ
 .۶ﺗﺪارک ﻣﺒﺎرزه در ٔ
دوره »ﭘﺲ »از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
 . ٧ﺿﺮورت »اﺗﺤﺎدهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ »در دورۀ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭼﯿﺴﺖ؟
 .٨ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ٔ
ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ِ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ٔ
 .٩ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ٔ
دوره »ﭘﯿﺶ »از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ٔ
 .١٠ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده
دوره»ﭘﺲ »از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری :ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوهﺎی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﺑﺮ
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ  ،١٣۵٧ﭘﺲ از ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺤﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺮ ﮔﺬار ﮐﺸﻮرﻣﺎن از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ِ ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن اﻣﺮی دﺳﺖ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاروی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و هﻨﻮز هﻢ ًدر دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ّ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﻠﯽ ﻗﺮار داردٔ .
اداﻣﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن دو »اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ «و »اﻧﻘﻼب ﺿﺪﺳﻠﻄﻨﺘﯽ  ،»۵٧اﻟﺰاﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ »اﻧﻘﻼب «و
ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ.
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ّ
ﺗﺤﻮل و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻮع »اﻧﻘﻼب «در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻂﻣﺸﯽ و
ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
وﻻﯾﯽ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﻮدن
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺻﻼح
ﺳﺮﺷﺖ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
ﻣﺎ
ﺣﺰب
دارد.
و
اﺳﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ،هﻤﻮاره ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ
ِ
ّ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ -اﻣﮑﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﺗﯽ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ »اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ «ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪهﺎی
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن و ٔ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺳﺎس ،ﺣﺰب ٔ
ﻧﻘﺸﻪ راه ﺣﺰب ﻣﺎ در ُ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ّ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راههﺎی
ﻣﻤﮑﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻠ ّﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ّ
ِ
راه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﻄﺢ »ﻣﻠﯽ «ﻣﯽﮔﺬرد .ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ِ
ﻣﺸﺘﺮک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﮔﺬار ﮐﺸﻮر از
ﻣﺤﻮر ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ
ِ
ِ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ٔ
ٔ
ﭘﺎﯾﻪ درک ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان از ﺗﺌﻮری
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ هﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ّواﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ،و
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺮاﯾﻂ را از ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ٔ
ٔ
اﻧﻘﻼب ،در ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺘﺤﺪ آن ﺑﺮای در
وﯾﮋه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﮔﺬار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ از
ﻓﺮاهﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ّ
ٔ
ﭼﻬﺎر دهﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ّﺷﺌﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،و ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ٔ
ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.
ّ
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ّﻋﻤﻠﯽ اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب  ،١٣۵٧و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ،اﺑﺰار ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞهﺎی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ٔ
دوره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،و اهﻤﯿﺖ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ هﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ٔ
دوره ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در
ارزﯾﺎﺑﯽ داﺋﻤﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮور و
ٔ
ﺷﻮد.
ﻣﻄﺮح
ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻪ
ﮔﺬار
ﺑﺮای
ﺗﺪارک
و
ﻣﺒﺎرزه
ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺎ،
ﺣﺰب
ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ هﺪف راهﺒﺮدی
ً
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وارد ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ دورههﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
داﺋﻤﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﻬﺮ ٔ
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر
اداﻣﻪ ﺑﺤﺮانهﺎی ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰی اﺳﺖ .ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و
ﺗﺪاوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و »اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ «آن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه در راه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﺑﻄﻪ دروﻧﯽ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ُﻣﺒﺮم آزادیﺧﻮاهﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﯽ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ٔ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
ّ
راهﺒﺮدی ﺑﺮای ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ٔهﻤﻮاره ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﻬﺪﯾﺪی ّ
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ ،و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﯿﺪ و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی
ِ
ِ
واﮐﻨﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺿﺪ آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ٔ
زاﯾﻨﺪه ﺑﺤﺮانهﺎی ﻋﻤﯿﻖ دروﻧﯽ ،و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﻨﯽ ،و ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ،
ﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺗﺤﻠ
ﺑﺎ
ﺣﺎﺿﺮ،
ﺳﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻌﺚ از آن ﺑﺤﺮانهﺎی ﺧﺎرﺟﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﺳﺖاﻧﺪازیهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داده
ِ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر ،ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﺪاوم ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﮑﺮار دور ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺤﺮانهﺎی ّ
ﺑﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺨﺮب داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و در
هﺪف ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
ِ
ٔ
راه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اهﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮو از ﻣﯿﺎن
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
راﺑﻄﻪ دروﻧﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ رأس ﻣﺜﻠﺚ »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ،و ﺿﺮورت
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
ّ *****
 .١اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ
در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﭘﺲﮔﺮای ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﮐﺎﻣﻞ از ٔ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن ﻗﺪرت و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن
واژه »اﻧﻘﻼب «ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ و ارزشﮔﺬاری ﺑﺮ
ِ
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ «و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری زﯾﺮ ﻟﻮای "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ" ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻠﯽ ٔ
ﻣﻘﻮﻟﻪ "اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ِ
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎهﻮی در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ّ
ٔ
ّ
داﺋﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻮ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ
ِ
ِ
ِ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ّ
ﻣﺎدی ،ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ در هﺮ ٔ
اﺳﺖٔ .
دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺣﺪت ّ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ دو ﻋﻨﺼﺮ و دو ﺟﻨﺒﻪ از وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن
ٔ
اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنهﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر و اﻧﺴﺎن و ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ و
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ٔ
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺷﯿﺎء و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ ،ﻣﺘﺤﺮکﺗﺮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ٔ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
ﺗﺤﻮل آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ٔ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ّاﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،و از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ٔ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻇﻬﻮر ٔ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮدهداری ﺑﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،و
ﺳﭙﺲ ﻓﺌﻮداﻟﯽ )ﯾﺎ ارﺑﺎب-رﻋﯿﺘﯽ( ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻘﻼبهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ و رﯾﺸﻪﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﻮرتﺑﻨﺪیهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮو
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیهﺎی ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در هﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺳﯿﻤﺎی آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدهﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ هﻤﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ
هﻤﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان » ّاﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ «ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽً -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ داده ﺷﺪ ،ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ٔ
ﺷﺪن اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﻣﺎهﻮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای از
ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ِ
ٔ
ٔ
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺧﻮد در ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  ،١٣۵۴در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ» :ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ّ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد و آن را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان:
ّ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺖ اﻧﺤﺼﺎرهﺎی
»اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان؛ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺗﺨﺎذ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر)« .ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد و دﯾﺪﮔﺎههﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،١٣۶٠ ،ص (۶٩٠
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ١٩۶٩ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮّ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار
ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد اردوﮔﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رهﺒﺮی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ
رهﺒﺮی دﻣﻮﮐﺮاتهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،راه رﺷﺪی ﻏﯿﺮ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،و در واﻗﻊ ﺑﺎ دور زدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ٔ
ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن رخ داده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﺷﻮاریهﺎی
اﯾﺠﺎد »ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ «اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺧﺪادهﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-
ّ
آن ،ﮐﻪ ﻣﺎ در هﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاهﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی و راهﮑﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺪﻗﯿﻖ
ﺷﻮد.
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن هﺮ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪفهﺎﯾﺶ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺣﺎﮐﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪهﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪی ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم -ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ -هﻤﺮاه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ّ
از ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۵٧در اﯾﺮان.
از ٔ
ٔ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻧﻘﻼبهﺎی رﻧﮕﯿﻦ «ﯾﺎ »اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ
دهﻪ  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی هﻤﭽﻨﯿﻦ از واژه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ِ
«اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﻓﻞ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .هﺪف »اﻧﻘﻼب»هﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ٔ
وﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺮﯾﺎنهﺎی راﺳﺖﮔﺮا و هﻮادار ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺎﻓﯽهﺎی
ﺿﺪﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،از »اﻧﻘﻼب»هﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع »اﻧﻘﻼب«هﺎی
از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﮔﺰارههﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ»» ،اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯿﻦ« ،ﯾﺎ »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ «ﺑﯽﻣﻌﻨﯽاﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ،در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ ،در
ﮐﺎذب و ﺟﻌﻠﯽ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ﯾﺎ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ ،ﻋﻘﺐﮔﺮدهﺎﯾﯽ ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏاﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﻬﺖ
ّ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
ّ
ٔ
 .٢اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ٔ
ﺑﺎﻓﺖ
هﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ٔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ّ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ِ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ٔ
درﺟﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻟﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان ،وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ هﺪف اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ّدر اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺮاﯾﻂ رﺧﺪاد هﺮ ﮐﺪام از ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﺪ.
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی در
ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ،اﯾﺮان در
ﺑﻪ ّ
ﺳﻄﺢ »ﻣﻠﯽ «اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺘﻮان اﯾﺮان را از ﭼﻨﮕﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺠﺎت داد و ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻓﺮا روﯾﺎﻧﺪ و راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاهﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ هﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در
ﺷﺎﻟﻮده اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﺸﻮد.
ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ هﻨﻮز ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺸﮑﻞهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ ،و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﻣﺎدی )ﻋﯿﻨﯽ( و ذهﻨﯽ ﺿﺮور ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺮاﻧﺪازی »ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری «در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،هﻤﻮاره ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ هﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن و ّﺷﮑﺴﺖ دادن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدن از ﺣﺮﮐﺖ آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻗﺪام ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،هﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،دﻓﺎع از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی ٔ
ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ّ
از دﯾﺪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ در اﯾﺮان و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ٔ
ٔ
دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﯿﺮوهﺎی ّ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ راهﺒﺮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮّ ،
ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺸﮑﻞهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ
اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻻت دو ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ آن رﺷﺪ ّ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و آ ﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻻزم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ُﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
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ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو را ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ ،و ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻨﺒﺶ
ّ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﺮوماﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .هﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﯾﻞ
ٔ
ﻋﻤﺪه اداﻣﻪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ٰدهﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ّﻋﻤﻠﯽ-ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و هﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ّ
ﭼﭗ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاهﺎن آزادی در راﺳﺘﺎی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻏﯿﺮ ِ
 .٣ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺧﺪاد اﻧﻘﻼب آﺗﯽ در اﯾﺮان
ّ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزﯾﻦ اﯾﺮان ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن هﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه ،ﯾﮏ اﺻﻞ روﺷﻦ اﺳﺖ و آن هﻢ ﺿﺮورت ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ٔ
هﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻻﯾﻪهﺎی ّﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺠﺎری-ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-ﻧﻈﺎﻣﯽ.
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ِ
ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ در هﺮ اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮو .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ،ﺟﻬﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ و ﺷﻮاهﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻮادث و رﺧﺪادهﺎی ﻣﺸﺨﺺ در دوران ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب و در روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر،
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع
ﮐﻨﺪوﮐﺎو و ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث و رﺧﺪادهﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﯾﻦ دوره آنﭼﻨﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ و
ﻣﺸﺨﺺ رﺧﺪادهﺎ در دورۀ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﯾﻌﻨﯽ دورهای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ِاﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ و در ﺷﺮف ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن اﺳﺖ ،در
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎری ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻓﻘﻂ
ﻧﺰد ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و ﻧﯿﺮوهﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ و ِﮔ ِﺮهﯽ ﻣﺒﻬﻤﯽ در
ٔ
ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن وﻗﺖ و ﺗﻼش ﻣﺒﺎرزان اﺳﺖ.
ّ
ٔ
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،و در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ،درﺟﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻔﻆ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن ٔ
»اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻋﺎﻣﻞهﺎی داﺧﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ٔ
دوره اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺧﻮد آن ﻧﯿﺰ ُﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﻮازن ﻗﺪرت در ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ داﺧﻠﯽ ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﺑﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن رﺧﺪادهﺎی دوران اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
ٔ
دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﯾﮑﯽ ٔ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ
دوره
ﻃﺒﻘﺎت ّﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ،و دﯾﮕﺮٔ ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب در اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
دوره ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ِ
ٔ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪهﺎ و ﻋﺎﻣﻞهﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان
ِ
ٔ
ٔ
ﮐﺮد و ﺷﻌﺎرهﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه را ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ »ﭘﺲ «از اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ در ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻣﺎهﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
درک
ﺑﺎ
وﯾﮋه
ﺑﻪ
و
ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻗﺪرت
اﻧﺘﻘﺎل
از
«
ﭘﯿﺶ
»
دوره
ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ِ
ِ
ّ
ٔ
ﺗﺤﻮﻻت ﺿﺮوری ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﺣﺬف
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ،و
ﻓﺎرغ از ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن و رﺧﺪادهﺎی ٔ
ٔ
دوره اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪامهﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ و ﺗﻮان ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪهﺎ و
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق
ﻗﺸﺮهﺎی واﭘﺲﮔﺮا در
دﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاهﺪﺑﻮد.
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻬﯽ ِ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی رﯾﺸﻪﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن ﮐﻬﻨﻪ و زاﯾﺶ ﻧﻮ ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﺒﻘﻪهﺎ و
دوره ﭘﺲ از
ّ
ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ّﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ّ
ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ،ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد
ٔ
َﻣﺤﻤﻞهﺎی ّ
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺮﻣﺰﮐﻨﻨﺪه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ هﺪفهﺎﯾﺶ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎدی و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻻزم آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داد و هﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی
ٔ
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ  ۵٧ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه اهﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و رهﺒﺮی ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .در آن اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و
دﻣﻮﮐﺮات در رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ ،ﻣﺘﺤﺪ ،و ﻣﺆﺛﺮ و ﮔﺴﺘﺮده در رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و رهﺒﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ّاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرهﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﻘﻼب و ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و هﺪاﯾﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺗﺪارک و ﭘﺎﯾﺪاری آن در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪفهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽاش ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد.
ّ
ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ و اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
.۴
ِ
در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ،هﺪفهﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺮوهﺎی ّﻣﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ٔ
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی را
ِ
دوره ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ در ٔ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ّﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﺮان در ٔ
دوره
ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی
دوره اﻧﻘﻼب ٔ .۵٧
دوره ﺣﺬف رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،و اﯾﺮان در ٔ
دوره ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ٔ
دوره ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ ،ﺷﯿﻠﯽ در ٔ
ﺧﺎﮐﻮﺑﻮ آرﺑﻨﺰ ،اﻧﺪوﻧﺰی ٔ
هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮازهﺎ و
ِ
هﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺤﻘﻖ هﺪف ّ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻓﺮودهﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی رﯾﺸﻪﯾﯽ
ِ
از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺗﻼشهﺎی ﺳﺘﺮگ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،و
ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﻧﺎﮐﺎم ﮐﺮد.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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دوره ﭼﯿﻨﺶ ﺗﻮازن ﻗﻮا در ٔ
در ٔ
ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﺟﻮد دو ﻗﻄﺐ ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و هﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ ﻗﻄﺐ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶهﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﮔﺴﺘﺮده ،و ﭘﯿﭽﯿﺪه در ٔ
ﺑﺮهﻪ ﺟﻬﺎن دوﻗﻄﺒﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهٔ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در راﺳﺘﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد :در ٔ
دوره ﺟﻬﺎن دوﻗﻄﺒﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻨﺶهﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد «و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزیهﺎ و
ٔ
ٔ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺎدل ّ
رؤﯾﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،هﻢ در ﺟﻬﺎن و هﻢ در ﺳﻄﻮح
ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﻓﻖ ﻗﺎﺑﻞ
ّﮐﻮدﺗﺎهﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ِ
ٔ
ﻣﻠﯽ ،و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادهﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آن دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﯿﺮوهﺎی هﻮادار ﺑﺪﯾﻞ ﯾﺎ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ،و در رأس آﻧﻬﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن و ٰ
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی
ّ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ رهﺒﺮی ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﻣﻬﻢ در رهﺒﺮی ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
راﺳﺖﮔﺮا و ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو،
ّ
ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ از اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﯾﺎ اﻧﻘﻼبهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻄﺮح و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .آن وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد
ّ
ٔ
دارد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻤﻮدار واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﭼﺮﺧﺶ در ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮو در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ّ
و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه در اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه هﻔﺘﻢ ﺣﺰب ﺗ ٔ
ٔ
ٔ
دارد ،ﻋﺎﻣﻞهﺎی داﺧﻠﯽ و ٔ
ﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دهﻨﺪه ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﻃﺮح
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ّﺗﻀﺎدهﺎی اﺻﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۵ﭼﺮا دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ راهﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان اﺳﺖ؟
ٔ
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و وﻻﯾﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ِ
ٔ
ٔ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ،ﻓﺴﺎد ،اﻧﺤﺼﺎر و راﻧﺖﺧﻮاری ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اراده و
ِ
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺪاوم آزادیهﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
ٔ
ٔ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی و دﯾﮕﺮ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ و
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
وﺿﻌﯿﺖ
اﻓﺖ داﺋﻤﯽ
در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ،و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ّ و ِ
ِ
روﺳﺘﺎ ،و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در
ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﻮزۀ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی
ّ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺸﻮر را در ٔ
ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و ﺑﺤﺮانهﺎﯾﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ رژﯾﻢهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتهﺎ در ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺷﺎن ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖاﻧﺪازیهﺎی ﻗﺪرتهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه دﺧﺎﻟﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ٧دهﻪٔ
ّ
ّ
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﺑﻪﻋﻮض دﻓﺎع ﮐﺮدن از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺳﻮق داده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
ّ
ّ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻮرم و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ٔ
روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ
ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ آزادیﺧﻮاهﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در ﺳﺎل  ،١٢٨٧ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﺎﻧﺪ.
در ٔ
دوره ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺷﺪﯾﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاهﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪامهﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اداری و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ
ٔ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺎ وﺧﯿﻢ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻣﻮازات اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ،رﺿﺎﺷﺎه در ﺳﺎل  ١٣٢٠ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانهﺎ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ هﯿﺘﻠﺮی روی آورد،
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآﻣﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎه از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر و از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺷﺪ.
در ٔ
دوره دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ،ﺑﺮای ﺗﺪاوم رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و ُ
ﺣﻔﻆ »ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ« ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ّ ﺑﻪ
ّ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ّ
ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ-اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺣﯿﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،اﻣﮑﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻣﻠﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از دو دهﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺎ وﺧﯿﻢ ُﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاضهﺎ و ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در دی ،١٣۵٧ژﻧﺮال راﺑﺮت هﺎﯾﺰر ﺑﺪون ٔ
اﺟﺎزه ﺷﺎهﻨﺸﺎه وارد اﯾﺮان ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرهﺎی اﮐﯿﺪ او ﺑﻪ اﻣﺮای ارﺗﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺿﺪﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ
راه رهﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ هﻤﻮار ﺷﺪ.
ﺳﻮی »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ» ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺧﺮوج ﺷﺎه از
اﯾﺮان در ﻧﻬﺎﯾﺖ ِ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ٔ
دهﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧در زﯾﺮ ٔ
در ٔ
اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﯾﺮان-ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دﺳﺘﻮر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﺪﻣﻪهﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮهﻪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرهﺎی ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ در روﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،از اواﺧﺮ ٔ
دهﻪ  ۶٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮐﻼن
ِ
ّ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از راه اﺟﺮا ﺷﺪن ﺗﻌﺪﯾﻞهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ّﭼﺎرﭼﻮب »ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن «ﺑﻪ »اﺟﻤﺎع واﺷﻨﮕﺘﻦ «ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪای در ﺧﺪﻣﺖ
اﺳﺖ .ﺳﻪ دهﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ از درون ﺗﻬﯽ ِ
ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ٔﻣﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن اﻗﺘﺼﺎد ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻼن ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ هﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ٔ ِ
ّ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﺎهﺪ
و
ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﻠﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
هﺎی
ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺗﺤﻤﯿﻞ
آن،
ﭘﯽ
در
و
ﯽ
ﺿﺪﻣﻠ
و
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﯾﯽ
هﺴﺘﻪ
هﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺪن
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺎ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی،
٨٠
از دهﻪ
ّ
ّ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺘﮑﯽ
دﻟﯿﻞ
ﺑﻪ
اﯾﻢ.
ﺑﻮده
ﮐﺸﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی
هﺎی
ﺑﺤﺮان
از
رﻓﺖ
ﺑﺮون
ﺑﺮای
ای
ﺧﺎﻣﻨﻪ
ﻋﻠﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
«
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ
هﺎی
ﻧﺮﻣﺶ
اﺟﺮای »
ّ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و دﻻر ،و ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای »ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم «در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎی اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺻﺪور
ﺑﻪ
ِ
ٔ
ٔ
ُ
هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﺑﺤﺮانهﺎی ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاضهﺎ و ﺧﯿﺰش ّ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روی ﺑﺮده اﺳﺖ ،آن هﻢ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتهﺎی
ّ
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ژرﻓﺶ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک در
ٔ
ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ در َﻣﺠﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﯾﻪهﺎی
وﺟﻮد
ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎد
هﺎی
ﺷﮑﻞ
ﮔﻮﻧﻪ
اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺳﺖ.
ﺑﻮده
آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ً
ُ
ُ
ٔ
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻪ از ﺳﻨﺦ ﺷﺒﻪﻓﺌﻮدال و زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ ﺳﻨﺘﯽ )در دورههﺎی ﻗﺎﺟﺎر و رﺿﺎﺷﺎه( ﯾﺎ ﺑﻌﺪا در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻤﭙﺮادور ﭘﺮﻗﺪرت )دوره ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه( ،و
در ﺳﻪ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﯾﻪهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﺠﺎری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-ﻧﻈﺎﻣﯽ )در ٔ
دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﯿﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ٔ
ٔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
هﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری )ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﯽ( ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﻻﯾﻪهﺎی

