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سرمقاله
نقــد و مبــارزه ِی تئوریــک همــواره یکــی از مباحــِث پایــه ای در تئــورِی 
ــوده اســت.  ــِی مارکسیســم و مارکسیســت ها ب شــناخت و پراتیــِک مبارزات
تئــورِی شــناخِت مارکسیســتی کــه مشــخصا در روش و متــِد علمــِی کارل 
ــنتز  ــد و س ــه ِی نق ــر دو پای ــه ب ــک زاوی ــد، از ی ــذاری ش ــس بنیان گ مارک
شــکل گرفتــه اســت؛ یعنــی تحلیــل و آنالیــز و نقــِد نظــرات و تئوری هــاِی 
ــاِی  ــر مبن ــن ب ــناخِت نوی ــردِن درک و ش ــنتز ک ــی و س ــتباه و انحراف اش
ــِد  ــفیاِت جدی ــِت کش ــت از آن و به کاربس ــتباهات و گسس ــن اش ــِد ای نق
ــن ســنتز ]روشــن اســت  ــی در مســیِر ای علمــی و دســت آوردهاِی مبارزات
ــه  ــرد و ن ــورت می گی ــک ص ــل و پراتی ــه ای از عم ــه در پروس ــه این هم ک
ــات و  ــل کشــفیات و تکام ــن دلی ــه همی ــوری صــرف[. ب ــه ِی تئ در حیط
ــاِی مارکــس در فلســفه و فلســفه ِی سیاســی و اقتصــاِد سیاســی  تئوری ه
و... را نمی شــود از نقدهــاِی وی بــر فلســفه ِی هــگل و فوئربــاخ، یــا 
ــک  ــران منف ــرودون و دیگ ــکاردو و پ ــمیت و ری ــادِی اس ــاِی اقتص نظریه ه
کــرد. در تمــاِم ایــن مــوارد مارکــس بــا احاطــه ِی کیفــی بــر مباحــِث علمِی 
زمانــه اش، نقطــه ِی انحــراف و کمبــوِد ایــن تئوری هــا را پیــدا کــرده و بــر 
ــتی ها  ــِن کاس ــا تبیی ــرد و ب ــی می ک ــا علم ــِد تمام ــه و نق ــِر آن مجادل س
و به ویــژه اشــتباهاِت روشــِی )متدیــک( تئوری هــاِی دیگــران، ســنتِز 
ــز  ــا آنالی ــه همان ــن پروس ــم در ای ــه ِی مه ــرد. نکت ــرح می ک ــود را مط خ
ــِد  ــاِت جدی ــدِی نظری ــی از توان من ــِش مهم ــع بخ ــه واق ــود و ب ــد ب و نق
ــران و  ــتباهاِت دیگ ــه ِی وی از اش ــت و همه جانب ــِد درس ــه نق ــس ب مارک
ــا ایشــان بازمی گشــت و از ایــن منظــر نقــد  مبــارزه و جــدِل نظــرِی وی ب
و مبــارزه ِی تئوریــک همــواره یکــی از پایه هــاِی اساســِی تئــورِی شــناخت 
ــن مســاله از ســوِی  ــوده اســت و ای ــِی مارکــس ب و روِش علمــی و مبارزات
رهبــراِن جنبــِش کمونیســتی پــس از مارکــس و انگلــس نیــز عمدتــا بــه کار 
ــس و  ــِی مارک ــناخت و روِش علم ــورِی ش ــه تئ ــِن این ک ــد.  ضم ــرده ش ب
مارکسیســم را امــروزه می تــوان، و بایــد، بــر بســتِر تحــوالِت جدیــِد دانــِش 

ــا داده و آن را بیــش از گذشــته تثبیــت و تدقیــق کــرد. بشــری ارتق
ــود  ــد ب ــی از روِش شــناخِت مارکسیســتی و نق ــن درک ــر بســتِر چنی  ب
کــه شــوراِی دانش جویــان و جوانــاِن چــِپ ایــران از بــدِو تأســیس تاکنــون 
ــوده و  ــل ب ــِت خاصــی قائ ــک اهمی ــارزه ِی تئوری ــد و مب ــراِی نق ــواره ب هم
ــن مســاله را چــه در عرصــه ِی رســانه و نشــریات اش و  کوشــیده اســت ای

چــه در ســطِح تشــکیاتی و ســازمانی اش اعمــال کنــد.

آتش بار
ــن  ــاِی وی و متحدی ــِد افش ــه قص ــی ب ــمِن طبقات ــه دش ــبت ب ــد نس نق
ــوده و  ــت ها ب ــگی کمونیس ــِف همیش ــی از وظای ــواره یک و اردوگاه اش هم
ــه  ــِی »تبلیــغ و ترویــج« ب ــود. بخــِش مهمــی از اســتراتژِی حیات خواهــد ب
ــه ِی  ــی، افشــاِی همه جانب ــِل کمونیســت هاِی انقاب ــه ِی عاج ــواِن وظیف عن
بــورژوازی و طبقــاِت حاکمــه بــه روشــن ترین شــکِل ممکــن پیــِش چشــِم 
ــا نفــِی وضــِع موجــود و نقــد و افشــاِی  طبقــه ِی کارگــر و مــردم اســت. ب
ــل از  ــو و بدی ــوان آلترناتی ــت می ت ــانی اس ــتباه و غیرانس ــه اش ــه ک آن چ
ــج و  ــغ و تروی ــوِل آن تبلی ــت و ح ــو گذاش ــود را جل ــاوِت خ ــاد متف بنی
ــی و  ــِت علم ــا صراح ــد ب ــی بای ــرد. کمونیســت هاِی انقاب ــازمان دهی ک س
سیاســِی قاطــع و بُرنــده  ابعــاِد گوناگــوِن ســاختاِر ســرمایه و نظــاِم طبقاتــی 
را بــراِی توده هــا افشــا کننــد؛ از مبانــِی ایدئولوژیــک و فکــرِی بــورژوازی در 
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شــاخه هاِی گوناگــوِن علمــی از انسان شناســی و تاریــخ و حقــوق تــا فلســفه 
ــی اش، زد و بندهــاِی  و اقتصــاد و فمینیســم، ترفندهــاِی سیاســی و تبلیغات
پشــِت پــرده، آمــار و ارقــاِم جنــگ و جنایــت و فاکتــی کــه هــر روزه  بــر 
مــردِم سراســر جهــان اعمــال می کننــد، کارکــرِد پیچیــده و رازآمیــِز هنــر 
ــن  ــِن ای ــار و ننگی ــِخ خون ب ــاِی تاری ــه، افش ــی در جامع ــاِت بورژوای و ادبی
سیســتم، مغالطــات و دروغ هــاِی مبلغیــن و ایدئولوگ هــاِی آن و هزارویــک 
نکتــه ِی پیچیــده ِی دیگــر همــه از مــوارد و محورهایــی هســتند کــه 
ــاختار  ــِت س ــِه کلی ــان علی ــک و تبلیغاتی ِش ــِگ تئوری ــت ها در جن کمونیس
ــِه آن افشــاگری و  ــد و علی ــرار دهن ــورِد تهاجــم ق ــد م و نظــاِم ســرمایه بای
روشــن گری کننــد. هم چنیــن دیرزمانــی اســت کــه ســرمایه داری در اعمــاِل 
ــاِت فرودســت و در  ــه و طبق ــر جامع ــه اش ب ــلطه ِی همه جانب ــی و س هژمون
توجیــه و ایده آلیــزه کــردِن وضــِع موجــود  از آگاهــی دروغیــن و کژدیســه 
ــن یکــی دیگــر  ــد و ای ــا اســتفاده می کن ــواع و اقســاِم ایدئولوژی ه ــی ان یعن
از دالیــِل ضــرورِت نقــد و افشــاِی دســتگاِه ایدئولوژیــک و فکــرِی بــورژوازی 

اســت.
بــا ایــن نگــرش اســت کــه رفقــاِی مــا در شــوراِی دانش جویــان و 
ــری  ــتگاه هاِی فک ــِه دس ــا علی ــیده اند ت ــواره کوش ــران هم ــِپ ای ــاِن چ جوان
ــه فراخــوِر  ــردازان و ســخن گویاِن آن ب ــه پ ــورژوازی و نظری ــِک ب و ایدئولوژی
مباحــِث طــرح شــده وارِد جــداِل تئوریــک و تعــرِض نظــری شــوند. نقــد و 
ــه  ــی چ ــوِن بورژوای ــاِی گوناگ ــخصیت ها و جریان ه ــا و ش ــاِی جناح ه افش
داخلــی و چــه در ســطِح جهانــی یکــی از رئــوِس مــداوِم کنــِش نشــریاتی و 

سیاســی مــا بــوده اســت.

هوای تازه
مارکسیســم  علمــِی  روِش  و  شــناخت  تئــورِی  بیش تــِر  تببیــِن  در 
ــاِی  ــه تئوری ه ــا ک ــرد: آن ج ــاره ک ــرد اش ــن رویک ــِر ای ــِه دیگ ــه وج ــد ب بای
ــتند  ــتثنی نیس ــبِک کار مس ــن س ــنتز و ای ــز و س ــز از آنالی ــتی نی کمونیس
ــد در معــرِض  ــورِی علمــِی دیگــری بای ــِد هــر تئ ــز مانن ــن نظریه هــا نی و ای
ــورت  ــن ص ــط در ای ــد و فق ــرار بگیرن ــک ق ــی و پلمی ــدِل علم ــاد و ج انتق
اســت کــه عیــاِر علمــِی یــک نظریــه در شــناخت و تغییــِر جهــان مشــخص 
شــده و ســنتِز درســت از دِل ایــن مبــارزه و جــدِل علمــی و سیاســِی آزاد و 
ــت ها  ــکاِر کمونیس ــض و ان ــِل نق ــِر قاب ــِت غی ــن خصل ــد. ای ــی برمی آی جمع
ــا اندیشــه هاِی گوناگــوِن علمــی و فلســفی و هنــری در ســطِح  در مواجــه ب
جامعــه چــه پیــش از کســِب قــدرِت سیاســی و چــه پــس از قــرار گرفتــن 
ــزی  ــد باشــد. چی ــده بای ــه ِی سوسیالیســتِی آین ــدرت و در جامع در رأِس ق
ــاِد  ــژه در اتح ــه وی ــاِی سوسیالیســتی ب ــته ِی دولت ه ــارِب گذش ــه در تج ک
ــِل پیچیــده و گوناگــون  شــوروی پــس از یــک دوره ِی مشــخص و بنابه دالی
ــاِی  ــه ج ــد و ب ــته ش ــا گذاش ــِر پ ــف زی ــاِت مختل ــه درج ــده و ب ــض ش نق
ــفِی  ــی و فلس ــی و سیاس ــری و ادب ــی و هن ــاِی علم ــا و تئوری ه آن الگوه
ــه  ــاِم جامع ــراِی تم ــرِی آن ب مصوب شــده توســِط حــزِب کمونیســت و رهب
ــاخه هاِی  ــد در ش ــاِی جدی ــد. کشــفیات و پژوهش ه ــه ش بســته بندی و ارائ
ــا  ــده و ب ــب ش ــاِی تصوی ــا معیاره ــد ب ــر و فلســفه بای ــم و هن ــوِن عل گوناگ
ایدئولــوژی و علــِم رســمِی دولــت و حــزب منطبــق می شــد و هرگونــه خــرق 
ــوآوری و فرضیــه ِی جدیــدی در رشــته ها و شــاخه هاِی گوناگــون  عــادت، ن
ــه  ــوژِی رســمی امــکاِن نشــوونما می یافــت. ب ــا ایدئول ــه شــرِط نزدیکــی ب ب
ایــن ترتیــب جــّوی از رکــود و عــدِم پویایــی در ســطِح جامعــه و در ســاحِت 
ــر  ــن روش مغای ــدر ای ــه چق ــد. این ک ــود آم ــه وج ــا ب ــه ها و  ایده ه اندیش
ــت  ــام و محدودی ــزان ابه ــه می ــود، چ ــس ب ــس و انگل ــبِک کاِر مارک ــا س ب
در درک از ماهیــِت جامعــه ِی سوسیالیســتی و چــه انــدازه تضادهــاِی 

ــاِی سوسیالیســتِی رهبــراِن شــوروی  ــِت نوپ ــاِی دول حــاِد عینــی ِی پیــِش پ
ــا  ــود ی ــتالین ب ــخِص اس ــداِع ش ــدر اب ــوق داد، چه ق ــمت س ــن س ــه ای را ب
ــن  ــه لنی ــراِن آن از جمل ــر و رهب ــاِب اکتب ــه ِی انق ــراِث اولی ــه در می ریش
ــورِد  ــال م ــن مج ــل در ای ــن قبی ــوال هایی از ای ــت و س ــکی داش و تروتس
مناقشــه ِی مــا نیســت، امــا مســاله ایــن اســت کــه عــوارِض منفــِی ناشــی 
ــه ِی سوسیالیســتی  ــت و جامع ــِر دول ــه دامن گی ــش از هم ــن خــط، بی از ای
شــد درســت بــه ایــن دلیــل کــه امــکاِن جــدِل تئوریــک در کشــِف حقیقــت 
را از عرصــه ِی عمومــی گرفــت و جامعــه را از دیدهــاِی منتقــد و درک هــاِی 
ــل در روِش  ــی خل ــن یعن ــرد و ای ــروم ک ــه مح ــاِی نوآوران ــع و فرضیه ه بدی
صحیــح جهــِت کشــِف حقیقــت و شــناخت و تغییــِر جامعــه و جهــان. همیــن 
ــی«  ــجاِم حزب ــدت و انس ــردِن وح ــه ناپذیر ک ــاِم »خدش ــِت ن ــبِک کار تح س
ــارزه ِی  ــه داخــِل تشــکیاِت حــزب نیــز کشــانده شــد و عمــا امــکاِن مب ب
ــویک ها  ــِی بلش ــاِی اصل ــی از ابزاره ــه یک ــری ک ــاِی نظ ــی و پلمیک ه خط
و شــخِص لنیــن در تدویــِن تئوری هــا و برنامه هــا ِی کاربردی شــان در 
ــا  ــه ت ــاِز فوری ــاِی سرنوشت س ــژه در روزه ــارزه به وی ــال هاِی مب ــِی س تمام
ــس از  ــروزه و پ ــرد. ام ــا ســلب ک ــود را از حــزب و از توده ه ــِر 1۹1۷ ب اکتب
ــرِن 1۹  ــاِی سوسیالیســتی در ق ــا و دولت ه ــوِج اوِل انقاب ه طــی شــدِن م
و ۲۰ و در ســایه ِی جمع بنــدی از ایــن تجــارب اســت کــه کمونیســت هاِی 
ــن خطــوط و اشــتباهاتی  ــاِی چنی ــح و بی محاب ــِد صری ــا نق ــد ب ــی بای انقاب
ــات  ــی را از انحراف ــتِی آت ــِت سوسیالیس ــی، دول ــرد و جریان ــر ف ــوِی ه از س
ــد  ــتراتژیِک نق ــرورِت اس ــد و ض ــون کنن ــی مص ــن چنین ــاِی ای و لغزش ه
ــِل  ــک اص ــه ی ــزب را ب ــه و ح ــِی دروِن جامع ــک و خط ــارزه ِی تئوری و مب
ــن اســت کــه هــدِف  ــِل توجــه ای ــه ِی قاب ــد. نکت ــل کنن خدشــه ناپذیر تبدی
ــه جــِو  ــِی چنیــن روشــی از ســوِی کمونیســت ها هرگــز امتیــاز دادن ب اصل
کاذب ایجــاد شــده توســِط ایدئولوژی هــاِی بورژوایــی و لیبرالــی بــا عناویــِن 
ــت،  ــری« نیس ــِی حداکث ــه و دموکراس ــون »آزادِی اندیش ــی چ پرطمطراق
ــِی تئــورِی  ــه روز شــده ِی مبان ــه کار بســت درســت و ب بل کــه در اســاس ب
شــناخِت مارکسیســتی جهــِت کشــِف هرچــه بیش تــِر حقایــق و مجهــوالِت 
ــا  ــون جــز ب ــاِی گوناگ ــت در عرصه ه ــان اســت. حقیق ــن جه ــده ِی ای پیچی
ــت نیافتنی  ــِی دس ــری و خط ــارزه ِی فک ــدل و مب ــا ج ــز ب ــورِد آرا و ج برخ
ــن زدن  ــی در دام ــت هاِی انقاب ــزه ِی کمونیس ــن انگی ــن مهم تری ــت و ای اس