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻗﺪرت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺸﺎر ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻬﺎر اﻋﺘﺮاضهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺑﻪﺟﺰ ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
دﯾﮕﺮی اﺗﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ هﻤﻮاره ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮانهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و دﺳﺖاﻧﺪازی از ﺧﺎرج را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ٔ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﻖ
ّ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوجﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﺑﺎﻃﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،در هﺮ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ هﺪر
ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﮑﺮار اﯾﻦ دور ِ
رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر و ﻓﺮﺻﺖهﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖهﺎی ّﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻗﺎﺑﻞﺗﮑﺮار ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺗﻨﺎوب ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ،در »ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ «ﺑﻮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ِ
ِّ
ٔ
ﻧﺎﻣﻮزون ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در دوره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎن را ﺑﯽﺛﺒﺎت و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮدهاﻧﺪ و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض
اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ِﯽ هﺮ ﭼﻨﺪ
ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی را در ٔ
ﮑﺸﺎن ُﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و
زﺣﻤﺘ
هﺎی
ﻻﯾﻪ
و
هﺎ
ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
روﺷﻦ
اﻧﺪ.
ﮐﺮده
ﺧﻔﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
هﺎی
آزادی
ﻧﺒﻮد
ﺳﺎﯾﻪ
ِ
ﺑﺎﻃﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ را ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﺮودﺳﺖ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ و ﻻﯾﻪهﺎی ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺗﻮﻟﯿﺪی هﻤﻮاره هﺰﯾﻨﻪهﺎی
دور ِ
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ِ
ِ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ٔ
دور ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮدی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ّ و ﺑﺮ ﺷﺌﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی
ٔ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد رخ ﻧﻤﯽدهﺪ ،و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺗﺤﻮل
ٔ
ٔ
ﺗﺪارک ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرآ ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،و آن هﻢ ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
اراده و ﻋﻤﻞ آ ﮔﺎهﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ِ
روﻧﺪ ِ
ٔ
ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ:
ﮐﻨﻨﺪه را ٔﺑﺪون ﺻﺎدر ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻖ و ذهﻦﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ّ
درﺟﻪ ّاول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو را ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ،ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
در
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﯾﮏ ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ،ﭼﻮن
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر،
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ّ ،در ﻋﻤﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،و در ٔ
ٔ
آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ٔ
اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی )ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ( ،ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ
آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهﺎی ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﻮی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ از ﺧﺎرج ﯾﺎ وارد ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﺪون ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ،
ﺑﺮای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی »ﻧﻈﺎم «ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ّ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺧﻮاهﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ِ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر از ﺑﺤﺮانهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ هﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺑﺎﯾﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻬﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ »ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ،ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ٔ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻼش را ﺑﺮای ﺟﺬب ّﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮو از ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ »ﺣﻖ
ٔ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻠﯽ «ﺑﻪ درﺟﻪهﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺮ
دارﻧﺪه دﻏﺪﻏﻪهﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ هﻢزﻣﺎن وارد اﺗﺤﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ و وﺳﯿﻊ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،هﺪفهﺎ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ آﻧﺎن و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ٔ
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ
دوره
ﻗﺸﺮهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،در دورۀ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار ّ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ،ﺑﺴﯿﺞ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻧﯿﺮوهﺎی ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن
ٔ
دارﻧﺪه ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮکهﺎی ﺑﯿﻦ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ
ّ
ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺜﺎل ،ﻧﯿﺮوهﺎی
ِ
ّ
ﺟﺒﻬﻪای وﺳﯿﻊ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺰبهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﯿﻒ ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی هﻮادار اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﻨﺎر ٔ
ٔ
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺮوهﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
دوره »ﭘﯿﺶ «از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮور ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ٔ
 .۶ﺗﺪارک ﻣﺒﺎرزه در ٔ
دوره »ﭘﺲ «از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ٔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
دهﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ّ
هﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در دورههﺎی ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﯾﺎ ﺣﺬف دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریهﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهﺎ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎ و ﺷﮑﺴﺖهﺎﯾﯽ )و ﮔﺎه ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮی( روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻸ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرهﺎی اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ در ﺧﻂ ﺳﯿﺮی اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رخ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎ و ﺗﺪارک ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ٔ
دوره ﭘﯿﺶ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و در دوره ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه دارد(١) :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻨﮑﺎش و ﭘﺎﺳﺦدهﯽ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ
ِ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه در ٔ
ﺑﺮهﻪ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ّ
ﻣﺎدی در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺟﺎری ﺷﺪن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
ّ ِ
ّ
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ) (٢ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ
ِ
ﺣﺬف ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد؟
ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺆال ،رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ
ﻏﺮض ،واﮐﺎوی ﻋﺎﻣﻞهﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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۵٣

ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ:
ٔ ّ
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ و ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ
دورهّ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﮔﺬار از رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ :اﻟﻒ( ﻃﯿﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ٔ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻣﺆﺛﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ دهﻨﺪ .ب( رﺋﻮس اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از ﮔﺬار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی درون ﮐﻨﮕﺮه آن را
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .پ( در
ﮔﺴﺘﺮده اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ دوﻟﺖهﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻣﯽ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ -آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ -ﻓﺸﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای وارد آورد .ﻧﮑﺘﻪٔ
ٔ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ّ
ٔ ّ
ٔ
ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ َﺑﺮ ِﮔﺮد
ﻣﺘﺮﻗﯽ
و
ﯽ
ﻣﻠ
ﻧﯿﺮوهﺎی
اﺗﺤﺎد
وﺳﯿﻊ
ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺪون
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،
از
ﮔﺬار
از
ﭘﯿﺶ
دوره
ِ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و دورﻧﻤﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖهﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.
ّ
ٔ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و آﻏﺎز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﻪهﺎی آن در ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،و آزادی ﻧﯿﺮوهﺎی
دوره ﭘﺲ از ﮔﺬار از
ِ
ّ
ّ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪهﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺿﻌﻒهﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﺗﻀﺎدهﺎی ّ
ﺣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ّﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽهﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻔﯽ در
ٔ
رهﺒﺮی ٔ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺑﻮرژوازی ﺳﯿﺎهﺎن در ﻧﯿﺮوهﺎی درون ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ
دوره ﭘﺲ از ﮔﺬار از
ِ
آﻣﺪن ﭼﺮﺧﺶهﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و رﺷﺪ ﻓﺴﺎدهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اداری و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی دوﻟﺖ در ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ّ
ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺣﺬف
ُ
ُ
رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد «اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻨﺪﺗﺮ هﻢ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر
ٔ
ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶهﺎی ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ و ﭘﻼﺗﯿﻦ و ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎرﮐﻠﯽ ّ« ،و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ
ُ
وﺣﺸﺖ از ﻓﺮار اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رادﯾﮑﺎل دوﻟﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آن ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺮﻣﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻣﻠﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد.
دادن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﮔﺬار از
ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم
و
ﻣﺒﺎرزه
دهﻪ
ﭼﻨﺪ
در
ﮐﻠﯿﺪی
و
رهﺒﺮی
ﻧﻘﺶ
ﮐﻪ
ﺣﺎﻟﯽ
در
ﺟﻨﻮﺑﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺰب
ٔ ّ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .هﺮ ﭼﻨﺪ هﻨﻮز هﻢ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ
ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ و در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژوازی از رهﺒﺮی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ آن در رهﺒﺮی ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهﺎﯾﯽ
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
اﻟﻒ( ٔ
دوره اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽهﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻓﻖهﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﻋﯽ واﮔﺬاری
ٔ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺪرت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﻗﺪرت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ٔ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﻮ و ﺟﻬﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎنهﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﺮ ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ب( ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ٔ
ٔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮار داد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ
هﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ّ
پ( ﺗﻀﺎدهﺎی اﺻﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺸﺮی از ﺳﯿﺎهﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺎﺧﺺهﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ،ﻣﺴﮑﻦ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
هﻨﻮز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ت( ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﺳﻪ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ّاﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎهﺶ ﺗﻮان
ٔ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪُ ،
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻮق
ﻣﺎدی ﺿﺮور ﺑﺮای اﺟﺮای
ٔ
دادن اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺪارک ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ:
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎی ٔ
دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﮔﺬار از رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ:
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﻘﻼب  ،۵٧ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ داد ﮐﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎی آن از ﻧﻈﺮ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از ﮔﺬار ﺑﻪ هﯿﭻ ﺷﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖٰ .
ﺣﺘﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۵۶و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ،هﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و زﻣﺎن آن ﻧﺪاﺷﺖ ،و هﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺣﺎﮐﯽ از هﻤﺮاهﯽ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و ﭘﺬﯾﺮش
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺗﻮان ﻧﯿﺮوهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻮد ّﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽهﺎی ﭘﻠﻨﻮم  ١۵ﺣﺰب در ﺗﯿﺮ  ١٣۵۴درج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮاﺧﻮانهﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽهﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻣﻠﯽ-
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و هﻤﮑﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،هﯿﭻﮐﺪام از
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ٔﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ّ
دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد:
اﺑﺰارهﺎی ﺿﺮور در
اﻟﻒ( اﺗﺤﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب ٔ
ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺮوهﺎ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ٔ
دوره ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬهﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ب( ﻓﮑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺴﺎب ٔ
پ ( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ذهﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورهﺎیهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ٔ
ﺷﺪه ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ در آن رژﯾﻢ،
ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ّﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ٔ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺗﻮﻗﻒ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ:
دوره ﭘﺲ از
ّ
ٔ
ٔ
اﻟﻒ( اﮔﺮﭼﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻧﺒﻮد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪی
از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۵۴

ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ،اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
ب( اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺗﺠﺎریّ -
ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﯽ و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-اﻧﮕﻠﯽ در ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )از ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ و ٰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﺘﯽ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
پ( روﺷﻦ
ّ
ّ
ً
ٔ
زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ( ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﻋﻤﯿﻘﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﻧﻪ ﺗﻮان و ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﺖ
ّ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺎس ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺰب آن را دﺷﻤﻦ و ﺧﻄﺮی ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪّ .
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎم اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎ و ﺗﻼشهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ت( ﯾﮑﯽ از درسهﺎی ﻣﻬﻢ
ﮐﺸﺎﻧﺪن آن روﺑﺮو ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ٔ
ّ
هﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎنﺗﺮ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺳﯿﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوره ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیهﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖّ ،اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﺻﻠﯽ و ﺿﺮوری در ٔ
دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻋﻤﺪه ّ
ٔ
اﻧﻘﻼب ّﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ٔ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از دورۀ
ﻣﺎدی ،ﻋﯿﻨﯽ ،و ذهﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در دوره ﭘﺲ از
ّ
ٔ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ و ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد و از ﺣﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺪارکهﺎی ﻻزم ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح در ٔ
دوره ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ّ
و ﺟﺒﻬﻪای واﺣﺪ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﻮﺳﺎﺗﻮ( ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وارد
اﺗﺤﺎد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪّ ،اﻣﺎ در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧اﯾﺮان هﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻧﺸﺪ.
ّ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ّﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎد ِی ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻋﻈﯿﻢ در دﻓﺎع از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و آزادیهﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .از ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٣٢٠ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﯿﺎه  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﺣﺰب ٔ
ّ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و درک ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ،هﻤﻮاره ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
دوره ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ،ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه
ﺗﻮده اﯾﺮان -در ﮐﺸﻮرهﺎی ّ اﺳﺘﺒﺪاد زده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ّ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺎﺋﻞ هﺴﺘﻨﺪ ،درسهﺎی ارزﻧﺪهای در
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای اﯾﺤﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ّ
ﻣﻮرد اهﻤﯿﺖ اﺗﺤﺎدهﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ّدﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،و آزادیهﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﺮدارد .اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮای ﺑﯽﺑﺎور ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و
ّ
آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﺗﺤﺎدی واﻗﻌﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هﺪف از آن اﺗﺤﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ُ
ارﺗﺠﺎع و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی در اﻧﺘﻬﺎ راﺑﻄﻪای ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ُ،ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ّ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
 .٧دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان درﺑﺎرۀ اﺗﺤﺎدهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ در دورۀ
اﺗﺤﺎدهﺎ «از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﻪﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ و اﺻﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع » ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ٔ
هﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺆالهﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪّ .اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ٔ
دارﻧﺪه ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ در ﭼﻨﺪﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮ
و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺬاﮐﺮات و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺗﺤﺎدهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ ﺿﺮور ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ّﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﺬار ﻣﻮﻓﻖ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ّ
ٔ
ٔ
ﺗﺪاوم اﺗﺤﺎدهﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن هﺪفهﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و در راه ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ِ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺗﺤﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن و در ﻣﻌﺮض اﻃﻼع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .اﺗﺤﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻣﺎﻧﻊ
ّ
ٔ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی هﺪفهﺎی درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ارﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪﯾﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺰبهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﺣﺬف ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در رأس ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗﺪرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ؛ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭼﺎرﭼﻮب
ِ
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن دوﻟﺘﯽ -ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،و ﻗﻀﺎﯾﯽ -و ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﻦ.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه  ٧ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ و زدودن ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و روﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽﮔﺮاﯾﯽ از ﺷﺌﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر .در ﺑﺨﺶ هﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ٔ
دوره ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و در
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان را در راه ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ُ
ٔ
اﯾﺠﺎد و ﻧﻀﺞﮔﯿﺮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺗﺤﺎدهﺎ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ٔ
ٔ
ٔ
اﺳﺖ .اﺗﺤﺎد و ﭘﯿﺮوی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺪاﻗﻞ در دوره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪهﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ،
ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻣﺮی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ.