ــه نقــد و مبــارزه ِی خطــی اســت. ب
ــماره هاِی  ــاِم ش ــت و در تم ــدا فعالی ــه از ابت ــود ک ــی ب ــن افق ــا چنی ب
ــا و  ــِد دیدگاه ه ــاِل نق ــه دنب ــکال ب ــریه ِی رادی ــژه نش ــریات مان، به وی نش
خطــوِط سیاســِی مختلــف در ســطِح جنبــِش کمونیســتی و چــِپ ایــران بــر 
ــان  ــِد نقطــه  نظــرات و عمل کردم ــه نق ــز ب ــم و همــواره دیگــران را نی آمدی

ــم. فراخواندی

۲



دیالکتیِک وحدت و نقد
تشــکیاِت کمونیســتی در هــر شــکلی اعــم از حزبــی، ســازمانی، 
شــورایی، اتحادیــه ای و... ماننــد هــر پدیــده ِی مــادِی دیگــری پیــرِو قوانیــِن 
دیالکتیــک به ویــژه وحــدت و مبــارزه ِی اضــداد اســت. درک هــاِی گوناگــون 
ــه،  ــطِح جامع ــر در س ــرِی حاض ــی و فک ــِف طبقات ــتگاه هاِی مختل و خاس
ــد. خطــوط  ــاب می یابن ــون بازت ــه شــکِل خطــوط گوناگ دروِن تشــکیات ب
ــاِی  ــا و راه حل ه ــون، درک ه ــاِی گوناگ ــا و پدیده ه ــا تضاده ــه ب در مواجه
مختلفــی را جلــو می گذرانــد و انتخــاِب بهتریــن راه کار و درســت ترین 
ســنتز جــز بــا مبــارزه ِی اضــداِد دروِن تشــکیات کــه هم هنــگام بــا یکدیگــر 
وحــدت نیــز دارنــد ممکــن نیســت و ایــن مبــارزه ِی اضــداِد دروِن تشــکیات 
ــوان فرمول بنــدی  ــارزه ِی خطــِی دروِن تشــکیاتی« می ت ــام »مب را تحــِت ن
کــرد. بنابرایــن ضامــِن پویایــی و ســرزندگِی یــک تشــکیات همانــا مبــارزه ِی 
ــکیاتی ای  ــدرِت تش ــچ ق ــت و هی ــِی دروِن آن اس ــارزه ِی خط ــداد و مب اض
ــن  ــاد و ای ــن تض ــی ای ــر توجیه ــا ه ــد ب ــکیات نبای ــرِی تش ــژه رهب به وی
مبــارزه را محــدود و سانســور کنــد. مبــارزه ِی خطــی یــک جنبــه ِی دائمــی 
ــر  ــی اســت. اگ ــکیاِت انقاب ــک تش ــالِم ی ــاِت س ــاِن حی ــِل کتم ــِر قاب و غی
ــِد  ــه نق ــری و ب ــاِی نظ ــه پلمیک ه ــوان ب ــی را نمی ت ــارزه ِی خط ــه مب چ
تئوریــک کاهــش داد امــا جــداِل نظــری و نقــِد رفیقانــه ِی تئوریــک یکــی از 
ــازنده ِی درون تشــکیاتی اســت.  ــارزه ِی س ــن مب ــده ِی ای شــاخص هاِی عم
ــران هم چنیــن کوشــیده اســت  ــاِن چــِپ ای ــان و جوان شــوراِی دانش جوی
ــِن  ــک و خطــی بی ــارزه ِی تئوری ــه و کمونیســتی و مب ــِد رفیقان ــن نق ــه ای ب
ــد و بررســِی نظــرات و آراِی  ــد و نق ــن بزن ــز دام ــاِی داخــِل شــورا نی نیروه
رفقــاِی دروِن شــورا گاهــا در نشــریاِت مــا انعــکاس یافتــه اســت. البتــه ایــن 
ــک  ــواِن ی ــه عن ــا ب ــراِی م ــک ب ــی و تئوری ــارزه ِی خط ــه مب ــن زدن ب دام
ــوده  ــرح نب ــتی مط ــنه« ِی کمونیس ــراِث حس ــک »می ــو« و ی ــِت نیک »خصل
اســت بل کــه از منظــِر اتحــاِد شــورایی و مبنایــی بــرای وحــدِت تشــکیاتی 
ــی  ــاِی انقاب ــا نیروه ــدت ب ــه ِی وح ــاد و مقول ــود. اتح ــگاه می ش ــه آن ن ب
همــواره یکــی از مباحــِث مهــِم دروِن جنبــِش کمونیســتی بــوده اســت و بــه 
مــوازاِت آن بحــِث پیرامــوِن مبنــاِی اتحــاد نیــز وجــود داشــته اســت. خــِط 
ــاِن  ــی می ــاِد تشکیاتی سیاس ــک اتح ــواِن ی ــه عن ــورا ب ــر ش ــم ب ــِی حاک کل
برخــی جریانــات و خطــوِط انقابــِی حاضــر در جنبــِش کمونیســتِی ایــران از 
ابتــدا چنیــن بــوده اســت کــه یکــی از محورهــاِی اصلــِی اتحــاِد تشــکیاتی 
ــا دادن  ــا پ ــاِن خطــوِط حاضــر در آن همان ــِت وحــدت و انســجاِم می و تثبی
ــر ایــن باوریــم کــه اگــر چــه  بــه مبــارزه ِی تئوریــک و خطــی اســت. مــا ب
ــوان  ــی نمی ت ــری و سیاس ــاِی فک ــابهت ها و همگرایی ه ــِل مش ــدوِن حداق ب
ــاِد  ــک اتح ــِی ی ــن مبان ــی از مهم تری ــا یک ــت ام ــادی رف ــچ اتح ــاِی هی پ
ــن  ــر ای ــطِح باالت ــده ِی س ــت کنن ــده و تثبی ــداوم دهن ــی و ت ــِی واقع سیاس
وحــدت همانــا مبــارزه ِی خطــی بــر ســِر اختــاِف نظرهــا و تفاوت هــا اســت 
و یکــی از اصلی تریــن عرصه هــاِی ایــن مبــارزه ِی خطــی، نقــد و مبــارزه ِی 
ــِط  ــر خــاِف برخــی خطــوط و گرایش هــاِی غل تئوریــک و نظــری اســت. ب
دروِن جنبــِش کمونیســتِی ایــران کــه مبنــاِی اتحــاد و نزدیکــِی سیاســی را 
ــو شــباهت هاِی ســطحی و  ــِق مشــترک، ول ــی شــباهت ها و عای بزرگ نمای
ُفرمیــک و در حــِد یادبــوِد جان باختــه گان و بزرگ داشــِت رویدادهــاِی کلــِی 
تاریخــی یــا عایــِق حداقلــی در ســمپاتی بــه فــان جریــان و مخالفــت بــا 
ــم انداِز  ــادی داراِی چش ــا آن اتح ــِر م ــد، از نظ ــان و... می دانن ــان جری بهم
ــرِی  ــی و فک ــارزه ِی خط ــه مب ــه ب ــت ک ــدار اس ــی و پای ــدِت واقع ــد م بلن
اصولــی و رفیقانــه و کمونیســتی بــر ســِر تفاوت هــا و اختافــات دامــن زده 
و از آن اســتقبال می کنــد. ســطِح کیفی تــر و باالتــِر وحــدِت فعلــی مــا جــز 

بــا مبــارزه ِی نظــری و خطــی بــه دســت نخواهــد آمــد.

هیئت تحریریه ی نشریه ی رادیکال

رادیکال

ــان  ــجویان و جوان ــورای دانش ــکال » ارگان ش رادی
ــه ی  ــان جامع ــدای بی صدای ــود را ص ــران« خ ــپ ای چ
زحمت کشــان٬  و  کارگــران  صــدای  می دانــد٬  ایــران 
ــان٬  ــان و هم جنس گرای کــودکان کار و شکنجه شــدگان٬ زن
روشــن فکران و هنرمنــدان »غیــر خــودی«٬ صــدای ملــل 
ــکال افــق  تحــت ســتم و خلق  هــای سراســر ایــران. رادی
ــه  ــا ب ــت ت ــر آن اس ــتی دارد و ب ــدی انترناسیونالیس و دی
ــکاس  ــه انع ــتی ب ــی و نژادپرس ــه ملیت گرای دور از هرگون
دردهــا و زخم هــا و امیدهــا و شــورهای اردوی جهانــی کار 

ــردازد. و زحمــت بپ
ــم  ــا مصم ــد کوچــک ام ــی اســت هرچن ــکال صدای رادی
ــاع و  ــای ارتج ــرای افش ــردم٬ ب ــمنان م ــای دش ــرای افش ب
امپریالیســم٬ بــرای نقــد بی محابــای جهــل و خرافــه 
و بــه تصویــر کشــیدن و فریادکــردن همــه پلشــتی ها 
نقــد  و  افشــا  و   طبقاتــی  جامعــه ی  تیرگی هــای  و 
حامیــان  و  مدافعیــن  موعظه گــران٬  »بی رحمانــه ی« 
ــری!! ــد بش ــت ض ــش و بربری ــن توح ــر ای ــر و کبی صغی

رادیــکال امــا رهایــی را در آگاهــی و مبــارزه ی آگاهانــه و 
ــد و  ــدگان می بین ــر ش ــان و تحقی ــتی ناپذیر ستم کش آش
بــه همیــن دلیــل می کوشــد تــا بــه تریبــون اندیشــمندان 
و جوانــان انقابــی و آزاداندیــش جنبــش کمونیســتی 
ایــران تبدیــل شــود. تاریخ چــه ی جنبــش بین المللــی 
ــرد  ــه پیش ب ــه وضــوح نشــان داده اســت ک کمونیســتی ب
ایــن علــم رهایی بخــش  و درک عمیــق مبــارزه ی طبقاتــی  
ــک  ــادی  و پلمی ــای انتق ــا بحث ه ــز ب ــای آن ج و تضاده
بــه قصــد فهــم و کشــف افق هــای نویــن مبــارزه ی 
رهایــی ممکــن و میســر نیســت٬ بــر ایــن اســاس صفحــات 
گفت گو هــا٬  نقدهــا٬  پذیــرای  مشــتاقانه  رادیــکال 
نقطه نظــرات و  مجــادالت تئوریــک و سیاســی اهالــی 

ــش اســت.• ــر و دان ــر و اندیشــه و هن فک

www.shorayejavanan.wordpress.com
Email: iranianfederation@gmail.com

3



ایــن مقالــه یــک بررســی و گاِم اولیــه بــرای بیــان و درِک پیچیده گی هــای 
»کار تشــکیاتی« در میــان نســل مــا اســت. نســلی کــه محصــول و 
ــه  ــود ک ــاز ب ــه مج ــت و ن ــامی اس ــوری اس ــه ی دوراِن جمه ــد یافت رش
ــرای  ــتری ب ــکان و بس ــه ام ــد و ن ــه کن ــی را تجرب ــکیاتی و سیاس کاِر تش
ــود.  ــم ب ــش فراه ــه برای ــِی باتجرب ــای سیاس ــا نیروه ــاط ب ــوزش و ارتب آم
بخــش کوچکــی از ایــن نســل بــا تکیــه بــر دانــش خــود، ارتباطــات محــدود 
ــات شــخصی  ــارج از کشــور، تجربی ــزاِب خ ــازمان ها و اح ــا تشــکات و س ب
ــد و در  ــی زدن ــکار عمل های ــه ابت ــت ب ــی و ... دس ــکات غیرسیاس در تش
ــک  ــد از ی ــد. بع ــکل دادن ــپ را ش ــای چ ــران گروه ه ــی ای ــای مبارزات فض
ــه ی  ــاِز ده ــنامه دار در آغ ــخص و شناس ــکیاتِی مش ــه ی کار تش دور تجرب
۸۰ تــا ســال ۸۸، بــا فرارســیدِن اپیدمــِی رخــوِت بعــد از خیــزش ســال ۸۸ 
ــروز  ــا ام ــه ت ــم ک ــان بودی ــکل یابی جوان ــم گیری در تش ــوِل چش ــاهد اف ش
هــم ادامــه دارد. تاش هــای زیــادی از طــرف نماینــده گاِن فکــرِی جریانــاِت 
ــی  ــان و فعالیــن چــپ و مترق ــرای ایجــاد تشــکلی از جوان ــف چــپ ب مختل
– به خصــوص در خــارج از کشــور و تبعیــِد اجبــارِی بخــش بزرگــی از 
ــد  فعالیــن– صــورت گرفــت کــه متاســفانه حــرکات چنــدان موفقــي نبودن
ــن زد.  ــِن جــوان دام ــان فعالی ــه آنتاگونیســم می ــوارد ب ــا در برخــی م و حت
شــورای دانش جویــان و جوانــاِن چــپ نیــز تقریبــاً جــزو آخریــن محصــوالِت 
ــکل  ــه ش ــود ک ــل ب ــن نس ــارزه ی ای ــِی مب ــداِن واقع ــر در می ــده و حاض زن

ــت  ــِن آن دربرداش ــرای فعالی ــی ب ــه و مهم ــت آوردهای یگان ــت و دس گرف
کــه امیدواریــم امــکاِن انتقــاِل آن هــا بــه جنبــش به وجــود آیــد تــا بتوانیــم 
بــا تکیــه بــر دانــش جمعــی و گســترده تری، مســیرهای پیــِش رو را همــوار 

ســازیم.

چند تضاد واقعی!
ــان  ــع تشــکل یابی جوان ــی کــه مان ــرای معرفــی برجســته ترین تضادهای ب
می شــود شــناخِت چارچوبــه ای کــه ایــن فعالیــن یــا به طــور کلــی جوانــان 
ــد  ــت می گذارن ــه ی فعالی ــه عرص ــا ب ــده و پ ــی ش ــل در آن سیاس ــن نس ای
ــم  ــی و ه ــای ذهن ــم فاکتوره ــه، ه ــن چارچوب ــادی دارد. در ای ــت زی اهمی
ــه بیــاِن دیگــر بایــد گفــت معضــات  ــد. ب فاکتورهــای عینــی توامــاً حاضرن
ــی شــامل  ــی مکمــل هــم هســتند. معضــات عین ــی و معضــات ذهن عین
ــود  ــل، نب ــان و پلیســی داخ ــرایط خفق ــد ش ــوند مانن ــادی می ش ــوارد زی م
ــی  ــر زنده گ ــد، تغیی ــته و تبعی ــای ناخواس ــی، مهاجرت ه ــای اجتماع فضاه
ــه  ــر ب ــز ناظ ــی نی ــات ذهن ــان و معض ــی و... جوان ــه روزمره گ ــی ب مبارزات
ــرار  ــان در آن ق ــه جوان ــت ک ــی اس ــی معین ــک - سیاس ــای ایده ئولوژی فض
ــاِر  ــی ب ــات ذهن ــد. معض ــرار می گیرن ــاران آن ق ــرض بمب ــد و در مع دارن
ســنگینی اســت کــه در یــک ســطح٬ تبلیغات بــورژوازی را شــامل می شــود و 
فضایــی را ترســیم می کنــد کــه نافــِی هرگونــه خــاف جریــان رفتــن اســت 

تشکل جوانان، از واقعیت تا آرزو!

برناک جوان
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ــا توهمــات  ــد. در ســطح دیگــری ب ــی می کن و آن را شکســت خــورده معرف
خرده بــورژوازی روبــه رو هســتیم کــه دامن گیــر جوانــان می شــود. توهماتــی 
کــه آزاد بــودن را بــا فردیــت و به قولــی »مولکــول آزاد بــودن« تعبیــر کــرده 
و بــه فضایــی دامــن می زنــد کــه بــه شــدت بیــن زمیــن و هــوا اســت. از یــک 
ســو هم راهــی بــا نظــم و دیســیپلین پرولتاریــا برایــش ســنگین و غیرقابــل 
ــورژوازی اســت.  ــرش اســت و از ســوی دیگــر تحــت فشــار ســلطه ی ب پذی
ــا ره  ــوده ی ــورژوازی ب ــت ب ــاً در خدم ــا عمدت ــش ی ــه راه حل های ــد ک هرچن

ــرد.   ــی نمی ب ــه جای ب
معضــات ذهنــی در جوانــان ســطح ســومی هــم دارد کــه به بحــران درون 
ــوط اســت. دولت هــای سوسیالیســتی  جنبــش بین المللــی کمونیســتی مرب
ــم  ــوان از کمونیس ــروز بت ــه ام ــد. این ک ــت خورده ان ــتم شکس ــرن بیس ق
حــرف زد و بنــای انقــاِب کمونیســتی را داشــت، بــا امــا و اگرهــای زیــادی 
در بیــن کمونیســت های دنیــا روبــه رو شــده و نیــاز بــه نگاهــی عمیق تــر بــه 
مارکسیســم و انقــاب کمونیســتی و موقعیــت امــروِز چپ هــا داریــم. جوانــان 
و بــه خصــوص – فعالیــِن چــپ ایــن نســل–، در ایــن ســطح نیــز درگیــری 

ذهنــی دارنــد.
نســِل مــا نیــز بــا معضــات عینــی و ذهنــی فــوق وارد میــدان مبارزه شــد. 
ــا مارکسیســم  ــه انحــای مختلــف ب بخشــی از مبــارزاِن نســِل دهــه ی ۸۰ ب
ــارزه را در دانشــگاه و بیــرون از محیــط آموزشــی ادامــه  آشــنا شــدند و مب
دادنــد. ولــی، بــا شکســت و ناکامــی – به ویــژه در ســال ۸۶– روبــه رو شــدند! 
ــدم  ــن ع ــد و ای ــدی نش ــچ گاه از آن جمع بن ــه هی ــتی ک ــی و شکس ناکام
ــدی  ــاس و ناامی ــث ی ــل٬ باع ــن نس ــک ای ــن پراتی ــدی از مهم تری جمع بن
و پراکنده گــی گشــت و ســرخورده گی به بــار آورد. نســِل مــا بــا ایــن 
ســرخورده گی و گیجــی بــا خیــزش بعــد از انتخابــات ۸۸ روبــه رو شــد، در 
فضایــی کــه صــدای پــای سیاســت در خیابان هــا می آمــد عمــده ی فعالیــِن 
ــن  ــای ای ــه پیچیده گی ه ــخ گویی ب ــد. و از پاس ــاع بودن ــوت اوض ــپ مبه چ
فضــا قاصــر بودنــد و عمدتــٌا نظاره گــر اوضــاع بودنــد. نظاره گــرِی منفعــل و 

ــزود.  ــاد بحــران اف ــر ابع ــر ب بی تاثی
ــه فضــای فکــری  ــد در چارچوب ــه متشــکل شــدن ایــن نســل را بای تجرب
فــوق بررســی کــرد. ایــن نســل در چنیــن فضایــی بــا تضادهــای گوناگونــی 

برخــورد کــرد کــه پایــه و اســاس هــر تشــکلی اســت. 

رهبر داشتن و رهبر نداشتن
ــان  ــه می ــت ک ــوده و هس ــی ب ــای مهم ــن بحث ه ــاد از اولی ــن تض  ای
ــود  ــش موج ــی در جنب ــو گرایش ــت. از یک س ــاری اس ــش ج ــِن جنب فعالی
ــا  ــدا ب ــده  و هم ص ــورژوازی ش ــِک ب ــی ایده ئولوژی ــور هژمون ــه مقه ــت ک اس
ــی اش  ــارز بیرون ــه تب ــوم آن را و ن ــا مفه ــری – حت ــر و رهب آن ، وجــود رهب
را – در جنبــش مبارزاتــی نفــی می کنــد امــا در شــرایط بحرانــی و 
به هــم ریخته گــِی اوضــاع به دنبــال رهبــرِی بورژوایــی روان می شــود. 
ــپ،  ــکال اولتراچ ــود را در اش ــا خ ــِل م ــاِن نس ــن جوان ــش در بی ــن گرای ای
آنارشیســت، رنگین کمانی هــا، نیولفــت و تک چهره هــای صاحب نظــر و 
ــاً  ــری لزوم ــه رهب ــا ب ــن گروه ه ــرِد ای روشــن فکر نشــان داده اســت. روی ک
ــویی های  ــش هم س ــا کمابی ــع آن ه ــه ی مواض ــی نتیج ــت ول ــان نیس یکس
ــش  ــن گرای ــای ای ــن ُکده ــی از مهم تری ــت. یک ــان داده اس ــی را نش معین
ــا  ــر آن ه ــط اکث ــه توس ــود ک ــی ب ــر– عبارات ــال های اخی ــژه در س – به وی
به عنــواِن کلیدواژه هــای ادبیــاِت مبارزاتی شــان برجســته بــود؛ »عــدم 
ــای  ــه به ج ــود ک ــخصی ب ــد مش ــری« ُک ــتم و نابراب ــای س ــد چرخه ه بازتولی
کاویــدِن مفهــوِم ســتم و فرودســتی و حرکــت از ایــن وضعیــت بــرای درهــم 
ــود.  ــرار داده ب ــاج ق ــری را آم ــوم رهب ــه مفه ــه ب ــری، حمل شکســتِن نابراب

ــک  ــه از ی ــود ک ــن ب ــورژوازی ای ــاِت ب ــا تبلیغ ــا ب ــترِک این ه ــل مش فص
ســو رهبــرِی بورژوایــی را پنهــان کــرده و از ســوی دیگــر وجــود رهبــری در 
ــا آن تضــاد آشــتی ناپذیر  جنبــِش مبارزاتــی را »ســم« تلقــی می کردنــد و ب
ــر،  ــش بی رهب داشــتند. در خیــزش بعــد از انتخابــات ســال ۸۸، ایــده آِل جنب

در برابــر دنبالــه روِی مــوِج مبــارزاِت مــردم از رهبــرِی ســازمان یافته  و 
ــع  ــود را خل ــه، خ ــلِط در جامع ــای مس ــرکوِب نیروه ــبز و س ــازش کاِر س س

ــه ناچــار جنبــش را رهــا کــرد.1 ســاح کــرد و ب
ــا گرایــش دیگــری نیــز در جنبــش روبروییــم کــه مفهــوم رهبــری را   ب
بــاور داشــته و بــرای اعمــال فرم هــای گوناگــوِن آن تــاش می کنــد. بــرای 
ایــن گرایــش وجــود رهبــری بــرای یــک کاِر جمعــی در ســطوح مختلــف بــا 
مفهــوم رهبــری گــره خورده اســت. ایــن گرایــش به ویــژه در دوران خیــزش 
بعــد از انتخابــات ۸۸ بــا موجــی از فشــار از ســوی فعالیــِن ســبز و گرایــش 
ــا و  ــد »حزبی ه ــی مانن ــش اتهامات ــن گرای ــد. ای ــه رو ش ــری روب ــد رهب ض
عمودی هــا« را پذیرفــت ولــی حقیقــت را انــکار نکــرد. تحلیــل ایــن گرایــش 
از بــه شکســت کشــیده شــدِن مبــارزه ی مردمــی و به ویــژه ماه هــای 
انتهایــی خیــزش کــه رادیکالیســم بیشــتری داشــت، از نقــش مســتقیم دو 
ــت.  ــت داش ــبز حکای ــِت س ــری رفرمیس ــرکوب گر + رهب ــروی س ــِل نی عام
ــان گرایــش معتقــد  ــه ی عمیــق اختــاف نظــر و جــدل می عامــل دوم، پای
بــه رهبــری و گرایــش نافــی آن بــود. ایــن جدل هــا در مبــارزات خیابانــی، 
انتشــاراِت ایــن گرایشــات و در فضاهایــی کــه امــکان فعالیــت مشــترک بــود، 

خــود را بــه وضــوح را نشــان مــی داد.
ــاِن چــپ کــه از پــِس ایــن مــوِج مبارزاتــی  شــورای دانش جویــان و جوان
ــش  ــد، گرای ــیس ش ــه ی ۸۰ تاس ــِن ده ــی از فعالی ــط برخ ــاد و توس ایج
ــت  ــاور داش ــری ب ــر رهب ــت عنص ــرورت و اهمی ــه ض ــه ب ــی ک ــی گرایش دوم؛ یعن
ــث  ــا باع ــوی م ــش از س ــن گرای ــی ای ــرد. نماینده گ ــی می ک را نماینده گ
ــا بســیاری  ــا ب ــان م ــک می کشــیدن شــدن خــط فاصــِل سیاســی و تئوری
ــوِد  ــِن خ ــاِن فعالی ــه ی راه می ــد و در ادام ــر ش ــات دیگ ــات و گرایش جریان
شــورا نیــز بحث هــای عمیــق و حــاد ولــی ســازنده ای را دامــن زد. 
ــی چیســت و  ــری انقاب ــوم رهب ــه مفه ــد این ک ــه داری مانن ــای ادام بحث ه
چــه ضرورتــی دارد؟ رهبــرِی شــورایی چیســت و چگونــه بایــد اعمــال شــود؟ 

ــت؟  ــش چیس ــترده گی جنب ــا گس ــری ب ــن رهب ــه ی ای رابط

سانترالیسم دمکراتیک، مفهومی واقعی یا مفهومی دروغین
ــس  ــای موس ــر رفق ــود را ب ــدا خ ــان ابت ــه از هم ــی ک ــه مباحث  از جمل
ــارزه گام  ــِی مب ــای واقع ــه در فض ــکاتی ک ــر تش ــر اکث ــاالً ب ــورا و احتم ش
می نهنــد تحمیــل می کنــد، بحــِث سانترالیســم دمکراتیــک اســت. این کــه 
بایــد مرکــزی )ِســنِتری( باشــد یــا نباشــد بــه چــه عواملــی وابســته اســت 
ــوان آن را پذیرفــت؟ اگــر نباشــد  ــا اســتدالالتی می ت ــا چــه اســتدالل ی و ب
ــش  ــای اطراف ــا حلقه ه ــت ب ــن مرکزی ــه ی ای ــد؟ رابط ــی می افت ــه اتفاق چ

چــه خواهــد بــود؟
بــرای مــا نیــز ماننــد تمــام تشــکل ها و گروه هــای فعــال، ایــن ســئواالت 
بــه ســرعت بــا مباحــث و تجربیــات تضــاد قبلــی یعنــی داشــتن یــا نداشــتن 
ــوص  ــش به خص ــخِص دروِن جنب ــای مش ــدند. تضاده ــق ش ــری تلفی رهب
بحث هــای فعالیــِن نســِل خــود کــه از دل مبــارزات دانشــگاهی و کارگــری 
ــژه  ــر به وی ــی اخی ــارزاِت مردم ــاِت مب ــد و تجربی ــده بودن ــه ی ۸۰ درآم ده
ــل  ــی مث ــد. تضادهای ــان بودن ــورد توجه م ــات ۸۸ م ــد از انتخاب ــزش بع خی
تضــاد طبقاتــی و تقســیم کار فکــری و یــدی، تضــاد دائمــی میــان گرایشــات 
ــای  ــان نیروه ــان، تضــاد می ــان جوان ــده در می ــب مان ــی، عق ــش رو، میان پی
ــمن،  ــر دش ــات در براب ــِت اطاع ــاله ی امنی ــال، مس ــر فع ــا کمت ــر ب فعال ت
ــه امــور  ــد و ب ــرای کار می گذارن مســاله ی نیروهایــی کــه وقــت بیشــتری ب
مســلط  تر هســتند و ... بایــد بــه ایــن مباحــث توجــه می کردیــم تــا بتوانیــم 

بــه ســئواالِت پیرامــوِن سانترالیســم دمکراتیــک پاســخ دهیــم. 
روی کــرِد عمومــی بــه ایــن مســاله در کلیــِت جنبــش و در میــاِن نســل ما 
از جملــه مــواردی بــود کــه تــاش کردیــم بدان هــا بپردازیــم. در بســیاری 
ــه  ــش ب ــور، گرای ــارج کش ــل و خ ــال در داخ ــای فع ــا و کلکتیوه از گروه ه
ــردازد و در  ــری و سیاســت گذاری بپ ــه تصمیم گی ــزی ب ــه مرک ــود ک ــن ب ای
میــاِن فعالیــن و طــرف داراِن خــود بنــا را برایــن بگــذارد کــه مرکــز و کانــون 
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ــی  ــن تناقض گوی ــت. ای ــود نیس ــری ای موج رهب
ــود.2  ــز ب ــه و فریب آمی ــاً آگاهان عمدت

شــورا  هســتیم،  مرکزیــت  بــه  قائــل  مــا 
را  مرکزیــت  ایــن  وجــود  و  دارد  مرکزیتــی 
بــه  مــا  نــگاِه  مســاله ی  می دانــد!  ضــرورت 
سانترالیســم دمکراتیــک بــه چیــزی فراتــر از 
و  عمیــق  دوســتی های  خانواده گــی،  تعلقــات 
ــه  ــل »هم ــی مث ــوچ و خوش طنین ــعارهای پ ش
ــد« و  ــه حــق رای دارن ــم«  و »هم ــم برابری ــا ه ب
... گــره خــورده اســت. بــرای مــا ایــن مســاله بــه 
شــکل یــک رابطــه کــه بــر آگاهــِی رشــد یابنــده ی 
ــر  ــه ب ــود. تکی ــف می ش ــه دارد تعری ــن تکی فعالی
ایــن اصــل، تکیــه بــر تئــوری مارکسیســتی 
شــناخت و رابطــه ی صحیــح میــان دانســتن 
می کنیــم  فکــر  مــا  اســت.  کــردن  عمــل  و 
دیالکتیــک بیــن سانترالیســم و دموکراســی بــدوِن 
ــن مهــم،  ــه ای ــودِن فعالیــن یــک تشــکل ب آگاه ب
ــه  ــا ب ــت؛ ی ــاک اس ــا خطرن ــر و حت ــر مض سراس