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۵۵

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و وﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ ّدﺧﺎﻟﺖهﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ّو ﻟﯿﺒﯽ ﺗﺎ ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﺖهﺎ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮی دارد .ﻓﻘﻂ
ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ٔ
ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و در اﻣﺮ اﺗﺤﺎدهﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮهﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﺷﺌﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ٔ
زﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎ ِ
وارد اﺗﺤﺎد ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻨﺎﻗﺾ ًدر ِ
هﺪف ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺪاوم هﻤﺎن ّ دور ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺤﺮانهﺎی ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ آناﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان و
ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ّدر داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ هﺪﻓﺸﺎن ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ٔ
ٔ
ﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )و
ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﺤﺎد آ
راه ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪِ .
ٔ
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ( ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺪون
ِ
ٔ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
 .٨ﻧﻘﺶ
ِ
ّ
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻻﯾﻪهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ،
ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﯿﻒهﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ،و ﭘﯿﮕﺮد ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ
»ﻧﻈﺎم «ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ هﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد اهﻮاز ،ﮐﺎرﮔﺮان راهآهﻦ و ﺑﺮق ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻓﺮهﻨﮕﯿﺎن -در اﺳﺎس
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر -ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻔﯽﺷﺎن ،ﻧﺸﺎن از ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آ ﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و
ﺑﻪوﯾﮋه ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارد.
ٔ
ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ّ
ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺪاوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪاش اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺒﺮم آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاهﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦ رو ،ﺧﻮاﺳﺖهﺎی آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و
ٔ
ﻋﺪاﻟﺖ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮدم هﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ،و رﺳﺎﺗﺮ از هﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ،ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ و داﻧﺸﮕﺎههﺎ و ...ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻮاهﺪ
ٔ
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﻻﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را در "اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ" اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ،ﻓﺎﺳﺪ ،و ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ
ٔ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ و ﺑﺮ هﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮبهﺎ و اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺸﮑﻞهﺎی زرد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ٔ
ّ
درک اهﻤﯿﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشهﺎی زﯾﺎد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ روﺑﺮو اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ِ
رﺷﺪ ِ
ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ و ُ
روﯾﺶ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺗﺜﺒﯿﺖ دﺳﺘﺎوردهﺎی آن ،در ﺣﺎل ّ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان و ٔ
ٔ
هﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر دارد .ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
ٔ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﺑﺮق در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣۵٧از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
ٔ
ٔ
ﭘﯿﺶ روی ،اﯾﻦ اﻣﺮی
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاریﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﺤﻮلهﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ وﯾﮋه در ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎری دارد .در ٔﻣ ِ
ﺒﺎرزات ِ
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮلهﺎی ﮐﺸﻮر ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎزﺗﺎب ّ دادن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه اﯾﺮان ،ﻧﯿﺮوهﺎی آزادیﺧﻮاه و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻃﻠﺐ ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ،و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،دوش ﺑﻪ دوش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در راه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪای وﺳﯿﻊ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
ﺧﻮاهﺎن ﺣﺬف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺪﻧﯽ
و
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺑﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ اﺗﺤﺎدهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ و
ِ
ِ
ٔ
ﻻﯾﻪهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎی ًﮔﻮﻧﻪﮔﻮن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در اﻣﺮ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدهﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ درﮐﯽ واﻗﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ
ﻋﯿﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ُﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ را ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه هﺪفهﺎی ُﻣﺒﺮم و ﻣﺸﺘﺮک در ٔ
ٔ
اهﺪاف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل
دوره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ،ﺑﯿﺎن
ِ
ٔ
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺪرت از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اهﺪاف ﺑﺎﯾﺪ از هﻢ اﮐﻨﻮن زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮔﺎم هﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮای اﺗﺤﺎدهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ آﺗﯽ در دوره ﭘﺲ از
ٔ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﯾﻌﻨﯽ در ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪروﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
دوره اﯾﺠﺎد و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ٔ
ٔ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﺧﺪادهﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ ،ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اهﺪاف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و هﻤﮑﺎری هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎز هﻢ ﺑﺎﯾﺪ از راه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده و
ﺿﺮورت ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺤﺚهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﻮده اﯾﺮان در ٔ
 .٩ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ٔ
دوره ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری :ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎی ٰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎ ﭘﺲ از ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺪون ﺑﺮوز اﺧﺘﻼفهﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ٔ
ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دورۀ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار و دورۀ ﺣﺬف دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ )اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت(
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﮕﺮه ّﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در ﺳﻮدان -در ٔ
دوره ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻀﺎدهﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮوز ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از اﯾﻦ رو ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪای ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻣﺆﺛﺮ و اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ّﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮ ٔ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ُ
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ »اﺗﺤﺎد و اﻧﺘﻘﺎد« ،ﺑﺎ هﺪف اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻦﺑﺴﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ِ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و هﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل ،و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ »اﺗﺤﺎد و اﻧﺘﻘﺎد «ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و
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ٔ
ٔ ّ
ُ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺣﻔﻆ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻮل ّﭘﺎﯾﻪﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و ﻣﻮرد ِ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮهﻪ اهﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
ٔ
در اﯾﻦ دوره ،ﺣﺰب ٔ
راﺳﺘﺎی
در
را
ﺧﻮد
هﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮد،
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و داﺋﻤﯽ
ﮐﺸﻮر و ﻣﺎهﯿﺖ ٔ ِ
ّ
ٔ
ٔ
ُ
اداﻣﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪاوم ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد .هﺪف ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در دوره ﭘﺲ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻣﻠﯽ-
ٔ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﺳﻨﺪهﺎی ﮐﻨﮕﺮه  ٧ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن.
ﺣﻘﻮق
ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ِ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آزادیهﺎ و ِ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ٔﺧﺪﺷﻪ ِ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎرزار ِ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان «و »ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان«
اﺷﺎﻋﻪ
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎی
ﭘﺎﯾﺪار ّﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ اﻣﻮر در دﺳﺘﮕﺎه اداری در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ،و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ
ٔ
هﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و
ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از درﺟﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮازن ﻗﺪرت در
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ هﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪارک اﯾﺠﺎد
هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ّﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد.
ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺬار ﺑﻪ
*****
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ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و دوران ﻣﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺖ
 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .٢ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و دوران ﻣﺎ
.٣
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ؟
 .۴ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ :ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
 .۵ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻃﺒﻘﺎت و
ﻣﺒﺎرزه ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﺮان
 .۶ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
 .٧ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ
 .٨ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۵٨

 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ،ﻗﺮن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺷﮕﺮف در ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ–اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻗﺮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻗﺮن ﺗﺴﺮﯾﻊ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻗﺮن ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼفهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ّدر ٔه ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ،و ﻗﺮن ٔ
اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن
دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ رهﺎ از زﻧﺠﯿﺮهﺎی ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻟﻨﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ
اﮐﺘﺒﺮ .ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ اﯾﻦ روﯾﺪادهﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی دورانﺳﺎز ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ .ﭘﮋوهﺶهﺎ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ٔ
ٔ
اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮ ّ
ﻣﺒﺎرزه
ﺑﻮﺗﻪ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏهﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻣﯿﺮاث اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهای از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز
هﻤﭽﻮن ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ،آﻣﻮزشهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،دﺷﻤﻨﯽ و ٔ
ﮐﯿﻨﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ )ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﭼﻪ ﻟﯿﺒﺮال( را ،ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﻮﻋﯽ »ﻃﺮﯾﻘﺖ
ّ
ٔ
ﺿﺎﻟﻪ« ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﺮﺧﻮرد دﯾﮕﺮی هﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،هﯿﭻ ﻋﻠﻢ
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮوﮔﺮس ،١٩٧٧ ،ﺟﻠﺪ ،١٩
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺑﯽﻏﺮﺿﯽ «ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)« .و.ا .ﻟﻨﯿﻦ ،ﺳﻪ ﺟﺰء و ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ،

ﺻﺺ  ٢١ﺗﺎ (٢٨
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﺮاث اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ اﻣﺮوزه هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد ،ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
ﺣﮑﻢهﺎﯾﯽ ﺟﺰﻣﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮش ﺑﻮد ،هﻨﻮز
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در دوران ﻣﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ،
ٔ
ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای ﻣﺎ و ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ:
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن و در ﻣﺠﻤﻮع
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٔ
زاﯾﯿﺪه آن اﺳﺖ؟
آﯾﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﺸﺮﯾﺖ در دﺳﺖ
ٔ
ٔ
ٔ
آﯾﺎ دوران اﻧﻘﻼبهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راهﮑﺎر واﻗﻊ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮی و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ »ﭼﻬﺮهای اﻧﺴﺎﻧﯽ «و ﺑﺎ »ﺳﺮﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ «اﺳﺖ؟
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ دوران
ٔ
آﯾﺎ روﻧﺪ ّ
ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ هﺰاران ﺳﺎل از ﻧﻈﺎمهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮدهداری ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﺠﺮﺑﻪای از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻧﺤﺼﺎری و ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه رﺳﯿﺪه ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎ در »ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ « ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ؟
آﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﺎﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ
داﺷﺘﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺗﻼش ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ؟
 .٢ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ

ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽاش ﺑﺮ ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت هﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪاش هﻤﻮاره از ﺳﻮی دﯾﺪﮔﺎه هﺎی
ٔ
ّ
ُ
راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎههﺎی راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺣﺰب ﻣﺎ را ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﯿﺮ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ
)ﺟﺰمﮔﺮاﯾﯽ( ﻣﺬهﺐﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،و ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎن ،ﺣﺰب ﻣﺎ را ﺣﺰﺑﯽ رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖ )اﺻﻼحﻃﻠﺐ( و ﭘﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻧﺎﻓﯽ اﯾﻦ ّادﻋﺎهﺎﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﻮاره اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ّاﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖهﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ،
اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﮑﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻼﺣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در
ٔ
اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺳﻬﻢ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوزه ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﺛﻤﺮه ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺪه
اﻧﺪﯾﺸﻪوران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،و از ﺗﻐﯿﯿﺮّ ،
ﺗﺤﻮل ،و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮههﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ هﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮده و هﺴﺘﯿﻢ و از اﯾﻦ
ﯾﺎدآوری ﻣﻬﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ:
»ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ 'ﺗﺌﻮری ﻣﺎ ﺟﺰﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راهﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ اﺳﺖ]'،ﻧﻘﻞ از ٔ
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ف.اِ .ﺳﺮج ٢٩ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 [١٨٨۶و ﺻﺮف ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺮار 'ﻓﺮﻣﻮلهﺎ'ﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ هﺮ
ٔ
ٔ
دوره ّ
درﺑﺎره ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ،آورﯾﻞ (١٩١٧
ﻣﻌﯿﻦ از روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ)« .و.ا .ﻟﻨﯿﻦ» ،ﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ
زﻧﺪهﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﻓﺮزاﻧﻪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺑﺴﻂ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻘﻮﻻت و اﺣﮑﺎم و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ' ،ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ' ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آن
ﻣﺰو ٔ
دﮔﺮﺳﺎزی ّ
راﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ هﺪف آن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ آﻣﻮزش اﻧﻘﻼﺑﯽ-اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺑﯽآزار آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺘﻢ و ﺧﺮاﻓﻪ اﺳﺖ .ﺷﺄن
ٔ
ّ
ﻧﺰول ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ آن)« ...از ﻣﻘﺎﻟﻪ »رﺑﺎﯾﺶ آﺗﺶ» ،ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻠﺪ اول،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،١٣٨۶ ،ص (٧٧
ّ
ﻟﻨﯿﻦ در اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرش »ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ «در رد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﯾﺪﮔﺎهﯽ ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ٔ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻟﻨﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی.
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۵٩

ٔ
 .٣ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و دوران ﻣﺎ
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪﻓﻘﻂ آﻧﺮا ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺮداﺷﺖهﺎی اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺘﺐ هﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼﺑﯽ ژرف ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﮐﺎر ﺳﺘﺮگ ﻣﺎرﮐﺲ در زﻣﯿ ٔﻨﻪ ﺑﺴﻂ و ﺗﮑﺎﻣﻞ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎری ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻟﻨﯿﻦ :ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .هﺮجوﻣﺮج ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎﻧﯽ ّﮐﻪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮزون ﻋﻠﻤﯽ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﺛﺮ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ،
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،و از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و
از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺲ و ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،در اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد »ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب»،
»ﻗﺮار دادن او در ﯾﮏ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺎﺟﮑﯿﻨﺰ ﻣﺤﺼﻮل رادﯾﮑﺎلهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ...از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ،
ٔ ّ
ٔ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎدی اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺎزهای از اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﻣﯿﺎن آن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ
اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه
ٔ
ٔ
ّ
ﻣﺎرﮐﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻠﺴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﺳﺎزان ﺑﺰرگ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ هﮕﻞ اﺳﺖ) « ...ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب« ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺠﻒ درﯾﺎﺑﻨﺪری ،ﻧﺸﺮ ﭘﺮواز،
ص (١٠٧٠
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ،در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ واﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاردﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و آرﻣﺎنهﺎی
ﺗﻮدههﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻮد ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ هﺪﻓﺶ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺗﻮﺿﯿﺢ ٔ
ﺳﺎده ﺟﻬﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯽرﯾﺰی راههﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ
ٔ
ٔ
ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﺟﻬﺎن .اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻼﺳﻔﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺎن دور ﻣﯽزد .اﻧﮕﻠﺲ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ٔ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ راﺑﻄﻪای دارد؟ آﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن
درﺑﺎره
»اﻓﮑﺎر ﻣﺎ
ٔ ِ
ّ
درﺑﺎره ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎب درﺳﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟ ...ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﺼﻮرات و ادراک ﺧﻮد
ٔ
دادن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ)« .ف .اﻧﮕﻠﺲ» ،ﻟﻮدوﯾﮓ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ« ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ص (٢۵
ٔ
ّ
ﺻﻔﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎده و ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در اﺣﯿﺎی آن در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮده اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﻮرِ ،
و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ آن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻌﻮر ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ،
ِ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزهﺎ و هﺪفهﺎﯾﺶ ،آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽدهﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺑﻪ اﯾﻦ
ّ
ٔ
ٔ
ّ
ّ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻮر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺗﮑﺎ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﻣﺎده ﺑﺮ ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ،و اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮ اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﻬﺎن ّ
ﻣﺎدی را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ،و ﺗﺠﺪﯾﺪ داﺋﻤﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ٔ
ٔ
ّ
هﮕﻞ ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز
ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺎهﻤﮕﻮن از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺮﺧﻼف ّ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮد را وﺟﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،از اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼف هﮕﻞ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ »ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ «ﺧﺼﯿﺼﻪای
ٔ
ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ّ
ﺗﺤﻮل در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ هﮕﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
»ﻓﺮدی «اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را
ّ
ّ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد هﮕﻞ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ٔ
رﺳﺎﻟﻪ »ﻣﻨﻄﻖ «او ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوی ّ
ﻣﺤﺮک ﺟﻬﺎن ،هﺴﺘﯽ ﻣﺮﻣﻮزی ﺑﻪ ﻧﺎم »روح «اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ.
ٔ
درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت هﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
اﻟﺒﺘﻪ هﮕﻞ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ »روح ً«ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻟﻨﯿﻦ در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد
ٔ
ٔ
ّ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ّ
ﻓﻠﺴﻔﻪ هﮕﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ از راههﺎی دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی
ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل در ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻪ از راه
»در زﻣﺎن ﻣﺎ
ٰ
ّ
ٔ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ هﮕﻞ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ و از ]ﻟﺤﺎظ[ ﻣﺤﺘﻮی ﻏﻨﯽﺗﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی راﯾﺞ درﺑﺎره ﺗﺤﻮل و
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺗﮑﺮار ﭘﻠﻪهﺎی ﻃﯽ ﺷﺪهّ ،اﻣﺎ ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﻧﻔﯽ در ﻧﻔﯽ( ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪاﺻﻄﻼح
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرهﺮﻣﺰان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ص (٩
ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ و ﻧﻪ ﺧﻂ راﺳﺖ) « ...و .ای ﻟﻨﯿﻦ» ،ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ«،
ُ
ٔ
رﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دهﻨﺪه آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی،
ا
و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
هﻢ
ﺑﻪ
ﺑﯿﻨﺶ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ دﻧﯿﺎ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ً
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺟﻬﺎن را داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،و
ﭘﺪﯾﺪههﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺸﺮوط ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ِٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ٔ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ّ
هﺰاره ّ
ﺳﻮم ،ﻧﻪﻓﻘﻂ درک دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﺮ در
ٔ
ّ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن وﺣﺪت و ﻣﺒﺎرزه اﺿﺪاد؛ ﺗﻨﻮع ﺗﻀﺎد )ﺗﻀﺎدهﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ،داﺧﻠﯽ و
از ﺟﻬﺎن را ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ
ِ
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻀﺎدهﺎی آﺷﺘﯽﭘﺬﯾﺮ و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ(؛ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ّ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﮐﯿﻔﯽ؛ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﯽ در ﻧﻔﯽ ،در ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺧﻮد ،هﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و
ِ
ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ .اهﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ در ٔ
اراﺋﻪ اﺳﻠﻮﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺘﺮگ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و دﺷﻤﻨﺎن آن «ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻓﻼﻃﻮن ،هﮕﻞ ،و ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ:
»او ]ﻣﺎرﮐﺲ[ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪهﺎ ﮔﺸﻮد .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ٔ
ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ
ﻣﺪﯾﻮناﻧﺪ وﻟﻮ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ٔاﯾﻦ را درک ﻧﮑﻨﻨﺪُ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ِ
ٔ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻓﻼﻃﻮن و هﮕﻞ ﻣﻬﺮ و ﻧﺸﺎن ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﻪ هﻤﺮاه دارد و از اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی او ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ)« ...ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ» ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و دﺷﻤﻨﺎن آن «)
 ،(The Open Society and its Enemiesﺟﻠﺪ ّدوم ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ص (٨٢
ٔ
ٔ
ٔ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺴﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ از ﻓﻠﺴﻔﻪ هﮕﻞ ،ﮐﻪ در
ﻓﻠﺴﻔﻪ دوران ﻣﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺲ در
ِ
ٔ
آن ﺳﺨﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ و ٰ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ »اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎب «اﺳﺖ ،ﮔﺴﺴﺖ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ را ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ِ
هﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﭘﮋوهﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آ ﮔﺎهﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ّ ِ
ﻣﺎدی اﺳﺖ
هﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ آ ﮔﺎهﯽﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،هﻤﭽﻮن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ِ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶٠

ٔ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ّ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﮋوهﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ِ
ٔ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﯾﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺗﻮان از دو ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،وﻟﯽ هﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ.
ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوط ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوازی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را »ﺳﺎدهﻧﮕﺮاﻧﻪ «و ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺮداﺷﺖهﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺑﯿﻨﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﻞهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ّ
ﻣﺎدی اﻧﺴﺎنهﺎ دارﻧﺪ ،هﺮﮔﺰ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اهﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪههﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﮕﻠﺲ در ّرد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﻪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﭼﻪ از ﺳﻮی
ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻧﺎآ ﮔﺎه ،در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٨٩٠ﺑﻪ ﺟﻮزف ﺑﻠﻮخ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ٔ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و
و
ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ،
ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻨﻨﺪه
»ﺑﺮ اﺳﺎس در ک ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ در واﭘﺴﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ِ
ٔ
ٔ
ﻧﻪ ﻣﻦ هﺮﮔﺰ اﻇﻬﺎر ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ
ّ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻬﻮدهّ ،
ﻣﺠﺮد و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮﺑﻨﺎ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﻨﺎ :ﺷﮑﻞهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
اﺻﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺮه ،ﺷﮑﻞهﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﯿﻨﺶهﺎی دﯾﻨﯽ و
وﺳﯿﻠﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آن ،ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺒﺮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﻓﺮاﮔﺴﺘﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﺟﺰﻣﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮑﺎرهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﮑﻞ
آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪٔ « ...
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ «) Marx-Engels
)ﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﻮزف ﺑﻠﻮخ ٢٢ -٢١ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،١٨٩٠ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 (Readerاﺛﺮ راﺑﺮت ﺗﺎﮐﺮ ،ﭼﺎپ ﻧﻮرﺗﻮن ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،١٩٧٨ ،ﺻﺺ (٧۶٠-٧۶١
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ در
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻈﺮهﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرﮔﯽ در
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در دورهای -از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺑﻪ
ﻋﻈﻤﺖ ﻓﺮد در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﮔﺮوهﯽ هﻤﭽﻮن ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾﻞ )ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﮔﻮﺗﻪ و ﮐﺎﻧﺖ( ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و
ِ
ّ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ
در
و
داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﺣﺪت ﻣﻌﻨﻮی را ﺗﻨﻬﺎ راه رهﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻤﺎل و ﺗﻘﺪس ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﯽ
ِ
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ »ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ «ﻣﯽداﻧﻨﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را اﺗﻤﯽ از
ﻧﻈﺮهﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ هﻤﭽﻮن هﺮﺑﺮت اﺳﭙﻨﺴﺮ )ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ او را ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران
ﯾﮏ ُارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ هﺮجوﻣﺮج ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و او را ﺑﻪ ارزش ٔ
اراده ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽدهﺪ ،و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮهﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ و در رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺑﻪ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮاﻣﺸﯽ:
ﮐﺸﻒ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ّ
»ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﭼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ .ﻣﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﯿﮏ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻓﺮو
رﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻐﺰ آرام و ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪﻋﻄﻔﯽ اﺳﺖ در ﻗﺮنهﺎ ﮐﺎوش ﺧﻔﻘﺎنآور ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ هﺴﺘﯽ و
آﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﯾﻪای دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد)« .آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،ﮔﺰﯾﺪهای از آﺛﺎر« ،از ٔ
ٔ
ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺎ« ،ﮐﻪ در  ۴ﻣﻪ  ١٩١٨در
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ »ﻧﺪای ﻣﺮدم «ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺟﯿﺒﯽ ،ص (١٠۴
و ّاﻣﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﻔﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽداد و اﻧﻬﺪام آن را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻮده اﺳﺖٔ .
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان و
ّ
ﻓﻼﺳﻔﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮدهاﻧﺪ و از اﺳﻠﻮبهﺎی او ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺧﻮد» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ «در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ و
هﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﮐﻪ ﮔﯿﺪﻧﺰ او را ُﭘﺮﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ٔ
»هﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و وﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ...ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎ ﺷﮑﻞ داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ)« .آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ«،
ﭼﺎپ ّ
ﺳﻮم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻮﻟﺘﯽ ،١٩٩٧ ،ص (١٢
»ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ «) (Post Modernismﮐﻪ در رﺑﻊ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﭘﯿﺸﺮو ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪٔ
ٔ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ّ
راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻻت و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﻮ را در
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢﻃﻠﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﻓﻮﮐﻮ ،ﻟﯿﻮﺗﺎر ،درﯾﺪا ،و ﺑﻮردﯾﺎ،
ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﻧﯿﭽﻪ ،هﺎﯾﺪﮔﺮ ،وﺑﺮ ،و زﯾﻤﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮ ﻧﻮع ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺸﻞ
ﻓﻮﮐﻮ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﺮهﻨﮓ« ،اﻧﺘﺸﺎرات راﺗﻠﯿﺞ ،١٩٨٣ ،ص ١١٢؛ ﻟﯿﻮﺗﺎر» ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮا« ،ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ١٩٨۴ ،؛ ﺟﺎن ِﻟﺨﺖ» ،ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ :از ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ« ،اﻧﺘﺸﺎرات راﺗﻠﯿﺞ ،١٩٩۴ ،ﺻﺺ (٢١۶-٢٢٠
هﺎﺑﺮﻣﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﯿﺎن ّ
ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ،و ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ اﺋﺘﻼف ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن هﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﺳﻪ ﻧﻮع
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ» :ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻧﻮ «ﻣﺜﻞ ﻟﻮدوﯾﮓ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ؛ »ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ «ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺌﻮ
اﺷﺘﺮاوس؛ و »ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺟﻮان «ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ و ژاک درﯾﺪا .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن هﺎﺑﺮﻣﺎس ،وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران در ّ
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی
روﺷﻨﮕﺮی در اروﭘﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ »ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ «را ﻣﯽﺗﻮان در ّ
ٔ
درﺑﺎره
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﯿﻨﯽ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻔﯽ رواﯾﺖهﺎی ﮐﻼن ﻣﺜﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻔﯽ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ و
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزﺗﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در
ﺟﻬﺎن ،ﻧﻔﯽ
ّ
ّ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻘﻞ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ هﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎن ،و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻧﮑﺎر اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ» ،از
ٔ
ﺷﻤﺎره  ،١٢٧-١٢٨ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ (١٣٧٧
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺗﺎ هﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ و ُﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ» ،اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻣﯿﺸﻞ ﻣﺎﻓﺰوﻟﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ُ
ﺳﻮرﺑﻦ ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ هﻮاداران »ﻓﺮا ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ» ،ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﻮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ٔ
»ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دﻧﯿﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯽرﯾﺸﮕﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ ...ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ُ
اﻧﻘﻼب ﮐﭙﺮﻧﯿﮑﯽ ﺑﺰﻧﺪ .از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺿﺪﺟﺮﯾﺎن «درﺳﺖ ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد هﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ هﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺠﺎم دهﺪ و آن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ« .
ٔ
ﻣﺠﻠﻪ  ،«»KRISISﺷﻤﺎرۀ  ١۶ژوﺋﻦ  ،١٩٩۴ﻧﻘﻞ از ٔ
)ﻣﯿﺸﻞ ﻣﺎﻓﺰوﻟﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ هﻮﺷﻨﮓ ﻓﺮﺧﺠﺴﺘﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺟﻤﺎﻋﺖ ُﭘﺴﺖﻣﺪرن»،