دروِن محفلــی فــرو می افتیــم کــه آن قــدر »هماهنگــی نظری-عملــی« پیــدا 
کــرده کــه بــا هیــچ فــرد دیگــری از فعالیــن مجموعــه نمی توانــد کار کنــد 
و تمایــل شــدید بــه اعمــال تمایــات سیاســِی خــود – وحتــا در پــاره ای از 
ــدر در  ــه آن ق ــا این ک ــه را دارد ی ــه مجموع ــخصی – ب ــاِت ش ــوارد تمای م
عمــل بــه دموکراســی افراطــی مــی غلتیــم کــه هیــچ کاری هیچ وقــت بــه 

نمی رســد!   انجــام 

دموکراسی ناب بورژوایی یا کمونیسم
ــرد  ــم ک ــد َعلَ ــا ق ــر نســِل م ــه در براب ــی ک ــه مباحــث و تضادهای از جمل
ــاب و  ــت، بحــث دموکراســی ن ــه شــدت اوج گرف ــر ب ــد ســال اخی و در چن
ــب  ــج و غال ــاِن رای ــه گفتم ــل ب ــه تبدی ــی ک ــود. بحث ــی ب دموکراســی واقع
روزهــای رخــوِت امروزیــن جنبــش شــده اســت. در ایــن مــورد مــا شــاهد دو 
ُرخ داد بودیــم؛ ُرخ داِد اول زمانــی بــود کــه ایــن گفتمــان دموکراســی خواهی 
در میــاِن فعالیــِن نســل مــا و تــا حــدی فعالیــِن باســابقه ی جنبــش چــپ 
ــردم  ــه »م ــی ایشــان شــد ک ــاکارِد اصل ــه پ ــل ب ــی تبدی و نیروهــای انقاب
ــد،  ــارزه می کردن ــپ مب ــای چ ــت نیروه ــدوِن دخال ــد و ب ــان بودن در خیاب
بنابرایــن تعبیــر شــد کــه جنبــش بی رهبــر اســت«. ُرخ داِد دوم زمانــی بــود 
کــه خیابان هــا توســط نیروهــای ســرکوب تخلیــه شــدند، ابتــذاِل ســازش 
ــد  ــد! بع ــن آوردن ــی را پایی ــاکارِد دموکراس ــد و آن گاه پ ــان ش ــبز نمای س
ــوع  ــن ن ــنی از ای ــدی و درک روش ــچ جمع بن ــروز هی ــا ام از ُرخ داِد دوم ت
ــط شــاهد شــوک و ســرخورده گی گســترده در  ــرد داده نشــده و فق عمل ک

ــان فعالیــن جنبــش هســتیم.  می
گرایشــاتی کــه میــاِن فعالیــِن نســِل مــا کــه بزرگ تریــن روی داِد سیاســی 
دوران زنده گــی خــود را در خیابان هــا دنبــال می کردنــد بــروز کــرد 
ــزه  ــا ایده آلی ــاتی ب ــود. گرایش ــر دو ُرخ داد ب ــا ه ــه  ی ــر دو مرحل ــر از ه متاث
کــردن مبــارزه ی مــردم و مطالبــات آن هــا در زمینــه ی آزادی هــای سیاســی 
زیــاده روی کردنــد کــه اساســاً افــق کمونیســت ها و انقابیــون را تــا ســطح 
دموکراســی بورژوایــی تقلیــل دادنــد و اراده ی مــردم در خیابان هــا را ضامــن 
تحقــق آن معرفــی کردنــد. فشــار و جــوی کــه مبــارزات مردمــی آن هــم در 
ابعــاِد میلیونــی و جمعیت هــای چنــد صدهــزار تایــی بــر فعالیــن می گــذارد 
ــک از  ــورژوا دمکراتی ــده درک ب ــل عم ــی عام ــت ول ــده گرف ــد نادی را نبای

کمونیســم اســت. 
ــارزات  ــه مب ــن نســل از دل مجموع ــواِن بخشــی از همی ــه به عن شــورا ک
ــوِد  ــدِم وج ــر ع ــدا ب ــد، از ابت ــزش ۸۸ درآم ــوص خی ــه ی ۸۰ و به خص ده
ــارزات  ــه شــکل ســازمان یافته اش در مب ــِی انقــاب اجتماعــی ب عنصــر ذهن

ــود،  ــن کمب ــه ای ــود ک ــن ب ــا ای ــرش م ــورد پذی ــل م ــت. تحلی ــد داش تاکی
ــط  ــردم توس ــای م ــق توده ه ــه ح ــارزاِت ب ــدِن مب ــزه ش ــرای کانالی راه را ب
ــای  ــن نیروه ــمکش بی ــرد. کش ــاز ک ــن ب ــم که ــه نظ ــته ب ــای وابس نیروه
ــد،  ــه بودن ــود کــه فرصــت یافت ــای پوســیده ای ب ــه دنی ارتجاعــی وابســته ب
ــن ســاختار  ــِت ای ــن نظــم و تقوی ــای ای ــرای ابق شایســته گی های خــود را ب
نشــان دهنــد. یکــی از پایه هــای تاســیس شــورا نیــز بــرای رفقــای مــا ایــن 
بــود کــه در کار تشــکیل بلوکــی از کمونیســت هایی کــه در ارائــه ی آلترناتیــو 
بــه جامعــه درگیرنــد شــرکت کنیــم و بخشــی از ایــن بلــوک باشــیم. در ایــن 
مســیر مــا بــا گرایشــات مختلفــی وارد شــورا و جــدل شــدیم. گرایشــاتی کــه 
در جنبــش دانشــجویی، روشــن فکری و کارگــری و ... دهــه ی ۸۰ در نســل 
مــا فعــال بودنــد. برخــی از آن هــا بــا ایــن ایــده هــم راه نشــدند و مــا را رهــا 
کردنــد، برخــی دیگــر بــه دالیــل عینــی و ذهنــی ذکرشــده در میانــه ی راه 
ــی برخــی  ــه ســراغ فعالیت هــای فــردی خــود رفتنــد ول ــا ب بازایســتاده و ی
ــا  ــد آن ت ــکل گیری و رش ــده و در ش ــم راه ش ــده ه ــن ای ــا ای ــز ب ــر نی دیگ

ــته اند. ــژه داش ــش وی ــروز نق ام

ــر  ــات ب ــا واقعی ــد ی ــق می یابن ــات تحق ــتر واقعی ــر بس ــا ب رویاه
ــا؟ ــتر رویاه بس

ــس از گذشــت  ــرور و پ ــه م ــه ب ــزی ک ــن خطــوط تمای  یکــی از مهم تری
ــکال  ــپ و رادی ــود را چ ــه خ ــا ک ــل م ــِن نس ــِن فعالی ــال، بی ــن س چندی
ــا  ــود. وجــه مشــترک همــه ی م ــروز کــرد همیــن ســئوال ب می دانســتند ب
ــم و می خواســتیم – و هنــوز  ــود« بودی ــل خ ــای نس ــود کــه »رویایی ه ــن ب ای
ــرای  ــم و ب ــتم گر را براندازی ــتم و س ــه س ــد – ک ــا می خواهن ــی از م بخش
ــن  ــِو رهایی بخشــی در ذهــن داشــتیم. و ای نظــِم اجتماعــی دیگــر، آلترناتی
بســیار ارزش منــد بــوده و هســت. خیلــی طــول کشــید تــا فــارغ از اتهــام زدن 
و مبالغــه و قطــع رابطــه و متــِد غیرعلمــی، بــه این درک برســیم کــه اختالفات 
مــا بنیــادی  اســت. اختافــی کــه در داشــتن و نداشــتن رهبــر بــرای جنبــش، 
ــی داد؛  ــروز م ــود را ب ــت٬ خ ــی مرکزی ــا نف ــت ی ــه مرکزی ــودن ب ــل ب در قائ
ــی و بالطبــع  ــا از ســاختارهای جامعــه، نظــام طبقات ــع از شــناخِت م در واق
راه هــای نفــی ایــن ســاختار و نظــام پوســیده نشــأت گرفتــه بــود. در ســاختار 
ــای فرودســت در تضــاد  ــای مســلط و نیروه ــه در آن نیروه ــه ا ی ک و جامع
ــروعیت  ــرکوب و مش ــوم س ــا مفه ــد و ب ــم قرارگرفته ان ــا ه ــتی ب آنتاگونیس
قانونــِی آن در فضــای ایده ئولوژیــک روبــه رو هســتیم٬ بــا تضادهایــی روبــه رو 
ــد  ــد؛ مانن ــه دارن ــخ ریش ــاق تاری ــتند و در اعم ــی هس ــه واقع ــتیم ک هس
تضــاد مــرد و زن یــا تقســیم کار فکــری و یــدی، شــکاف میــان رهبــری و 
ــر ســر  ــد. ب ــا ب رهبری شــونده، هــدف کســب قــدرت امــری خــوب اســت ی

۶



ــا اتحادهــای موقتــی بحــث پیــش  ایــن تضادهــا در جمع هــای هــم کاری ی
ــه در  ــه  این ک ــد؛ ب ــاد بودن ــن تض ــود ای ــه وج ــد ب ــی معتق ــد. گرایش می آم
جامعــه ی طبقاتــی، ایــن تضادهــا موجــود هســتند و بــدوِن مبــارزه  بــا کلیِت 
یــک نظــام کــه مولــد ایــن تضادهــا اســت نمی تــوان بــر آن هــا فائــق آمــد. 
در عیــن حــال، روشــن کــردن خــود ایــن تضادهــا به طــور خــاص و تــاش 
بــرای مبــارزه بــا روابطــی کــه ایــن تضادهــا را تشــدید می کننــد نیــز توامــاً 
بایــد انجــام شــود. رفقــای شــورا خــود را بــا ایــن گرایــش هم ســو می بیننــد. 
بــرای ایــن گرایــش دولــت در دوراِن بعــد از انقــاب وجــود خواهــد داشــت با 
کیفیتــی کامــًا متفــاوت کــه بایــد بــه ســمِت زواِل خــود حرکــت کنــد. در 
آن ســو می دیدیــم رفقــای گرایشــات دیگــر را کــه بــا گفتــن ایــن جمــات 
ــن  ــِن خــود ای ــد در ذه ــا بای ــد و م ــای اجتماعی ان ــرد و زن نقش ه ــه »م ک
مفاهیــم را از بیــن ببریــم. در آن صــورت دیگــر ایــن تضــاد وجــود نــدارد«3 
ــا را یــک  ــه نگاهــی آنارشیســتی تکیــه مــی زد کــه دنی ــا حــدودی ب کــه ت
شــبه می خواهنــد عــوض کننــد، بــه ظاهــر هیــج مرحلــه و پیــش مرحلــه ای 
بــرای رســیدن بــه جامعــه ای کــه فاقــد ایــن تضادهــا باشــد قایــل نیســتند! 

بــه نظــر ایــن دســته٬ مــردم بــرای دفــاع از خــود 
ــوند و  ــلیح می ش ــمن، تس ــوم دش ــر هج در براب
ــت  ــه دول ــازی ب ــد و نی ــاع می کنن ــود دف از خ
ــردان  ــبکه های خودگ ــا و ش ــت، کارخانه ه نیس
نماینده گــی  را  اراده ی جامعــه  کــه  هســتند 
و  مهــم  امــر  ایــن گرایــش کــه  می کننــد. 
ــت را  ــری و مرکزی ــت و وجــود رهب اساســی دول
ــادی  ــه ی م ــول مارکــس پای ــد، به ق ــی می کن نف
ــه ی  ــت برده گون ــا »تبعی ــرای امح ــاز ب ــورد نی م
ــیم  ــرد. تقس ــر نمی گی ــان از کار« را در نظ انس
کار گســترده ای کــه میــان بشــریت شــکل 
ــد در کام  ــه و می خواه ــده گرفت ــه را نادی گرفت
ــه  ــتم را ک ــد س ــای بازتولی ــبه چرخه ه و یک ش
ریشــه ای تاریخــی دارنــد نفــی کنــد! در صورتــی  
کــه بــرای نفــی آن هــا بایــد آن هــا را از کار 
انداخــت و جهــت حرکــِت تاریــخ را عــوض کــرد.

یک جمع بندی دیرهنگام
ــع و  ــاال اشــاره شــد و همه گــی آن هــا، چــه قل بعــد از وقایعــی کــه در ب
قمــع چپ هــای دانشــگاه، چــه خیــزش مردمــی بعــد از انتخابات و مبــارزه ی 
چندماهــه ی خیابانــی، چــه ســرکوِب خونیــِن خیــزش و ســازش کاری بــزرگ 
ــا  ــام اروپ ــپس تم ــپانیا و س ــان و اس ــای یون ــغال خیابان ه ــه اش ــبز، چ س
ــا و  ــرب و شــورش در کشــورهای شــمال آفریق ــا جنبــش اوس، خشــِم ع ت
خاورمیانــه و ... تاریخــاً بــرای نســل مــا تــازه بودنــد. بعــد از ســقوط دیــوار 
برلیــن و فریادهــای نئولیبرالیســِم جهانــی مبنــی بــر پایــاِن تاریخ، آتشفشــاِن 
خشــم توده هــا دوبــاره فعــال شــد و نیروهــای بــزرگ دوبــاره بــه کشــمکش 
بــا هــم پرداختنــد تــا بتواننــد امــواِج مبارزاتــی را کانالیــزه کــرده و بــر ســر 

مناطــق نفــوذ خــود در دنیــا بــا هــم تســویه حســاب کننــد. 
میــاِن مــا در شــورا و در ارتبــاط بــا دیگــر نیروهــای باقی مانــده در 
ــاوت  ــای متف ــازه و تحلیل ه ــای ت ــن روی داده ــز ای ــارزه نی ــه ی مب صحن
ــاد  ــان و ایج ــش خیاب ــظ جنب ــر حف ــی ب ــود مبن ــی ب ــود. بحث ــاری ب ج
شــبکه ها و کلکتیوهــای مبارزاتــی – شــاید بــه نوعــی ماننــد شــورا یــا امثــاِل 
آن– کــه بتوانــد در مواقــع لــزوم یــا شــدت یافتــن تضادهــا و نزدیک شــدن 
ــل  ــاید حداق ــا ش ــد ی ــا کنن ــازمان ده را ایف ــش س ــران٬ نق ــاِن بح ــه زم ب
ــوق  ــرِی ف ــال نتیجه گی ــِث به دنب ــد. بح ــل کنن ــند و عم ــازمان یافته باش س
بــه این جــا می رســید کــه ســاختارهای چنیــن تشــکاتی را تعریــف کــرده 
ــود.  ــتار ش ــی خواس ــاِن غیربحران ــول زم ــی را در ط ــای معین و عمل کرده
ایــن ســاختارها بــا گســترش خــود در جامعــه و یــا در اپوزیســیون موجــب 