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶١

ٔ
ﺷﻤﺎره  ،١٢٢ -١٢١ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن (١٣٧۶
اﻗﺘﺼﺎدی،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﻼﺷﯽ ﭘﮋوهﺶﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ٔ
ﺳﻼﺣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ درﮐﯽ روﺷﻦ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎط ﭘﺪﯾﺪههﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻧﻘﻼب در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ٔ
 .۴ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ :ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ؟
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
دوران دﺷﻮار ﻋﻘﺐﮔﺮدهﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی هﻢزﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﻮرش
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ در اﺻﻮل
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در
ٔ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،او را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف از اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺎهﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﯾﻮرش ﮔﺴﺘﺮده رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا و
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ،اﺻﻞ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪهﺎی ﻣﻌﺪودی از اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮدش ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘ ٔ
ﺎﯾﻪ ﭘﮋوهﺶهﺎی
ِ
ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری در ﭘﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و دوﻟﺖهﺎی
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ
ٔ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ «ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ٔ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﯿﺶ از هﺸﺘﺎد ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺷﺘﺎبزده و ﺑﻪ دور از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در

ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎهﻤﯿﻦ زادروز ﻟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﯾﺎدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﺎ ﺑﻪ و.ا .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ارج ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪروز ﮐﺮد و ﺑﺴﻂ داد .او ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ از راه ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﺮدود ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ّ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
)اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺰمﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮهﻢ داﺷﺘﻦ در
ٔ
"ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در روﺳﯿﻪ"" ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد"" ،دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی او از ﻗﺒﯿﻞ "دوﺳﺘﺎن ﻣﺮدم ﮐﺪاماﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ"،
ّ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ"" ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻣﭙﯿﺮﯾﻮ-ﮐﺮﯾﺘﯿﺴﯿﺴﻢ"" ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ"" ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم"" ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ٔ
ٔ
"درﺑﺎره ﺷﻌﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اروﭘﺎ"" ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻨﮓ"،
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری"" ،دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب"" ،ﺗﺰهﺎی آورﯾﻞ"" ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ در
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ"" ،وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮری دوﻟﺖ ﺷﻮروی" ،و "اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺰرگ" هﻤﮕﯽ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی در ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﺴﻂ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﭘﯿﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽاﻧﺪ .آﺛﺎر ﻧﻈﺮی ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻟﻨﯿﻦ هﻤﭽﻨﺎن درﺧﻮر زﻣﺎن ،و راهﻨﻤﺎی آﻣﻮزش و ﻋﻤﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای از اﻧﻘﻼﺑﯽهﺎﺳﺖ)« .ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم « ٨ ،١١٠٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ
(١٣٩٩
ً
ﻟﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮐﻪ درﮐﯽ ﺑﺴﯿﻂ از ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ داﺷﺖ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﺷﺎﻟﻮده ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ٔ
ٔ
هﻤﻪ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آن را
ﺟﻨﺒﻪهﺎی آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎهﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽهﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ،
ٔ
ٔ
ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺴﻮخ( رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﺶ در ّ
ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺗﻮﺷﻪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزان
ٔ
ﺛﺮوت داﻧﺶ هﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﻏﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ« .
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٩٢٠از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ِ
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ،ﮐﺎر ﻧﻈﺮی او در ز ٔ
ٔ
ﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﻂ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪﮐﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ُﭘﺮارزش و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی
ٔ
ّ
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن دوران و ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ آن ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از
ﻣﺎرﮐﺲ در
ِ
ٔ
ﻣﺮگ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری رﺷﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻟﻨﯿﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ در آﺗﺶ
ﺟﻨﮓهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،او را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و روﯾﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺮورتهﺎی دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ٔ
ﭘﺪﯾﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏهﺎی اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ٔ
اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ هﻨﺪی:
ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮاﮐﺎش ﮐﺎرات ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
»ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻨﯿﻦ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ او ً ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ درک ﻣﺘﻌﺎرف ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در دوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﯿﺮوزی
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در دوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،در هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ٔ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ٔ
ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺷﮑﺴﺖ ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دهﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّاول ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖهﺎی
ٔ
روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ در آن زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ)« .ﻧﻘﻞ از »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺮدم» ١٩ ،آورﯾﻞ (٢٠٢٠
ﺑﯿﻦاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﯽﺷﮏ ُﭘﺮاهﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ،رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در روﺳﯿﻪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪن آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺎﺟﻢ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪٔ
ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ّﻟﺮزاﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑﯽای را
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ دهﻘﺎﻧﺎن و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻠﺖهﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮههﺎ و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮ-دهﻘﺎن ﺟﻨﺒ ٔﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻘﺶ و ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ ٔ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻮد و در ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﺸﺎن داد .ﻟﻨﯿﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺎهﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ هﻤﻪ ﺷﮑﻞهﺎی رﻓﻮرﻣﯿﺴﻢ و ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﻟﻨﯿﻦ در دوره ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ در رهﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد .آن ﺗﺠﺮﺑﻪ اهﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ٔ
آﯾﻨﺪه
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﻨﯿﻦ هﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ًﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﻨﯿﻦ را رهﺒﺮی ﺟﺰمﮔﺮا و دور از واﻗﻌﯿﺖهﺎی آن روز
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﯿﺮ ّ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
هﻤﺎن دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ً
ﺧﻄﺎهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن اﻗﺪام ورزﻧﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اوﺿﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:
هﺎی ﺑﯽﺣﺪوﺣﺼﺮ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ . . .هﻨﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺿﺮور اﺳﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
»دﺷﻮاریهﺎ را ﺣﺪوﺣﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻮاری ِ
ٔ
ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ اﺑﮋﮐﺘﯿﻒ ]ﻋﯿﻨﯽ[ و اﻧﺘﺨﺎب راه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ هﺪف در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راه
از :ﻧﺮﻣﺶ ،ﻣﻬﺎرت ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و آﻧﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺧﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶٢

ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ در دوران ّ
ﺷﯿﻮه ﭼﺮﺧﺶهﺎی ﺳﺮﯾﻊ را )هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از زﻣﺎن ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ از آب درآﻣﺪ . . .ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﺳﻪ-ﭼﻬﺎرﺳﺎل
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻻزم اﺳﺖ( اﻧﺪﮐﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و دﻗﺖ و ّ
ﺟﺪﯾﺖ . . .ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ٔ
ﺷﯿﻮه ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ُ
دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ”ارﺑﺎب“ ﻣﺤﺘﺎط و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ و ﻣﺎهﺮ و ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺑﺪل ﺷﻮد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺮدهدهﻘﺎﻧﯽ
را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﮐﻪ هﻨﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ( راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد)« .ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪهﺎی (٩١١ – ٩١٠
ﻟﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراهﺎ ،اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ "ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ" در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ «را در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﻧﻮﺷﺖ و در
ٔ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ژاﭘﻦ ﺑﻮد،
آن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮراهﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﻣﺘﺤﺪان آﻧﻬﺎ و ﺟﻨﮓهﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن واﯾﺖ ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﺑﺮ ﺿﺮورت هﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ﺟﺒﻬﻪهﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ٔ
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﯾﺪادهﺎی آن دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درسهﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ واژه ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ًﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
»ﻣﺎ ﺑﺎ
درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮی ﻗﻮی در ﺑﻄﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪّ ،اﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .وﻟﯽ هﻢ ﻣﺎرﮐﺲ
و هﻢ اﻧﮕﻠﺲ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ)« .ﻧﻘﻞ از » ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم» ،ﺷﻤﺎرۀ  ٨ ،١١٠٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ (١٣٩٩
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
 .۵ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻃﺒﻘﺎت و
دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن آن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪا ٔﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی دوران ﻣﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ را »ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن «ﺧﻮد و ﻟﺬا اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی او را
ﻣﺨﺘﺺ دوران ّاو ٔ
ﻟﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ آن در دوران ﻣﺎ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏ ِﻟﻼن ،ﻣﺤﻘﻖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ »ﻣﺎرﮐﺲ
ﭘﺮدازان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
« ٢٠٠در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ً
»ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﺳﭙﺮﺑﺮ ،اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ در ِداﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺴﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در زﯾﺴﺖ ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ :زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻤﯽ" )(٢٠١٣
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪِ ،ﻣﯽ ِﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ "ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ" اﺳﺖ .در زﯾﺴﺖ ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ :ﻋﻈﻤﺖ و ّ
ﮔﺎرت
ﮐﻪ
(
٢٠١۶
)
ﻢ"
ﺗﻮه
ِ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
هﻤﺎن روزﮔﺎر ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ اﺳﺖ" ...وﻟﯽ ﺗﺼ ّﻮر
ِ
هﺪف آن "ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ً
اﺳﺘﺪﻣﺎن-ﺟﻮﻧﺰ ً
ِٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و دﯾﺪﮔﺎههﺎی او ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮدش اﺳﺖ -و ﻧﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ -اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ٔ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺤﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،و ﺑﺎﯾﺪ هﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ
داﻧﺶ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪٔ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از هﺮ دﯾﺪﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻮدّ ،
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٧/٢٠٠٨و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آن ،و ٔ
ِ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻮدهﺎی ﮐﺎهﺶﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ٔ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ،داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ)« .ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم» ،ﺷﻤﺎرۀ  ٧ ،١٠۵٢ﺧﺮداد (١٣٩٧