ــد.  ــد ش ــود خواهن ــرای روِز موع ــدارک ب ــی و ت ــازمان یافته گی و آماده گ س
مثــًا اکثــر نهادهــای همبســته گی بــا کارگــران و ... ، جمع هــای شــبکه ای 
ــن  ــابِه ای ــر تش ــی ب ــم مبن ــی ه ــد. تبلیغات ــن جمله ان ــه و ... از ای چندماه
ــرح  ــر مط ــاب اکتب ــل از انق ــری دوران قب ــوراهای کارگ ــا ش ــکات ب تش
ــا ایجــاد  ــی کــه ب ــا نیروهــای جوان می شــود کــه گاهــاً کمیــک هســتند٬ ی
یــک گــروه کــه بــر اثــر هم نشــینی یــا آشــنایی قدیمــی یــا روابــط شــخصی 
ــی اساســی جامعــه  ــاِن فعالیــِن آن ایجــاد شــده، ناگهــان طــرح دگرگون می
ــد.  ــی می کنن ــرده و ســایر تشــکات را نف ــرِم کاِر خــود اســتخراج ک را از ف
تمــام این  هــا وجــود داشــتند و دارنــد امــا باالخــره تحلیــل واقعــی و صحیــح 
ــرِم کاری خــود را و تشــکل خــود را  ــای آن ف ــر مبن ــوان ب ــه بت چیســت ک

برپــا کــرد؟
در دنیــای واقعیــات، ایــن ســاختارها نمــی تواننــد تاحــد زیــادی پیشــرفت 
کننــد مگــر اینکــه جامعــه بــه مرحلــه ی بحــراِن انقابــی برســد. مــا زمانــی 
ــا ایــن حــد علیــه ماســت، یــا خیــزش  کــه در قــدرت نیســتیم، یــا تــوازن قــوا ت
ــق  ــا اف ــرفته ب ــکیالت پیش ــی تش ــم به راحت ــی توانی ــدارد نم ــود ن ــی وج انقالب
ــش را  ــه ی حیات ــا ادام ــم. ی ــظ کنی ــی را حف انقالب
بــا انــرژِی ناشــی از جنبــش یــا خیزشــی کــه پشــت 
ــکات  ــام تش ــم. تم ــن کنی ــم تضمی ــر نهاده ای س
جوانــان بعــد از مدتــی – چنــد هفتــه تــا چنــد 
ــی  ــای بزرگ ــه تضاده ــد ب ــر بای ــال– به ناگزی س
ــرِد  برخــورد کنــد کــه تنش هــا و تضادهــای ُخ
دروِن آن مجموعــه بــه آن هــا گــره خــورده 
ــه  ــی ک ــکل انقاب ــک تش ــرای ی ــًا ب ــت. مث اس
ــروِم  ــر و مح ــه ی کارگ ــا طبق ــتی ب ــر هم دس ب
جامعــه اذعــان دارد٬ چگونــه ممکــن اســت 
ــن  ــه ی ای ــی از تجرب ــد ول ــه عمــل بزن دســت ب
طبقــه در راه انقــاب و کســب قــدرت سیاســی 
ــه  ــن اســت ب ــه ممک ــد؟ چگون چشم پوشــی کن
ــگاه  ــا و دســت آوردهای طبقــه ی خــود ن خطاه
ــت  ــن اس ــه ممک ــرود؟ چگون ــش ب ــد و پی نکن
بــدوِن جمع بنــدی از نقــش عنصــر ذهنــِی 
رهبــری  بحــِث  وارد  انقــاب  پیش آهنــگ 
کــردن یــا نفــی آن شــود؟ و پرســش های 

ــر.  ــراوان دیگ ف
ــه کار  ــم ک ــویم می بینی ــا می ش ــن جدل ه ــه وارد ای ــی ک ــت زمان درس
ــا چــه  ــدارد ت در شــرایط غیرانقابــی و در شــرایطی کــه خیزشــی وجــود ن
حــد مشــکل خواهــد بــود و حفــظ یــک تشــکیات سیاســی تــا چــه حــد 

دشــوار اســت! 
گرایــش  نیســت؛  یکســان  مهــم  مســاله ی  ایــن  بــه  واکنش هــا 
قدرت منــدی داریــم کــه در شــرایط خیــزش یــا وجــوِد جنبش هــای 
ــش  ــه درون جنب ــته ب ــم بس ــا چش ــا ب ــیرجه زدن آن ه ــب ش ــوده ای موج ت
ــا  ــد. ب ــه و ... را فرامــوش می کن ــه ی خــط سیاســی و برنام می شــود و قضی
هیجــان و عکس العمــل ســریع٬ خــود را بــه رنــگ جنبــش درآورده و از تمــام 
ــای  ــی از نیروه ــم نمونه های ــم نداری ــد. ک ــاع می کن ــم دف ــات آن ه انحراف
ــوده ای رفتنــد.  ــا امــواج ســهمگیِن جنبش هــای ت ــی و چــپ را کــه ب انقاب
کــم نداریــم نیروهایــی را کــه هنــوز ایــن مســاله  را وســط می کشــند کــه 
ــم٬  ــاب کنی ــزی را انتخ ــا چی ــان زباله ه ــد از می ــت بای ــزی نیس ــی چی وقت
ــن گرایشــات همیشــه  ــع ای ــو اســت! درواق پــس موســوی کمــاکان آلترناتی
ــی کــه امــر سیاســت در هیــات حاکمــه  – در بــاال – بــه ایشــان  بــه امکانات
ــوده ای  ــش ت ــه جنب ــی ک ــات در زمان ــن گرایش ــد. ای ــم دارن ــد چش می ده
ــاختِن  ــعی در س ــرژی س ــام ان ــا تم ــورده، ب ــت خ ــا شکس ــده ی ــف ش متوق
ــواِن  ــش را به عن ــل شکســت جنب ــه عوام ــد ک فضــای ایده ئولوژیکــی می کن
ــه  ــِس آن ب ــدی را از پ ــوج بع ــد و م ــه کنن ــاع عرض ــل دف ــمبل های قاب س

۷

ــک  ــم دیالکتی ــر می کنی ــا فک  م
ــی  ــم و دموکراس ــن سانترالیس بی
ــک  ــن ی ــودِن فعالی ــدوِن آگاه ب ب
ــر  ــم، سراس ــن مه ــه ای ــکل ب تش
مضــر و حتــا خطرنــاک اســت؛ یــا 
بــه درون محفلــی فــرو می افتیــم 
کــه آن قــدر »هماهنگــی نظــری-
ــا  ــه ب ــرده ک ــدا ک ــی« پی عمل
ــن  ــری از فعالی ــرد دیگ ــچ ف هی
ــد ...  ــد کار کن ــه نمی توان مجموع
ــه  یــا این کــه آن قــدر در عمــل ب
دموکراســی افراطــی مــی غلتیــم 
ــه  ــت ب ــچ کاری هیچ وق ــه هی ک

انجــام نمی رســد!  



ــار بنشــینند.  انتظ
گرایــش برجســته ی دیگــر، نیروهایــی هســتند کــه در شــرایط جنبــش و 
خیــزش مردمــی، در برابــر انــرژی عظیــم آزاد شــده توســط توده هــا مقهــور 
ــدِم  ــد. ع ــل اوضــاع ناتوانن ــاً از تحلی ــد و عمدت ــت ندارن ــواِن حرک شــده و ت
ــده در  ــای عمل کنن ــن حلقه ه ــاط بی ــاد ارتب ــدم ایج ــی و ع ــدارک کاف ت
ــا وارد  ــه آن ه ــوک هایی را ب ــن ش ــه چنی ــا همیش ــارزاِت توده ه ــچ مب مارپی
ــرده  ــار ک ــکوت اختی ــش س ــِت جنب ــرایط اف ــا در ش ــن نیروه ــازد. ای می س
ــوج را درســت  ــد شــدِن م ــه بلن ــد چــون ن ــرو می رون ــوالً درخــود ف و معم
ــزاب و  ــران اح ــته ی آن در ای ــه ی برجس ــِت آن را. نمون ــه اف ــد و ن می بینن
یــا در نســِل مــا نیروهایــی هســتند کــه انتظــاِر حضــوِر رزمنــده ی کارگــران 
ــی  ــا کاف ــه تنه ــد ک ــن باورن ــر ای ــوده ای می کشــند و ب ــای ت را در خیزش ه
اســت کــه کارگــراِن کارخانــه وارد میــدان مبــارزه شــوند تــا کار را یک ســره 
ــِی  ــم و خیابان ــارزات عظی ــری از مب ــه خب ــا ک ــن روزه ــن ای ــد! بنابرای کنن
ــِم اقتصــادی زوم کــرده و منتظــر   ــر مســاله ی تحری مــردم نیســت، دایمــاً ب

ــتند!  ــران هس ــِم کارگ ــودِی خش ــار خودبه خ انفج
ــد و  ــته بندی می بین ــن دس ــود را در ای ــورا خ ــه ش ــری ک ــش دیگ گرای
بــرای تقویــت ایــن گرایــش تــاش کــرده، بــاور بــه تــدارک انقابــی از نــوع 
دیگــری دارد. تدارکــی کــه ناظــر بــر تقویــت قطــب یــا بلوکــی از نیروهــای 
ــی  ــای عین ــود بحران ه ــا وج ــی را ب ــق رهای ــه اف ــت ک ــی اس ــپ و انقاب چ
ــا  ــو م ــه از یک س ــن معناســت ک ــه ای ــی ب ــدارک انقاب ــد. ت ــیم می کن ترس
ــرایط مســاعد  ــار ش ــه انتظ ــور را تســریع بخشــیم و ب ــان ام ــد توان م در ح
ــولیت  ــش و مس ــن نق ــه ای ــی ک ــیم. زمان ــی باش ــزرگ سیاس ــوالت ب و تح
خــود را آگاهانــه پذیرفتــه و بدانیــم کــه کجــا ایســتاده ایم٬ ایــن تــدارک بــه 
شــکل های مختلــف امکان پذیــر اســت؛ پذیرفتــِن نقــِش فکــری و تئوریــک، 
ــان و  ــا احــزاب انقابــی و تقویــت آن پذیرفتــِن نقــِش تشــکیاتی، ارتبــاط ب
ــارزه ی  ــه مب ــن زدن ب ــد، دام ــل جدی ــه نس ــان ب ــال دست آوردهای ش انتق
ــی  ــی را نماینده گ ــن افق ــه چنی ــری ک ــای دیگ ــا نیروه ــال ب ــری فع فک
ــرات  ــنتز نظ ــورد آرا و س ــد برخ ــه قص ــرج دادن ب ــکار به خ ــد، ابت می کنن
ــه ی  ــک مجموع ــداوم کاری ی ــه ت ــخ. ک ــود، و ال ــری موج ــای فک و جدال ه
ــد.  ــن می کن ــش تضمی ــِت جنب ــرایِط اف ــن ش ــا در بدتری ــکیاتی را حت تش
ــاله ی  ــادی دارد مس ــت زی ــث اهمی ــن بح ــه در ای ــری ک ــوع دیگ موض
حــزب و حزبیــت اســت کــه تقریبــاً بــه غیــر از گرایــش آخــر، توســط ســایر 
گرایشــات بــه شــدت زیرضــرب اســت. حتــا در بیــن رفقــای شــورا، مــا بــا 
ــارزه ی  ــاً مب ــه قطع ــم ک ــوع مواجهی ــن موض ــر ای ــر س ــمکش ب ــی کش نوع

ــک اســت. ــای تاری ــردن زوای ــن ک ــا راه روش ــازنده، تنه ــِی س خط

تنها انتخاب واقعی
ــار  ــم گرفت ــی عظی ــرمایه داری در بحران ــه س ــم ک ــرار داری ــی ق در دوران
آمــده و نیروهــای طبقاتــی مختلــف، راه حل هــای طبقاتــی خــود را پیــش 
ــور  ــت و ام ــزرگ در راه اس ــِی ب ــي نظم ــه ب ــت ک ــی اس ــد. دوران می گذارن
ــت و  ــم توده هاس ــوران خش ــه دوران ف ــی ک ــت. دوران ــد اس ــی بن ــه موی ب
فروریختــن آتوریته هــا. در ایــن بیــن هنــوز دســت طبقــه ی مــا بــه شــدت 
ــه  ــی ب ــم در عرصــه ی عمــل. ول ــم در عرصــه ی نظــر و ه ــی اســت. ه خال
قــول لنیــن »انقــاب بــه هیچ وجــه یــک امــر واحــد و یــک ســِر نیســت و 
ــا  ــد ب ــک سلســله خیزش هــای کمابیــش قدرت من ــه شــکل ی ــد آن را ب بای
ــدی  ــزش بع ــرای خی ــد ب ــا بای ــد ...«4 م ــان دی ــش در فواصل ش دوران آرام
ــم  ــا دهی ــود را ارتق ــی خ ــه آگاه ــز این ک ــم ج ــی نداری ــیم و راه ــا باش مهی
ــده ی  ــت کنن ــد تقوی ــا بای ــیم. م ــته باش ــود را داش ــی خ و تشــکیات انقاب
ــی و تحلیــل واقعــی از اوضــاع اســت و  ــدی باشــیم کــه خواهــان ارزیاب رون
خواهــان پیــش گذاشــتن درســت ترین راه حــل و برافراشــتن پرچــم رهایــی 
پرولتاریــا و بشــریت اســت. بایــد تقویــت کننــده ی رونــدی پیشــرو باشــیم 

ــت.  ــک اس ــوری و پراتی ــنتی در تئ ــای س ــت از ایده ه ــان گسس ــه خواه ک
ــه تشــکل و متشــکل  ــه شــناخت و روی کــرِد نســِل مــا ب ایــن مســائل ب
ــم و  ــی می بینی ــه جای گاه ــود را در چ ــه خ ــورده و این ک ــره خ ــدن گ ش
ــا و  ــم. در جنبــش م ــف می کنی ــه تعری رابطــه ی تشــکیاتی خــود را چگون
در میــاِن جدی تریــن فعالیــن امــروز گرایشــی بســیار قــوی وجــود دارد کــه 
ــی  ــی، فراخــوان تشــکیل حزب ــی و متشــکل فعل ــرای نفــی نیروهــای حزب ب
ــانه ای از  ــد نش ــرایطی می توان ــوان در ش ــن فراخ ــرمی دهد. ای ــد را س جدی
بلــوغ یــک جنبــش باشــد. شــرایطی کــه نیــاز بــه گسســت آگاهانــه از خــط 
و خطــوط فکــری موجــود اســت. امــا متاســفانه در اکثــر مــوارد می بینیــم 
ــرار  ــه ها از تک ــا و اندیش ــه ی ایده ه ــا در زمین ــوع فراخوان-ه ــن ن ــه ای ک
ــی رود5 و  ــر نم ــش فرات ــی در جنب ــان خاص ــا جری ــاص ی ــط خ ــدد خ مج
ــی  ــد هم خوان ــش می گذارن ــات پی ــن گرایش ــه ای ــی ک ــا آماج ــر ب ــن ام ای
ــی  ــد شــورا خــود را فراحزب ــه مانن ــد ک ــدارد. گرایشــاتی هــم وجــود دارن ن
ــکیاتِی  ــری و تش ــول نظ ــر اص ــر س ــدت ب ــن وح ــد و ضم ــف می کنن تعری
خــود، گرایشــاِت مختلــف دروِن آن مبــارزه ی زنــده ای را میــان خــود دامــن 
می زننــد کــه تبــارز بیرونــی هــم دارد. شــورا لزومــاً یــک نظــر و یــک خــط 
ــه  ــکان ک ــن ام ــود آوردن ای ــی به وج ــد ول ــی نمی کن ــری را نماینده گ فک
ــتی ها  ــام کاس ــا تم ــد – ب ــته باش ــود داش ــی وج ــد باالی ــورد آرا در ح برخ
ــاش  ــه ت ــت ک ــل ماس ــه  در نس ــای یگان ــِف آن – از تجربه ه ــاط ضع و نق

ــود. ــغ  ش ــام و تبلی ــورا انج ــود در ش می ش
امــروز نســِل مــا نیــاز بــه جهش هــای فکــری و عملــی دارد. نســِل مــا در 
ــردن اســت و  ــن و تجربه ک ــه هــم در حــاِل آموخت ــه ک جایگاهــی قرارگرفت
هــم بایــد بــه جوان ترهــا آمــوزش بدهــد و از آن هــا یــاد بگیــرد. پروســه ای 
ــح  ــدون درک صحی ــال پرتضــاد اســت. ب ــِن ح ــر و در عی ــی و زمان ب طوالن
ــری  ــادن جهت گی ــو نه ــی کان و جل ــی و ذهن ــات عین ــی از معض و واقع
ــاد  ــه ی پُرتض ــن پروس ــرگذراندن ای ــه از س ــادر ب ــت ق ــه ی درس و چارچوب

ــود. • نخواهیــم ب

توضیحات:
ــار  ــه و کن ــه در گوش ــبز ک ــِد س ــا پس ون ــان ب ــان و بس ــای ف ــل گروه ه ــی مث 1- نمونه های
ــد و  ــزش آمدن ــی خی ــا و در پِ ــت – توده ای ه ــازمان دهِی اکثری ــا س ــدند ب ــبز ش ــا س دنی
ــارزه در داخــل را  ــه ی مب ــد کــه تجرب ــز بودن ــی نی ــاِن فعال ــی از جوان ــی نمونه های رفتنــد. ول
داشــته و دور هــم جمــع شــده بودنــد. برخــی از این هــا متاثــر از ارتباطات شــان بــا نیروهــای 
ــد و برخــی دیگــر موجودیــت خــود را در نفــی ایــن نیروهــا تعریــف  چــپ اپوزیســیون بودن
ــف  ــرای خــود تعری ــرِم سیاســی کــه ب ــوا و ف ــا محت ــا ب ــن نیروه ــد. متاســفانه ای کــرده بودن
ــدند.  ــی ش ــای سیاس ــی در فض ــموِل دگردیس ــد و مش ــی نیاوردن ــد دوام چندان ــرده بودن ک
جوانــان پاریــس )ســپس در اتحــاد بــا نیروهــای دیگــری: فــوروم سوسیالیســتی(، مدل هایــی 
بــا نــام شــبکه )شــبکه ی جوانــان پیشــرو در هلنــد و شــبکه ی جوانــان ایرانــی در هانوفــر و 

ــد. ــا در خــارج از کشــور بودن ــن نمونه ه ــن ...( از ای ــان برلی شــبکه ی جوان
ــات  ــن گرایش ــن ای ــخن رانی های فعالی ــوگ« و س ــه »دیال ــوان ب ــورد می ت ــن م ــرای ای ۲- ب

ــل دست رســی اســت:                                 ــر قاب فکــرِی مختلــف در آن اشــاره کــرد کــه در لینــک زی
https://sites.google.com/site/youthdialog/

3- به عنوان مثال »اعان قصدیت جمعی کموناریوم« را بخوانید. 
http://communarium.com/%D%۸A%۷D%۸B%۹D%۸۴%۹D%۸

A%۷D%-۸۶%۹D%۸۲%۹D%۸B%۵D%۸AF%DB۸%C%D%۸AA-
%D%۸AC%D%۸۵%۹D%۸B%۹DB۸%C/

4- چه باید کرد؟ لنین. صفحه ی ۲1۷ و ۲1۸. 
5- هرچنــد در میــان فعالیــِن نســل مــا نمونــه زیــاد اســت امــا بــه نظــر مــا – نــه بــه صــورت 

کامــًا یــک بــه یــک – »نشــریه ی آلترناتیــو« شــامل ایــن گرایــش می شــود.
برای اطاعات ضروری در مورد شورا به آدرس اینترنتی آن مراجعه کنید:

http://shorayejavanan.com/

۸



عنــوان »کردســتان  بــا  رادیــکال مطلبــی  نشــریه  در شــماره ی ۲ 
ناسیونالیســم و اکونومیســم« در نقــد دیدگاه هــای رفیــق مــزدک چهــرازی 
از ســوی مــن نوشــته شــد کــه پــس از آن رفیــق مــزدک، در شــماره های ۶ 
و ۷ نشــریه، دو مقالــه بــا عناویــن: »کردســتان و تردیدهــا« و  »اکونومیســم 
ــه نقــد مــن  ــه نوعــی پاســخ ب ــی« نوشــت کــه هــر کــدام ب و حــزب انقاب
و طــرح دیدگاه هــای رفیقمــان پیرامــون اکونومیســم، ناسیونالیســم در 
کردســتان، و مســائلی پیرامــون تاریــخ انقــاب روســیه بــود. در ایــن نوشــته 
کوشــیده ام بــار دیگــر بــه نقــد و بررســی برخــی دیدگاه هــای رفیــق مــزدک 
در ایــن نوشــته ها بپــردازم تــا فرصــت بیشــتری جهــت طــرح گفت وگوهــای 
ــجویان و  ــورای دانش ــِی درون ش ــوط سیاس ــن خط ــه بی ــادی و رفیقان انتق

ــران و درون جنبــش فراهــم شــود.  ــان چــپ ای جوان

باز هم ردپای اکونومیسم
و  ناسیونالیســم  »کردســتان،  نوشــته ی  اصلــی  محورهــای  از  یکــی 
اکونومیســم« نقــد خطــوط و گرایشــات اکونومیســتی در دیدگاه هــای 
رفیقمــان مــزدک بــود کــه البتــه آن نقدهــا بــه طــور مشــخص تــا کنــون 
ــه ی »اکونومیســم و  پاســخی دریافــت نکــرده اســت، امــا رفیقمــان در مقال
حــزب انقابــی« کوشــید چارچوبــی نظــری و تاریخــی از ماهیت اکونومیســم 
ــال های 1۸۹۹  ــیه در س ــری روس ــتی و کارگ ــش کمونیس ــژه در جنب به وی
ــکات  ــاً ن ــه بعض ــای آن مقال ــه بحث ه ــر چ ــد. اگ ــه بده ــا 1۹1۷ را ارائ ت
تاریخــی درســتی در ســیر تاریخــی برآمــدن اکونومیســم در روســیه و 
مبــارزات تئوریــک لنیــن بــا آن را دارد، امــا هنــوز رگه هایــی از اکونومیســم 
و درک هــای اکونومیســتی در آن دیــده می شــود کــه بــه طــور خاصــه بــه 
آن می پردازیــم. در مــورد مشــخصه ی اکونومیســم در روســیه ی اوایــل قــرن 
بیســتم، مقالــه بــه مــا چنیــن اطاعــات می دهــد کــه: »... موضــع خــود را 
بــا ایجــاد خــط تمایــز بیــن مبــارزه ی سیاســی و مبــارزه ی اقتصــادی روشــن 
می کــرد... کوســکووا در ایــن جــزوه ایجــاد یــک حــزب مســتقل و ســازمان 
یافتــه ی کارگــری را رد کــرده بــود و تشــکیل آن را تقلیــدی از سوسیالیســم 
ــی – ص 11( و  ــده بود...)اکونومیســم و حــزب انقاب ــی( خوان ــی )اروپای غرب
در صفحــه ی 13 آمــده اســت کــه »اکونومیســم دچــار کارگرزدگــی اســت، 
ــت  ــه فعالی ــانیدن آن را ب ــه رس ــه نتیج ــارزه و ب ــر مب ــرد ام ــی پیش ب یعن
ــتی  ــدگاه اکونومیس ــد... در دی ــدود می کن ــران مح ــه ی کارگ ــود انگیخت خ
کارگــر بــودن و علیــه دســت مزدهای پاییــن یــا برخــورد نامناســب کارفرمــا 
ــت.  ــودن اس ــرمایه داری ب ــد س ــت و ض ــار سوسیالیس ــردن معی ــاب ک اعتص
ــادی  ــکات اقتص ــرف از مش ــتن ص ــری و برخاس ــی کارگ ــر و زنده گ کارگ
ــور  ــی مح ــِث سیاس ــارزه و بح ــر مب ــتن از ه ــر و دوری جس ــه ی کارگ طبق
ــر  ــه نظ ــات ب ــن جم ــت«. در ای ــت ها اس ــوری اکونومیس ــی کار و تئ اساس
ــدی  ــری آن مرزبن ــی فک ــا اکونومیســم و مبان ــت ب ــد کفای ــه ح ــد ب می رس
شــده اســت، امــا بــا کمــی دقــت مشــخص می شــود کــه درک رفیــق مــزدک 
از نقــد لنیــن از اکونومیســم ناقــص و قســمی اســت. یــا بــه عبــارت دیگــر 
ــر اکونومیســم را کــه همــان جوهــر تئــوری  رفیقمــان جوهــِر نقــد لنیــن ب
حــزِب لنینــی اســت را بــه طــور کامــل درنیافتــه اســت یــا بــه آن نپرداختــه 

ردپای اکونومیسم و ابهام روش تاریخی
نقدی بر نوشته های اخیر رفیق مزدک چهرازی

عباس شاد

اســت. دســت آورد اصلــی لنیــن در »چــه بایــد کــرد« همانــا کشــف تضــاد 
بیــن خودانگیختگــی و آگاهــی اســت. اینکــه بیــن جنبــش خودانگیختــه ی 
کارگــران و آگاهــی خودبه خــودی آن هــا کــه بــه قــول لنیــن همــان آگاهــی 
جنینــی و بورژوایــی و محــدود در حصارهــای مناســبات بورژوایــی اســت بــا 
ــاوت و تضــاد وجــود  ــی و آگاهــِی کمونیســتی تف ــه ی انقاب جنبــش آگاهان
دارد و حــل ایــن تضــاد از طریــق حــزب انقابــِی کمونیســت ممکــن اســت 
کــه آگاهــی را بیــرون از مــدار مناســبات کارگــر و کارفرمــا بــه داخــل طبقــه 
ــه ی اکونومیســم و حــزب  ــرد.1 ایــن تضــاد و ایــن تفــاوت در مقال خواهــد ب
انقابــی جایــی نــدارد و بــه آن پرداخته نشــده اســت. تفســیر مــزدک از لنین 
و از »چــه بایــد کــرد«، بســیار شــبیه تفاســیری اســت کــه تئوری هــای لنین 
در چــه بایــد کــرد را نــه بــه عنــوان یــک کشــف و جهــش کیفــی و دارای 
اهمیــت تاریخــی و علمــی و پراتیــک جهانــی بلکــه نتیجــه ی وضعیــت خاص 
ــه  ــا پاســخی ب ــرن بیســتم و صرف ــن ق جنبــش روســیه در ســال های آغازی
اکونومیســت های روســیه در آن ســال ها می داننــد ) عمدتــا تفســیر و 

۹



ــد کــرد چنیــن  درک تروتسکیســت ها از تئــوری حــزب لنیــن و از چــه بای
ــزب  ــکاِل ح ــاح رادی ــن و جن ــت: »لنی ــد اس ــه معتق ــه مقال ــت(. چنان ک اس
ــتند،  ــه ای نداش ــون حرف ــه انقابی ــه ی نظری ــز ارائ ــی ج ــرایط راه در آن ش
ــر  ــوی را در براب ــن آلترناتی ــا چنی ــیه تنه ــخص روس ــرایط مش ــه ش ــرا ک چ
ــی از  ــی ص 13( یعن ــزب انقاب ــم و ح ــد« )اکونومیس ــم می طلبی اکونومیس
نظــر رفیــق مــزدک آنچــه کــه لنیــن در چــه بایــد کــرد فرمولــه کــرده اســت 
نــه بــاور فرمولــه شــده و تئــوری حزبــی مــورد نظــر او بلکــه در واکنــش بــه 
ــه آن شــکل مطــرح  ــر ب ــه ناچــار و ناگزی ــت روســیه ب اکونومیســت های وق
شــده اســت. ایــن درکــی اســت محــدود و قســمی از تئــوری حــزب لنینــی 
ــن تئــوری نیســت و راه را  ــه درک جوهــره ی ای ــادر ب و چنیــن تفســیری ق
بــرای درک هــای اکونومیســتی و کارگریســتی و خودبه خودی گرایانــه از 

ــذارد.  ــاز می گ ــر ب ــه ی کارگ ــش طبق کن
یکــی از بارزتریــن و روشــن ترین عائــم بــروز چنیــن اکونومیســمی 
به ویــژه در میــان برخــی احــزاب و جریانــات کارگــری امــروز ایــران، 
متــرادف پنداشــتن جنبــش کارگــری و جنبــش کمونیســتی بــا یکدیگــر و 

ــکال  ــاً رزمنــده و رادی ــل شــدن خصلتــی ذات قائ
و انقابــی بــرای کارگــران و بــرای جنبــش 
ــای  ــه در دیدگاه ه ــزی ک ــت. چی ــری اس کارگ
ــده می شــود.  ــای آن دی رفیــق مــزدک نیــز ردپ
در چندیــن جــای ایــن نوشــته و ســایر مقــاالِت 
ــن و  ــس، لنی ــس، انگل ــرازی از مارک ــق چه رفی
ــش  ــن جنب ــوان »فعالی ــا عن ــویک ب ــزب بلش ح
کارگــری« نــام بــرده شــده اســت مثــا در 
ــه:  ــده اســت ک ــه آم ــن مقال صفحــه ی 1۲ همی
ــت  ــش را اکونومیس ــن گرای ــروان ای ــن پی »لنی
دانســت و بــا یــاری دیگــر فعــاالن جنبــِش 
ــه  ــد ب ــا در تبعی ــه بســیاری از آن ه ــری ک کارگ
ــن  ــا ای ــارزه ب ــت اندر کاِر مب ــد دس ــر می بردن س

ــس و  ــس، انگل ــن، مارک ــه لنی ــی ک ــد«. در حال ــت گرایانه ش ــرِد راس روی ک
ــد و هیــچ گاه خــود را فعــال  بلشــویک ها ، فعالیــن جنبــش کارگــری نبودن
جنبــش کارگــری تعریــف نکردنــد بلکــه آن هــا فعالیــن و رهبــران جنبــش 
ــش  ــری و جنب ــش کارگ ــد. جنب ــرات( بودن ــیال دموک ــتی )سوس کمونیس
ــی  ــه ارتباط ــر چ ــتند، اگ ــر هس ــدا از یک دیگ ــه ی ج ــتی دو مقول کمونیس
متقابــل میــان آن هــا وجــود دارد و حــزب کمونیســت همــواره بایــد بکوشــد 
کادرهــای حرفــه ای انقابــی را از میــان پیشــروترین و آگاه تریــن نیروهــای 
ــه  ــوان کمونیســم را ب ــا نمی ت ــد، ام ــت کن ــری جــذب و تربی جنبــش کارگ
جنبــش کارگــری محــدود کــرد و از طرفــی هــر نــوع فعالیــت کارگــری را 
کمونیســتی دانســت. جنبــش کارگــری همــان اســت کــه چــه خودبه خــودی 
و چــه آگاهانــه، جهــت مطالبــات و خواســته های صنفــی، حقوقــی، اقتصــادی 
و حتــا سیاســِی رفورمیســتی و محلــی و غیــره درون طبقــه ی کارگــر و از دل 
آگاهــی اولیــه و خودانگیختــه ی کارگــران متولــد شــده و فعالیــت می کنــد، 
ــی  ــق انقاب ــم انداز و اف ــا چش ــت ب ــی اس ــتی جنبش ــش کمونیس ــا جنب ام
جهــت ســرنگونی نظــام ســرمایه داری، جهــت منهــدم کــردن ماشــین دولتی 
ــی و  ــبات کاالی ــای مناس ــت الغ ــی، جه ــدرت سیاس ــب ق ــورژوازی و کس ب
ــتی  ــاد سوسیالیس ــا و اقتص ــک زیربن ــاختن ی ــرمایه داری و س ــادِی س اقتص
ــه گفتــن  ــاز ب ــا و آگاهــِی کمونیســتی. نی ــوری پرولتاری ــه دیکتات ــکا ب ــا ات ب
نیســت کــه کمونیســت ها و از جملــه مارکــس، لنیــن و ....همــواره از 
ــد  ــت می کردن ــری حمای ــش کارگ ــه ی جنب ــه و حق طلبان ــارزات عادالن مب
امــا بــه قــول لنیــن نــه نســبت بــه ماهیــت بورژوایــِی شــکل خودبه خــودی 
ــدف  ــاً ه ــه اساس ــد و ن ــف می کردن ــه در آن توق ــتند و ن ــی داش آن توهم