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺴﺖ .ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﺰوه »ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪٔ
»ژرفﺗﺮﯾﻦ ،هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ،و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ و دﻟﯿﻞ درﺳﺘﯽ آن آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎدی اوﺳﺖ)« .ﻟﻨﯿﻦٔ ،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرهﺮﻣﺰان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ص (١٢
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻓﺸﺮدهای از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ«،
ٔ
ٔ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »در اﻧﺘﻘﺎدی از
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪ و در
ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ٔ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ :اﻧﺴﺎنهﺎ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ وارد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ّ
اراده آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ّ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺑﻪروﺷﻨﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب
ﻣﺎدی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ درک ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»ﺗﺎرﯾﺦ ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .آزاد و ﺑﺮده ،ﭘﺎﺗﺮﯾﺴﯿﻦ و ﭘﻠﺒﯿﻦ ]ﭘﺎﺗﺮﯾﺴﯿﻦهﺎ در ُرم ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻋﻨﻮان
هﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﻪ( ﺗﺎرﯾﺦ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و زﻣﯿﻦهﺎ را در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻠﺒﯿﻦهﺎ در ُرم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪانهﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ّ
آزاد ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﻤﺎر ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ[ ،ﻣﻼک و ﺳﺮف )رﻋﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪزاد(  ،اﺳﺘﺎدﮐﺎر و ﺷﺎﮔﺮد ،و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺳﺘﻤﮑﺶ ﺑﺎ هﻢ در ﺗﻀﺎد داﺋﻢ ﺑﻮده و
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ
هﻤﻮاره ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎری ﮔﺎن ﻧﻬﺎن و ﮔﺎه ﻋﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر هﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮاﭘﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی هﺮ دو
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ٔ
ﺷﺪه ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮون آﻣﺪه ،ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺮﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺎزه،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ...
ٔ
ٔ
ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
ﺗﺎزه ﺳﺘﻤﮕﺮی ،و اﺷﮑﺎل ﺗﺎزه ﻣﺒﺎرزه را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ)« ...ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ» ،ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ٔ
ﭘﻮرهﺮﻣﺰان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،١٣٨۵ ،ص (٢۶
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن هﻤﭽﻮن رﯾﮑﺎردو و اﺳﻤﯿﺖ ،ﺳﯿﻤﺎی دﻗﯿﻖ و هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای از روﻧﺪ ﺑﻐﺮﻧﺞ رﺷﺪ
ﻣﺎرﮐﺲ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آدام اﺳﻤﯿﺖ و دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺗﺌﻮری ارزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر را رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺎر آﻧﺎن را اداﻣﻪ و ﺑﺴﻂ داد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارزش هﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ از روی ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ٔ
ٔ
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻂ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ و ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ از رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
اراﺋﻪ
ّ
ٔ
ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوهﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺧﻄﺮ
ّ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ از ﺳﻮی ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮورت
ﺟﺪی و ﻣﻬﻠﮑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دهﺪّ .رد
ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی رهﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ،و در دهﻪهﺎی هﺸﺘﺎد و ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی ،ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺮادی هﻤﭽﻮن ﺗﺎﭼﺮ،
ُ
رﯾﮕﺎن ،و هﻠﻤﺖ ﮐﻬﻞ ،ﺳﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﭘﯿﺘﺮ دروﮐﺮ،
اﻗﺘﺼﺎددان و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﺸﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮنرﯾﺰی در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪٔ .
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ٰ
ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﮐﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زوال ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩
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ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد را هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .دروﮐﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد » ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری» ،از ﭘﺎﯾﺎن
ٔ
 («(Knowledgeﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از »ﮐﺎرﮔﺮان داﻧﺸﯽ Worker
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد و هﻤﭽﻨﯿﻦ زوال
ً
ّ
ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب ّﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .دروﮐﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻘﺶ »ﮐﺎرﮔﺮان داﻧﺸﯽ «در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ و اﺻﻮﻻ آﯾﺎ هﻤﯿﻦ »ﮐﺎرﮔﺮان داﻧﺸﯽ
«ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ » ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری «دروﮐﺮ ﻓﻘﻂ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ،اﻣﺮوز آنﭼﻨﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ٰ
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از هﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻨﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﺮفاﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ هﻤﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اراﺋﻪ داده ﺑﻮد.
آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻨﺪن ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮ درک ﻣﺎرﮐﺲ از ﻃﺒﻘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ او در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺪرن ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»درک ﻣﺎرﮐﺲ از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ راهﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﺎور
ّ
ﻣﺮدم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎهﺸﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدهﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﻘﻮط ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺺ آن ،ﺑﯽﺷﮏ هﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ)« ...آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ « ،ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ  ،١٩٩٢ ،ص (٢١٨
رﻓﯿﻖ زﻧﺪهﯾﺎد هﻮﺷﻨﮓ ﻧﺎﻇﻤﯽ )ﻧﯿﮏآﺋﯿﻦ( در »واژه ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ «ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوههﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺮاد اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺎی ﺧﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﺮق درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺰان آن ﺳﻬﻤﯽ از
ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ .ﻃﺒﻘﺎت آنﭼﻨﺎن ﮔﺮوههﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺎی
آﻧﻬﺎ در ٔ
ﺷﯿﻮه ّ
ﻣﻌﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎر ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درآورﻧﺪ».
داﻧﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻔﺎوت هﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺎ و ﻣﻘﺎم آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ٔ
راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎی اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻓﺎﻗﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ هﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ً و دﯾﮕﺮی
ﻧﻈﺎم
ﻣﺤﮑﻮم ،ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺶ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮهده .ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ از هﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ً
ﺷﮑﻞ ﺳﻮد ،ﺑﻬﺮه ،و ﻏﯿﺮه و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ً
ﻣﺎدی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ٔ
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ّ
ﭘﺎﯾﻪ ﻋﯿﻨﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
َ
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری در ﺟﻬﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت )اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ( در ﺟﻬﺎن ،در روﻧﺪ اﺷﮑﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﮑﻞ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻬﻦ در ﺟﻬﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ ﺻﺪهﺎهﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ روﺑﺎتهﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ( ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ در دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش
ّ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﺑﺎتهﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی هﻮﺷﻤﻨﺪ در درازﻣﺪت روﻧﺪی ﺑﺴﯿﺎر ُﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن
ﻗﺮاردادهﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاردادهﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ از آن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻗﺮاردادهﺎی »ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ «ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،روﻧﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪٔ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری «و اﯾﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻧﻬﺎ را »ﭘﺮﮐﺎرﯾﺎت»هﺎ )
واژه  precariousﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ٔ
 (Precariatﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ )ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ٔ
واژه  -proletariatﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ -ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ّ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﮐﺎرﯾﺎتهﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪی
درﮔﯿﺮ ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و »ﺑﺪون ﭘﺎداﺷﯽ «ﻧﯿﺰ را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی »ﭼﭗ ﻧﻮ» ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ّ
ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪٔ
ٔ
ﺣﺎﺿﺮ »ﻣﺮزﺑﻨﺪی «ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ٔ
ٔ
ّ
اﻧﺴﺎن
وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻬﻢ
اﻣﺮوز
و
اﺳﺖ،
داده
دﺳﺖ
از
ﮐﻠﯽ
ﺑﻪ
را
ﺧﻮد
ﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿ
دﯾﮕﺮ
ﺷﻮد،
ﻣﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ
ً
ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه ،ﻓﻘﻂ »اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری «اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد ﻧﺪارد .و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻗﺒﻼ
ّ
دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻘﺪس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و راﺳﺖﮔﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ »دﻗﯿﻖ «ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ
ّ
ﺳﺎل  ١٩٩١ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن» ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪّداری در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﻠﯽﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ِﺧ َﺮد هﮕﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ٔ
آﻣﺪ
او ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ٔ ،ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﯿﺮون ً
و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺣﺎل ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮهﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﻋﻤﯿﻘﺎ
ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎری از ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ٔ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،و ٰ
آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاﻧﺪ ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ارزﯾﺎﺑﯽهﺎی
او از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺤﺮانهﺎی دورهﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺣﻔﻆ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ «ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮرج ﺳﻮرش ،ﺑﻮرسﺑﺎز و ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ» ،از ﺧﻄﺮ »
ﺗﻮان آن را دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد و از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺮجوﻣﺮج و ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ّ ِ
ٔ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﯿﻢ و آن را در ﭼﺎرﭼﻮبهﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دهﯿﻢ .ﺳﻮرش در هﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،و ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
اهﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .هﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١٠٠

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶۴

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،زﻣﯿﻦ و ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و
ﺮف ﻣﻮﺿﻮعهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ)« .ﺟﺮج
ﺟﻮاﻣﻊ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﻓﺮهﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ِﺻ ِ
ﺳﻮرش» ،ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ« ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻟﯿﺘﻞ ﺑﺮون ،١٩٩٨ ،ص (٢٣
ٔ
ﺳﻨﮓ ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اهﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻗﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻮد و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﺘﺎب دورانﺳﺎز »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ» ،ﺿﻤﻦ دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺮار دارد ،و از اﯾﻦ رو ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺠﺎد ﺗﻀﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﺮج
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ ،و اﺳﺎس و ﺟﻮهﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ در هﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ» ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ،ﺟﻠﺪ ّاول،
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ٔ
ٔ
اﺳﮑﻨﺪری ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺻﺺ ٔ (١٨۶–١٧٩
اداﻣﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ،
ﻧﻌﻤﺎت ّ
ﻣﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎهﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﺪ و ﺑﻪرﻏﻢ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﯿﻮههﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﮑﺎن دهﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ١٠٪ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ
روزاﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻻر و  ٩٠ﺳﻨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ٔ
ﺑﺎ درآﻣﺪ ٔ
دهﻪ ّدوم ٔ
ﺳﻮم ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ّ
هﺰاره ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ ّﻓﻨﺎوراﻧﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ
ٔ
اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت )اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ( دﺳﺘﺨﻮش ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاوان و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ هﻤﺎن
ﭘﺎﯾﻪهﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﯿﺶ از  ١۵٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ.
آﯾﻨﺪه آن در ٔ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ٔ
هﺰاره ّ
ﺳﻮم را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .ﮔﯿﺪﻧﺰ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽای ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻨﺪن )هﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ( اﯾﺮاد ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ:
ﮔﺎردﯾﻦ دﯾﺮوز را دﯾﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ َ
»ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ َ
ﮔﺎردﯾﻦ او ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی
ﺧﻮدم ﻣﺎﯾﻠﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻃﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﻪ او هﯿﭻﮔﺎه از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎرﮐﺲ در زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ،ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ...هﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺎ دوﺑﺎره در دورهای از ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و از اﯾﻦ رو اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ)« ...آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻨﺪن ،ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد
ﻟﻨﺪن(
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه ،ﺑﺮآﻣﺪهﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ّ
ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاﻧﺪ.
ﮐﻪ
اﺳﺖ
روﺷﻦ
اﮐﻨﻮن
ٔ ِ
ً
ﺑﺨﺶ
هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و هﻨﻮز هﻢ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آن ،هﻤﺎن ِ
ﺗﻼش ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه َﮐﺎﻻ و ﺷﺒﮑﻪهﺎی ِ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺳﻮدورزی و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮوﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ.
ّ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ ،ﺟﻨﮓهﺎ ،ﺑﺤﺮانهﺎ ،و ﻓﺎﺟﻌﻪهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،و وﯾﺮان ﮐﺮدن زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎٔ ،
ٔ
اﻟﮕﻮی
وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ هﻤﺎن ﻗﺪرت
ِ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﮕﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﺎزد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ژرف ﺳﺎلهﺎی  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ زاﻧﻮ در آورد ،و
ٔ
هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-و ﻋﺪم ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
ﺑﺤﺮان  ٢٠٢٠در ﻣﺎههﺎی اﺧﯿﺮ و ﺳﻘﻮط آزاد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ً
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک آن ،دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﯿﮑﺎران اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ّ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻀﺎدهﺎی
ٔ
ٔ
ﺳﺮﺷﺘﯽ آن اﺳﺖ .ﺗﺪاوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﯿﺎت ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ّ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن .هﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺗﺤﻮل ﺗﺮﻗﯽ
ٔ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ٔ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺟﻨﮓ
ﺟﻨﮓهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﺻﻠﺢ و ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﮑﻮﻧﺖ و زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در
ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ارزش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺎزهﺎی اﻧﺴﺎنهﺎ و ﺣﻔﻆ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﺮان
 .۶ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
ٔ
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ١٣٩٩ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺷﮕﺮﻓﯽ در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻼح ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ٔ
ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوره را
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اروﭘﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و
ٔ
ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ٔ
دوره ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن زﻣﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪآراﻣﯽ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد ،و زاﯾﺶ و
ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﻮد .در ﺳﺎلهﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ،و زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﭼﭗ ،ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺷﺪ
ٔ
ﮐﺮد و ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﺪﮔﺎههﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان ،و اﺻﻔﻬﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ و هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در
اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﻓﺼﻠﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﮐﻮ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺪانهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﻮ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﻪ
ﻗﻔﻘﺎز و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در آن دوران ،ﭼﻬﺮههﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای هﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ ﻣﺴﯿﻮ ،ﮐﺎﻣﺮان آﻗﺎزاده ،ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام ،آوﺗﯿﺲ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن )ﺳﻠﻄﺎنزاده(،
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎرزاده ،ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦزاده ،ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪوریّ ،ذره ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و ...ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دورانﺳﺎز در درون
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ّ
ﺗﺤﻮل ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن هﻤﯿﻦ روﺷﻨﮕﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﺳﺖ" :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶۵

ً
در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﮥ ﻟﻨﯿﻨﯽ رﺷﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .دراﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات – اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن – ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﮐﺎرﮔﺮی روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺶ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ) ".ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و اﯾﺮان ،ﺻﻔﺤﻪ  ،٧٩ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در اﯾﺮان – ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ(
ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ٔ
ٔ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٨ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺰب ٔ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ ﺗﻼش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺗﺠﺎع و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎی رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ً
ٔ
آن را ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺒﺎرزان ﺗﻮدهای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزشهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﻏﻨﺎی ﻧﻈﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ آن در ﺳﺎلهﺎی دهﻪهﺎی ١٣٢٠و ،١٣٣٠و ﺳﭙﺲ در ﻧﺒﺮد
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧آنﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ٰ
ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺣﺰب در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ آن
در ارﺗﻘﺎی ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻨﺒﺶ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻻﯾﻪهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺸﻮر را ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯽﻏﺮض ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ :اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ «
ٔ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرهﺮﻣﺰان و ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎت .از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﻣﺎ
]ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل[ ﺑﺎ
ٔ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :دو ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ «و »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ «ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ هﻮﺷﻨﮓ ﻧﺎﻇﻤﯽ )اﻣﯿﺮ ﻧﯿﮏآﯾﯿﻦ( ،آﺛﺎری ﻣﻬﻢ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب
ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﻘﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮجاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ )ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ( و رﻓﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪزاده )اﺧﮕﺮ( ،از اﻋﻀﺎی
در زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ و
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ،
رﻓﻘﺎ رﺣﯿﻢ ﻧﺎﻣﻮر ،و ﺣﺴﻦ ﻗﺰﻟﭽﯽ )در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد( ،اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری روﺷﻨﮕﺮ در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ رهﺎﯾﯽ زﻧﺎن از ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﻓﻘﺎ زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪی و ﻣﺮﯾﻢ
ﻓﯿﺮوز ،و آﺛﺎری ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﻌﺮ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺎی رﻓﯿﻖ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ
ٔ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺟﻼدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
آﺛﺎری ارزﻧﺪه از رﻓﯿﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺣﻤﺎن هﺎﺗﻔﯽ )ﻣﻬﺮﮔﺎن( ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ادﯾﺒﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان ،و هﻨﺮﻣﻨﺪان دﻣﻮﮐﺮات و ﭼﭗ دﯾﮕﺮ در دهﻪهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪٔ
اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﭼﭗ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ دهﮥ  ،۶٠و ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و دوﻟﺖ هﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻢ
هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،هﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ در راه دﻓﺎع از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
دوران ﺳﺎز اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎ ﺗﻼش هﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ هﺎی ﺣﺰﺑﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰب ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭼﻬﺮههﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﺣﺴﯿﻦﭘﻮر ﺗﺒﺮﯾﺰی ،و دﯾﮕﺮان ،ﻧﻘﺸﯽ درﺧﺸﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﺻﺪهﺎ ﮐﺘﺎب و ٔ
ﺟﺰوه ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎ و ﻣﺠﻠﻪهﺎی ُﭘﺮﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﻧﺸﺮ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و آﻣﻮزههﺎی دورانﺳﺎز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﭘﯿﺸﺮو در راه رهﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ از ﭼﻨﮕﺎل واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ،ﮐﻮﺷﺶ
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن هﻤﮕﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ٔ
هﻤﻪ ﺧﻠﻖهﺎی ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮاﻧﯽ آزاد و ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰبهﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن هﻨﺮﻣﻨﺪان و اهﻞ ﻗﻠﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺿﺪ
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن ،در ٔ
زﻣﺮه دﯾﮕﺮ ﮐﺎرزارهﺎی دورانﺳﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺷﮑﻞ و
ّ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﻼق ﻣﻄﺮح و از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ.
در راه ٔ
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻼشهﺎ ،ﺗﻮدهایهﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭼﭗ و دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺘﺸﮑﻞ را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ٔ
ٔ
ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻬﺎر دهﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻪ ٔ
ٔ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮعهﺎی روز ﺑﺮ ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺷﺒﮑﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰار
ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ
ّ
ﻣﻔﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوری و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی،
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ» ،اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ» ،و ...ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﻣﺮوزﯾﻦ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺿﺮوری ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٧ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ در ٔ
دهﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺆالهﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﻣﻮرد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ّ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .درس ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻦ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺷﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
دردﻧﺎک و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺪود ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از »ﻣﻮاﺿﻊ رادﯾﮑﺎل «ﺑﺮ ﺗﮑﺮار هﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و هﻤﺎن اﻟﮕﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﮐﺎم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ و در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٩١٧ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﯽ از واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ
ٔ
ﭘﯿﺶرو ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن
آﻣﻮزشهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردهﺎﯾﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﻨﺰل ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه دﺷﻮار ِ
ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ّاوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﻧﻘﻼب ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺒﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ِاﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺗﺼﺎﺣﺐ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﺳﮑﻮن و ﻋﺪم ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در روزآﻣﺪ ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎرهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
وﯾﮋه ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﻟﯿﻞهﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ وزﻧﻪٔ

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان

آذر ١٣٩٩

۶۶

ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺧﻄﺮی را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ روﯾﺪادهﺎی ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،هﯿﭻ ﻧﻈﺎم اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ )ﻓﮑﺮی( ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ و هﻤﺒﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ،و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اراﺋﻪ دهﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻮﺳﯿﺎل ّ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ٔ
ٔ
ﺑﻪاﺻﻄﻼح »راه ّ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،هﻤﻪ زودﮔﺬر و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﺳﻮم« ،ﺑﻪرﻏﻢ اﺛﺮهﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ و ٔ اﺳﺘﺪﻻلهﺎی ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ هﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ِ
ّ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ درﺑﺮدارﻧﺪه »آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ»هﺎ در
روﯾﮑﺮدهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .هﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد راهﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮودٔ .
ﻧﻘﻄﻪ ورود و ﺧﺮوج
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼفهﺎﯾﯽ
هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺧﻮد ﺟﻬﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ًهﻢ و ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ٔ
ﺑﺎره ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ّ
ﺗﺤﻮﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ:
ِ
»ﻣﺎ هﻤﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ هﻤﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ٔ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎص اﯾﻦ هﺮ دو اﻧﻘﻼب ،در هﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ؟ «)ﻟﻨﯿﻦ ،آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺟﻠﺪ ّاول ،ص (۴٨٢
اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ
ّ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن ،در هﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ »ﮐﻬﻨﻪ «ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد» ،ﻧﻮ «در درون »ﮐﻬﻨﻪ «ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ هﻤﺎن دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ آن را
ﺗﺤﻮ ِل
ِ
ِ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ُﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ ،و آﻣﯿﺰهای از ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ،راهﯽ
ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮهﻢ ُﮐﻨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﯿﺎن ٔ
ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزههﺎی هﻢزﻣﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ٔ ِ
ِ
ّ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ّدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ّ
ٔ
هﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﯿﺮوی ّ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺧﻼ ِق ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮ،
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ،و در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ژرف ﺑﺮ ٔ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
آﯾﻨﺪه »ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ «و
ِ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ٔ
هﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ،اﻣﺮوزه ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی در هﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺻﻠﺢ و ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺎرههﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ،و در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪّ ،
در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اﻗﺪامهﺎﯾﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺿﺮورت دارد .ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻘﻂ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖهﺎی ﭘﺎﯾﻪﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰههﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﻓﻘﺮ و ﺳﺘﻢهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶهﺎی َ
ﺳﻮدورزاﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺸﺘﺮک دوران
ِ
ﭘﯿﺶ رو ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﺎﯾﺶ رادﯾﮑﺎل و ٰ
ﺣﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دارد .ﺗﻮدههﺎ
ِ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻨﺪهای
ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن هﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ در ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاهﻨﺪ ﺟﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻮان و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﻢ .هﺪف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺑﺎرورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺘﻨﻮع ،ﻣﺘﺤﺪ ،و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮل و ٔ
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮدم در ّ
اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ.
 .٨ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺮﺗﺤﻮﻟﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖٔ .
ﺑﺸﺮﯾﺖ ٔ
ﺮﺗﺤﻮل ﺑﻮد و ﺳﺪۀ آﺧﺮ آن هﺰاره را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺷﮏ ﻋﺼﺮ ّ
هﺰاره ّدوم ﻣﯿﻼدی ،هﺰارهای ُﭘ ّ
هﺰاره ُﭘ ّ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﮕﺮف در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ
داﻧﺴﺖ .ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻮس دورانﺳﺎز اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻘﺮ ،و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دوران ﻣﺎ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ّ
ﺗﺤﻮل ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ ،هﻤﮕﺎم ﺑﺎ ّ
ﺗﺤﻮﻻت اﻣﺮوزﯾﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه را دارد ﮐﻪ در هﺰاره ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت دورانﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ٔ
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ،در ﻣﻮرد
ﮔﻮﯾﯽ زﻣﺎن وﻗﻮع ًرﺧﺪادهﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺗﮏﺗﮏ ﺟﻨﺒﻪهﺎی هﺮ روﻧﺪ
و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ِ
ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺮآﻣﺪهﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در هﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزهﺎی رﻓﺎهﯽ ّ
ٔ
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤ ٔﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ،ﺑﺪون
ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺪه ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺳﺨﻦ ﻣﺎ از
ﻃﻮر ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺣﻘﻮق
واﻗﻌﯽ
رﻋﺎﯾﺖ
از
ﻣﺎ
ﺳﺨﻦ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﺪ،
آﻧﮑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﯾﺮان
ِ
ﻓﺮدی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ارج ﻣﯽﻧﻬﺪ.
آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آزادیهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ِ
ّ
ّ
اﻧﺴﺎﻧﯽ،
و
ﻣﯽ
داری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
هﻮاداران
و
ﻐﺎن
ﻣﺒﻠ
ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎدی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ
ﺑﺮاﺑﺮﮔﺮا
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻈﺎم
اﯾﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪ
ّ
ّ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدیاش اﺳﺖ ،ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮدهداری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلهﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ّ
ّ
ٔ
درﺑﺎره
ﮐﻪ ﺑﺮدهداری ،ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در آن دوران ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﺮدهداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و هﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﺒﺮد ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آن ﺑﺮدهداری روال ﻋﺎدی ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﯿﺎلﭘﺮدازاﻧﻪ اﺳﺖّ .اﻣﺎ
ّ
ٔ
ٔ
ّ
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﺪ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮخ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﭼﻘﺪر ﻧﺎدرﺳﺖ و ﭘﻮچ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ّادﻋﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﺪﻓﺸﺎن دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻨﻪ و
اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن و ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده،
دوران ﻣﺎ دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد،
ٔ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪای دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ هﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮن
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ٔ
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﻧﺎﺑﻮدی
ﭘﯿﺶ روی
ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ِ
ٔ
ٔ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،و وﺣﺸﯽﮔﺮی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﯿﻢ
داد.
*****

ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس هﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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