ــد.  ــف می کردن ــس آن تعری ــری و تقدی ــش کارگ ــت از جنب ــود را حمای خ
ــی  ــش اجتماع ــر جنب ــری و ه ــش کارگ ــای جنب ــت ها ارتق ــدف کمونیس ه
ــردن آگاهــی کمونیســتی درون ایــن جنبش هــا  دیگــری اســت از طریــق ب
ــه از دل  ــی ای ک ــاب. آگاه ــری انق ــی و رهب ــدرت سیاس ــب ق ــت کس جه
ــن ضــرورت و  ــد و ای ــد آم ــرون نخواه ــران بی ــارزات خودبه خــودی کارگ مب
دلیــل وجــودِی ســاختن حــزب کمونیســت اســت از منظــر لنینیســم. روی 
دیگــر ایــن متــرادف دانســتن جنبــش کارگــری و جنبــش کمونیســتی و در 
واقــع رگــه ی دیگــری از گرایــش اکونومیســتی؛ قائــل شــدن خصلــت ذاتــاً 
انقابــی و رادیــکال و کمونیســتی بــرای کارگــران و جنبــش کارگــری اســت. 
ــق  ــه ی رفی ــل در مقال ــن تمای ــگ از ای ــد کم رن ــر چن ــی ه ــم ّردپای ــاز ه ب
مــزدک دیــده می شــود؛ آن جــا کــه معتقــد اســت حــزِب مــورد نظــر لنیــن 
بــر کمّیــت عــددی اش تکیــه نــدارد بلکــه بــر »کیفیتــی کارگــری- رزمنــده« 
تکیــه دارد)صفحــه 1۲( یــا حــزب را »محــل تجمــع یــا فعالیــت عناصــر آگاه 
ــت و کیفیــت  ــورد اول؛ خصل ــد. در م ــف می کن کارگری«)صفحــه 15( تعری
»کارگــری« چگونــه کیفیتــی اســت کــه بــرای حــزب انقابــی یــک مزیــت 
ــارت دیگــر؛ کارگــر  ــه عب محســوب می شــود؟ ب
بــودن چــه امــکان و چــه کیفیــت و چــه مزیتــی 
را در خــود حمــل می کنــد کــه حــزب بایــد خود 
ــا ایــن ویژه گی هــا تطبیــق داده و اصطاحــاً  را ب
کارگــری بشــود؟ حــزِب کارگــری شــده در برابــر 
ــود و  ــون می ش ــا مص ــات و خطاه ــدام انحراف ک
ــراف  ــری از انح ــن پیش گی ــه ای ــران چگون کارگ
و خطــا را بــا خــود بــه داخــل تشــکیات و 
ــودن  ــر ب ــن کارگ ــر م ــد؟ از نظ ــزب می آورن ح
بــه خــودِی خــود حــاوی هیــچ مزیــت و کیفیــت 
منحصــر  و  رادیــکال  و  انقابــی  ویژه گــِی  و 
ــر  ــرف کارگ ــه ص ــر ب ــت. کارگ ــردی نیس ــه ف ب
ــل و  ــِی بالفع ــت انقاب ــل کیفی ــه حام ــش ن بودن
ویــژه ای اســت و نــه واکســینه شــده در برابــر تمایــات و خصلت هــای یــک 
ــم2؛  ــز گفته ای ــن نی ــش از ای ــه پی ــی. چنان ک ــی و بورژوای ــه ی طبقات جامع
ــا در انقــاب  ــرد پرولتاری ــه ف ــژه و منحصــر ب ــگاه تاریخــِی وی در مــورد جای
ــه یــک امــکان و پتانســیل بالقــوه  سوسیالیســتی، فقــط و فقــط می تــوان ب
اشــاره کــرد، امکانــی کــه اگــر تحــت رهبــری یــک خــط و حــزب انقابــی 
و کمونیســت قــرار بگیــرد تــوان بالفعــل شــدن و دســت یافتــن بــه آگاهــِی 
ــرای  ــذاری ب ــه ارزش گ ــر گون ــورت ه ــن ص ــر ای ــتی را دارد، در غی کمونیس
ــزی از جنــس  ــودن، چی ــه صــرف کارگــر ب کارگــران و جنبــش کارگــری ب
ــه  ــتی ب ــاورِی ایده آلیس ــی ذات ب ــی و نوع ــی و آیین ــاِد مذهب ــان و اعتق ایم
ــزب  ــه ح ــا این ک ــت. کم ــاب اس ــر در انق ــه ی کارگ ــش طبق ــگاه و نق جای
کمونیســت فقــط محــل تجمــع و فعالیــت عناصــر کارگــری نیســت، چــرا 
کــه کمونیســم فقــط علــم رهایــی طبقــه ی کارگــر نیســت. کمونیســم علــم 
ــی  ــادی و ذهن ــای م ــود و بنده ــام قی ــت از تم ــریت اس ــام بش ــی تم رهای
ــن،  ــر ای ــا ب ــی. بن ــه ی طبقات ــرمایه داری و جامع ــی و اقتصــادِی س و فرهنگ
حــزب کمونیســت، محــل تجمــع و ســازماندهی و آمــوزش همــه ی مــردم از 
هــر طبقــه و قشــری اســت کــه برنامــه ی حــزب را پذیرفتــه و تحــت خــط 
انقابــی و کمونیســتی آمــوزش دیــده و فعالیــت می کننــد. معیــار انقابــی 
ــه تعــداد کارگــران آن حــزب،  ــا نبــودن یــک حــزِب کمونیســت ن ــودن ی ب
بلکــه خطــی اســت کــه بــر اســتراتژی و تاکتیــک آن حــزب حاکــم اســت. 
بنابرایــن ورود هــر تعــداد از کارگــران و عناصــر کارگــری در یــک تشــکیات 
ــه حــزب  ــی و کمونیســتی را ب ــه خــودی خــود کیفیــت و خصلتــی انقاب ب
ــد  ــه بتوان ــی و کمونیســتی ک ــک خــط انقاب ــدون وجــود ی نمی بخشــد و ب

یکی از بارزترین و روشن ترین عالئم 
بروز چنین اکونومیسمی به ویژه 
در میان برخی احزاب و جریانات 

کارگری امروز ایران، مترادف 
پنداشتن جنبش کارگری و جنبش 
کمونیستی با یکدیگر و قائل شدن 
خصلتی ذاتًا رزمنده و رادیکال و 

انقالبی برای کارگران و برای جنبش 
کارگری است.
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عناصــر حزبــی اعــم از کارگــر و غیــر کارگــر را رهبــری کــرده و ارتقــا بدهــد، 
ــم در آن  ــر ه ــای کارگ ــران و توده ه ــداد از کارگ ــر تع ــکیاتی ه ــچ تش هی

ــی وکمونیســتی نیســت. حضــور داشــته و فعــال باشــند انقاب

نقد تاریخی با چه روشی؟
ــن  ظاهــرا تاریــخ جنبــش کمونیســتی و مطالعــه و پژوهــش پیرامــون ای
ــت.  ــرازی اس ــق چه ــای رفی ــی از دغدغه ه ــادی یک ــی انتق ــا نگاه ــخ ب تاری
ــا و  ــا، انقاب ه ــخ جنبش ه ــی تاری ــرورت بازخوان ــه ض ــت ک ــدی نیس تردی
ــش  ــل جنب ــرم و عاج ــای مب ــی از ضرورت ه ــتی یک ــای سوسیالیس دولت ه
تاریــخ، بررســِی  کمونیســتی بین المللــی اســت. دوبــاره خوانــدن آن 
ــدون  ــح و ب ــان دادن صری ــر از آن نش ــوت و مهم ت ــاط ق ــا و نق موفقیت ه
پنهــان کارِی کاســتی ها و ضعف هــا و حتــا فجایــع آن تاریــخ و نقــد 
بی رحمانــه و مارکسیســتی آن از وظایــف اصلــی و از گره گاه هــای تئوریــک 
کمونیســت ها در شــرایط فعلــی اســت. جنبــش کمونیســتی اگــر قــرار اســت 
ــع آن بحــران عمومــی اش  ــه تب ــی اش و ب ــر فعل ــک فراگی ــر بحــران تئوری ب
ــتِی  ــِت سوسیالیس ــاب و دول ــم انداز انق ــق و چش ــد اف ــد و بتوان ــق بیای فای
فــردای اش را هــر چــه روشــن تر پیــِش چشــم خــود و جامعــه ترســیم کنــد، 
ــی  ــه یابی علم ــژه ریش ــخ و به وی ــادی آن تاری ــی انتق ــز بررس ــاره ای ج چ
ــتی  ــای سوسیالیس ــا و جنبش ه ــت دولت ه ــل شکس ــکافانه ی دالی و موش
قــرن بیســتم را نــدارد. بــه ایــن ترتیــب هیــچ فــرد و هیــچ حــزب و جریانــی 
از مارکــس و انگلــس تــا لنیــن و اســتالین و مائــو و غیــره و غیــره نبایــد از 
ــا مســاله ی  ــد. ام ــرون بمانن ــد مارکسیســتِی کمونیســت ها بی ــغ نق ــر تی زی
ــت  ــزه ی درســت، روش و ســبک کار علمــی و دق ــن انگی ــار ای ــم در کن مه
نظــر تاریخــی جهــت کشــف و تحلیــل پیچیده گی هــای وقایــع و پدیده هــا 
اســت. عنصــری کــه بــه اعتقــاد مــن در نوشــته های تاریخــی رفیــق مــزدک 
چهــرازی بســیار کم رنــگ و ضعیــف اســت و همیــن ضعــف باعــث می شــود 
ــوح  ــجام و وض ــه انس ــزدک ن ــق م ــِی رفی ــته های تاریخ ــا و نوش دغدغه ه
ــاع مکفــی برخــوردار  ــدرت اســتدالل و اقن ــه از ق کافــی داشــته باشــند و ن

باشــند.
ــوِع  ــک موض ــر ی ــز ب ــای تمرک ــه ج ــه ای ب ــر مقال ــزدک در ه ــق م رفی
خــاص و مشــخص و طــرح جوانــب گوناگــون بحــث و اقامــه ی اســتدالالت و 
فکت هــای محکــم و کافــِی تاریخــی بــرای هــر ادعــا و هــر حکمــی، چندیــن 
بحــث و موضــوع گوناگــون و متنــوع و وســیع را  بــه شــکل احکامــی کوتــاه 
ــدی  ــای بع ــم و ادع ــراغ حک ــرده و س ــان ک ــطر بی ــد س ــن و در چن و متق
ــا  ــی« م ــزب انقاب ــم و ح ــه ی »اکونومیس ــن مقال ــا در همی ــی رود!!! مث م
ــن  ــه کوتاه تری ــدام ب ــر ک ــه ه ــون هســتیم ک ــن بحــث گوناگ ــاهد چندی ش
شــکل ممکــن طــرح شــده و در مــورد آن حکمــی صــادر شــده و بافاصلــه 
از آن عبــور شــده اســت: جریانــات اکونومیســتی روســیه، مبــارزات لنیــن بــا 
ایــن جریانــات، نفــوذ عناصــر راســت و ناسیونالیســتی درون حــزب بلشــویک 
ــف و  ــتالین در حــزب، مواضــع زینووی ــدن اس ــدرت، برآم ــس از کســب ق پ
ــداد کرونشــتات و ماهیــت آن، اپوزیســیون چــپ  کامنــف و تروتســکی، روی
ــران  ــتالین و دیگ ــع اس ــال 1۹1۷، مواض ــس از س ــویک پ ــزب بلش درون ح
ــاط اکونومیســم و ناسیونالیســم،  ــر، ارتب ــا اکتب ــه ت ــان انقــاب فوری در جری
تئــوری نیروهــای مولــده، تبدیــل شــدن شــوروی بــه ســرمایه داری دولتــی و 
غیــره غیــره از جملــه مباحــث و احــکام مطــرح شــده در ایــن مقالــه اســت. 
همیــن ســبک کار در مقــاالت مربــوط بــه کردســتان یــا مقالــه ی »تأملــی بر 
اســتالینیزم و تضعیــف قــدرت طبقــه ی کارگــر« کــه در شــماره ی ۸ نشــریه 
ــته های  ــت. در نوش ــان اس ــوی کار رفیق م ــز الگ ــد نی ــر ش ــکال منتش رادی
ــر  ــای تاریخــی از نظ ــا و فاکت ه ــل قول ه ــا نق ــزدک حت ــق م تاریخــی رفی
ــق  ــا دقی ــا و ادعاه ــل قول ه ــع نق ــه مرج ــتند و ن ــتند نیس ــز مس ــع نی منب

ــرای کار  ــاله ب ــن مس ــه آن و ای ــوط ب ــه ی مرب ــه صفح ــت و ن ــخص اس مش
ــک ضعــف اساســی اســت. ــخ ی ــژه در حــوزه ی تاری پژوهشــی به وی

ــق  ــه رفی ــی ک ــا و موضوعات ــث و حوزه ه ــترده گی مباح ــل گس ــه دلی ب
ــت، در  ــیده اس ــش کش ــکال پی ــرش در رادی ــه اخی ــد مقال ــزدک در چن م
قامــت ایــن نوشــته هرگــز نمی تــوان بــه آن هــا پرداخــت و صحــت و ســقم 
ــیه ی  ــع روس ــورد وقای ــژه در م ــی وی را به وی ــکام تاریخ ــا و اح دیدگاه ه
ــرار داد  ــد ق ــی و نق ــورد ارزیاب ــتالین م ــن و اس سوسیالیســتی در دوران لنی
ــی  ــماره های آت ــر در ش ــان دیگ ــه زم ــب را ب ــن مطال ــی ای ــرم بررس و الج
ــعی  ــا س ــود در اینج ــن وج ــا ای ــم، ب ــول می کنی ــکال موک ــریه ی رادی نش
ــان  ــگاه رفیق م ــوع ن ــبک کار و ن ــی س ــه بررس ــورد ب ــک م ــم در ی می کن

ــردازم. بپ
در مقالــه ی »کردســتان و تردیدهــا« در شــماره ی ۶ نشــریه رادیــکال و در 
صفحــه ی 3۰ نویســنده ادعــا می کنــد کــه: »آپوئیســم یــک ســنت اســت: 
ســنتی کــه ریشــه در کیــِش پرســتِش شــخصیِت اســتالین، مائــو و پل پــوت 
ــوژی ِی  ــا ایدئول ــی حت ــر روش ــا ه ــاد ب ــن نم ــل ای ــن دلی ــه همی دارد..... ب
درهــم و التقاطــی ِی شــبهه چپ ناسیونالیســتی و پوپولیســتی، مــورِد قبــوِل 
ــال ها  ــه س ــن پروس ــد. ای ــی ندارن ــی ِی طبقات ــه آگاه ــت ک ــی اس توده های
پیش تــر در کشــوِر پـِـرو رخ داد و ســازمانی بــا نــاِم »راِه درخشــان« )ســندرو 
ــدر  ــه »ص ــروف ب ــن« )مع ــال گازم ــری ِی »آبیم ــا ره ب ــوزو - PCP( ب لومین
ــراِف  ــیِن اط ــتاِن حاشیه نش ــراِی سرخ پوس ــش را ب ــن نق ــدو«( همی گوتوال
شــهرهاِی بــزرگ اجــرا نمــود. ســازمانی کــه خــود را مائوئیســت می دانســته 
ــه  ــان اســت. ســازمانی ک ــِل مائویســت هاِی جه ــد و عضــِو بین المل و می دان
بــا مبــارزه ِی طبقاتــی ِی کارگــران و توده هــاِی شــهری بیگانــه بــود و حتــا 
ــل،  ــن کوپ ــز دســت زد. )مارتی ــری نی ــاِی کارگ ــراِن اتحادیه ه ــروِر ره ب ــه ت ب
ــی–  ــه ی ارتجاع ــک فرق ــکافی ی ــد ش ــرو –کالب ــان پ ــازمان راه درخش س
ــم  ــاِی آپوئیس ــف..... تفاوت ه ــر مول ــی، ناش ــای دوان ــروز فقح ــه ی پی ترجم
ــز اســت و آن مســیِر تئوریکــی اســت  ــک چی ــا راِه درخشــان در ی و PKK ب
ــم«.  ــم و پان ُکردیس ــود: ناسیونالیس ــون می ش ــدف ره نم ــوِی ه ــه س ــه ب ک
ترجیــح می دهــم پیــش از پرداختــن بــه مســاله ی حــزب کمونیســت پــرو 
ــورد،  ــن م ــزدک در ای ــق م ــای رفی ــن کشــور و ادعاه ــق در ای ــگ خل و جن
اشــاره ای بــه ســطر اول ایــن نقــل قــول بکنــم و مســاله ی کیــش شــخصیت. 
پیــرو همیــن بحــث در جایــی دیگــر می خوانیــم کــه »اوجــاالن در زمانــی 
بــه ســازمان دهی ِی محفــِل خــود دســت زد کــه مبارزیــِن رادیــکاِل منطقــه 
همه گــی خــود را مارکسیست -لنینیســت می دانســتند و الگــوِی مائوئیســم 
 PKK در کردســتاِن ایــران، عــراق و ترکیــه جــای گاه و پــای گاه داشــت. ره بــِر
نیــز از ایــن امــر مســتثنا نبــود. امــا درِک همــه ِی ایــن نیروهــا از مارکسیســم 
ــه  ــا آموزه هــاِی مارکسیســتی راجــع ب ــود و ب درکــی شــرقی و عشــیره ای ب
ــتان  ــت.« )کردس ــی داش ــه ِی فراوان ــفه فاصل ــاد و فلس ــی از اقتص درِک علم
ــرو الگــوی  و تردیدهــا ص 3۲( اینکــه چقــدر درک احــزاب کــردی کــه پی
مائوئیســم بودنــد از آموزه هــای علمــی و فلســفی و اقتصــادی مارکسیســتی 
ــه  ــری. هم چنان ک ــش و پیگی ــل پژوه ــت قاب ــی اس ــت، ادعای ــه داش فاصل
مائوئیســت بــودن ایــن احــزاب و درک شــان از مائــو و مائوئیســم نیــز جــای 
بررســی دارد، امــا بــه نظــرم جملــه ی قابــل تأمل؛ »درک شــرقی و عشــیره ای 
از مارکسیســم« اســت کــه مســتقیم بــه نقــل قــول بــاال و مســاله ی ســنت 
بــودن کیــش شــخصیت اوجــان و اســتالین و مائــو و پــل پــوت بــه عنــوان 
ــط پیــدا می کنــد. در مــورد  ــی در شــرق رب رهبــران جنبش هــا و دولت های
ایــن ســنت کیــش شــخصیت می تــوان از رفیــق مــزدک پرســید چــرا فقــط 
ــن یــک چینــش نام هــا  ــا ای ــرد؟ آی ــام می ب ــوت ن ــو و  پل پ از اســتالین، مائ
ــژه  ــا به وی ــس ی ــرا از مارک ــا چ ــت؟ مث ــی نیس ــخص سیاس ــدف مش ــا ه ب
لنیــن نامــی بــرده نمی شــود؟ بــدون شــک آنچــه رفیــق مــزدک در مــورد 
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ــش  ــه کی ــتالین از آن ب ــه اس ــرقی ب ــای ش ــیه و اروپ ــردم روس ــق م عای
ــورد  ــدیدتر در م ــا ش ــزان و حت ــان می ــه هم ــد ب ــر می کن ــخصیت تعبی ش
لنیــن هــم صــادق بــود، پــس چــرا نــام لنیــن یــا مارکــس در کنــار پل پــوت 
آورده نمی شــود؟؟ ســوال دوم ایــن اســت کــه »درک شــرقی و عشــیره ای« 
از مارکسیســم یعنــی چــه؟ بــه بــاور مــن مارکسیســم اگــر از منابــع اصلــی 
ــن درک  ــی بی ــود، فرق ــده ش ــی آن فهمی ــای علم ــاس و مبن ــر اس آن و ب

شــرقی و غربــی و شــمالی و جنوبــی 
ــی  ــدارد و درک غرب ــود ن از آن وج
و غربی هــا از مارکسیســم بالــذات 
درک  بــه  نســبت  مزیتــی  هیــچ 
مــن  نظــر  از  نــدارد.  شــرقی ها 
انقابی تــر  لنیــِن شــرقی بســیار 
و  رزالوکزامبــورگ  از  علمی تــر  و 
مارکسیســم  غربــی،  کائوتســکِی 
ــر  ــا ب ــرد. بن ــه کار ب ــد و ب را فهمی
ایــن جماتــی چــون »درک شــرقی 
یــا  مارکسیســم«  از  و عشــیره ای 
ــاری از  ــاوی ب ــری ح ــم دیگ ــر عل ه
ــت  ــی اس ــوری و اروپازده گ اروپامح
بایــد  امــروزه  کــه کمونیســت ها 
ــد.  ــارزه کنن ــدی و مب ــا آن مرزبن ب
کیــش  این کــه  بعــد  نکتــه ی 
شــخصیت الزامــاً ربطــی بــه شــرقی 
بــودن نــدارد، درســت اســت کــه در 
یــک نظــر کلــی زمینــه ی مــادی و 
امــکاِن کیــش شــخصیت در جوامــع 
کــه  پیرامونــی  و  ســلطه  تحــت 
ســنت های فئودالــی و پدرســاالر 
در آن هــا قوی تــر بــوده، بیشــتر 
فراهــم اســت امــا ایــن یــک حکــم 
قطعــی و التغیــر نیســت و هرگــز بــه 
ــارزه ی  ــه مب ــی نیســت ک ــن معن ای
انقابــی  و  کمونیســت  احــزاب 
ــوده  ــاً آل ــی الزام ــورهای پیرامون کش

ــه  ــم ک ــوش نکرده ای ــا فرام ــت. م ــی اس ــیره ای و فئودال ــنت های عش ــه س ب
شــخصیت هایی چــون هیتلــر یــا موســلینی، محصــول اروپــای غربــی بودنــد.

ــق  ــه رفی ــرو. اینک ــت پ ــزب کمونیس ــاله ی ح ــه مس ــم ب ــاز گردی ــا ب ام
مــزدک بــرای روشــن شــدن مســاله ی ناسیونالیســم ُکــردی آن هــم در قلــب 
ــه کــه یکــی از کانون هــای حــاد اختافــات قومــی و  ســتم ملــی  خاورمیان
در ســطح جهــان اســت، بــه ســراغ حــزب کمونیســت پــرو و سرخ پوســتان 
بومــی ایــن کشــور در آمریــکای التیــن مــی رود را می تــوان بــه فــال نیــک 
گرفــت، امــا ای کاش نویســنده بــرای مخاطبــش کمــی بیــش از چنــد خــط 
پیرامــون تجربــه ی بیــش از یــک دهــه جنــگ خلــق پــرو و پیچیده گی هــای 
ــد. در  ــن می ش ــای متق ــه کار نتیجه گیری ه ــت ب ــد دس ــت و بع آن می نوش
همیــن چنــد خــط، چنــد ادعــا پیرامــون حــزب کمونیســت پــرو و رهبــری 
آن صــورت گرفتــه اســت: 1( ایده ئولــوژی حاکــم بــر حــزب کمونیســت پــرو، 
شــبه چــپ و ناسیونالیســتی و پوپولیســتی، درهــم و  التقاطــی بــود و مــورد 
قبــول توده هایــی کــه آگاهــی طبقاتــی نداشــتند. ۲( حــزب کمونیســت پــرو 
بــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران و توده هــای شــهری بیگانــه بــود و بــه تــرور 
ــرو و  ــت پ ــزب کمونیس ــت زد  و 3(ح ــری دس ــای کارگ ــران اتحادیه ه رهب

ــه یــک هــدف می رســند  PKK  علی رغــم تفــاوت در مســیر تئوریک شــان ب
و آن هــم ناسیونالیســم اســت. نویســنده هرگــز احســاس نمی کنــد کــه نیــاز 
ــی  ــرای مخاطبــش فاکــت تاریخــی و عین ــد خــط ب اســت بیــش از آن چن
و توضیــح در اثبــات ایــن ادعاهــا بیــاورد و خواننــده واقعــاً ســردرگم اســت 
کــه بــا اســتناد بــه کــدام مســتندات مطــرح شــده در ایــن مقالــه بایــد ایــن 
همــه ادعــای گوناگــون را بپذیــرد آن هــم بــا اتــکا بــه یــک منبــع!!! بــرای 
اجتنــاب از ایــن روش غیــر علمــی کــه 
ــبه و  ــاد ش ــنگری ایج ــای روش ــه ج ب
قبــال  در  اساســاً  و  می کنــد  ابهــام 
ــد  ــب می ده ــه مخاط ــه ب ــی ک اطاعات
هیــچ احســاس مســئولیتی نــدارد و بــه 
دلیــل فقــدان اطاعــات کافــی پیرامون 
حــزب  ایده ئولــوژی  و  تاریخ چــه 
ــی  ــتان PKK  از بررس ــران کردس کارگ
شــباهت های  یعنــی  آخــر  ادعــای 
  PKK ــن ــا ای ــرو ب ــت پ ــزب کمونیس ح
بــه  فقــط  و  می کنــم  خــودداری 
بررســی و نقــد ســایر ادعاهــای رفیــق 

چهــرازی می پــردازم. 
مــزدک ادعــا کــرده اســت کــه 
کمونیســت  حــزب  ایده ئولــوژی 
و  ناسیونالیســتی  شــبه چپ،  پــرو 
ایده ئولــوژی  بــوده اســت.  التقاطــی 
ــم- ــرو مارکسیس ــت پ ــزب کمونیس ح
لنینیسم-مائوئیســم بــود کــه در انطباق 
و کاربســت آن در شــرایط مشــخص 
گونزالــو  اندیشــه ی  م.ل.م  بــه  پــرو 
)و نــه گوتوالــدو !!!!( معــروف شــده 
بــود. آیــا ایــن نفــِس مارکسیســم-

از  کــه  اســت  لنینیسم-مائوئیســم 
ــبه چپ و  ــداق ش ــان مص ــر رفیقم نظ
ــر از  ــری غی ــا عناص ــت، ی ــی اس التقاط
ــه  ــود ک ــوژی ب ــن ایده ئول م.ل.م در ای
ــری  ــپ و التقاطی گ ــبه چ ــداق ش مص
ــود را  ــل خ ــم دالی ــان می خواهی ــا از رفیقم ــت م ــن اس ــر چنی ــت؟ اگ اس
ــد. مــن شــبه چــپ را چنیــن می فهمــم کــه  ــه کن ــه اقام در هــر دو  زمین
عناصــری از راســت در آن وجــود دارد و از مــزدک می خواهــم ایــن عناصــر 
ــا  ــوط شــدن ب ــی مخل ــن التقاطــی یعن ــد، هم چنی ــا تشــریح کن ــرای م را ب
یــک ایده ئولــوژی دیگــر کــه اگــر منظــور ایــن اســت بــاز هــم از رفیقمــان 
می خواهــم کــه نشــان بدهــد در م.ل.م مــورد نظــر کمونیســت های پرویــی 
ــود  ــره وج ــا غی ــم ی ــیحیت، لیبرالیس ــا مس ــری مث ــوژی دیگ ــه ایده ئول چ
ــم صــادق اســت. باالخــره  ــورد پوپولیســم ه ــن مســاله در م داشــت؟ همی
ــت  ــرار اس ــر  ق ــخصی دارد و اگ ــای مش ــی معن ــوم سیاس ــم در عل پوپولیس
ــه  ــی ب ــه ازاء عین ــدون ماب ــواه و ب ــورت دل بخ ــه ص ــم را ب واژه ی پوپولیس
ــزب  ــوژی ح ــای ایده ئول ــم در کج ــم پوپولیس ــان بدهی ــد نش ــم بای کار نبری
کمونیســت پــرو جــای داشــت. پوپولیســم در فشــرده ترین تعریفــش یعنــی 
ــدون مشــخص شــدن  ــم ب ــک چشــم انداز مبه ــرح ی ــی ط ــی یعن عوام فریب
ــادق  ــرو ص ــت پ ــزب کمونیس ــورد ح ــه در م ــزی ک ــی. چی ــای طبقات مرزه
ــری اش و  ــح رهب ــای صری ــه در صحبت ه ــزب چ ــن ح ــه ای ــرا ک ــت چ نیس
هم چنیــن در ســند مــورد تائیــدش در جنبــش انقابــی انترناسیونالیســتی3 
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ــداده اســت، جــای  ــد ن ــی ای را نوی هیــچ گاه چنیــن افــق مبهــم و فراطبقات
ــر  ــورد نظ ــه ی م ــون در جامع ــات گوناگ ــگاه طبق ــمن و جای ــت و دش دوس
ــی و در  ــان جنــگ انقاب ــود و همیــن مســاله در جری ایــن حــزب روشــن ب
ــود و اعمــال می شــد.  ــز واضــح و روشــن ب مناطــق پایگاهــی آزاد شــده نی
بنابر ایــن از مــزدک می خواهــم تــا عناصــر پوپولیســتی مشــخص در 
ــاور  ــه ب ــد. ب ــان بده ــتند نش ــورت مس ــه ص ــزب را ب ــن ح ــوژی ای ایده ئول
مــن درســت نیســت فــرِد عاقه منــد بــه تاریــخ )به ویــژه فــرد کمونیســتی 
کــه می خواهــد تاریــخ را از زاویــه ی علمــی و انقابــی بازخوانــی کنــد(  بــه 
صــرف داشــتن تفــاوت ایده ئولوژیــک و نقطــه نظــرات یــک حــزب بــا خــط 
و عایــق سیاســی اش، یــک جنبــش تــوده ای انقابــی را کــه بــه مــدت 1۰ 
ســال بــا اتــکا بــه توده هــای تحــت ســتم و اســتثمار بــا اتــکا بــه دهقانــان 
و کارگــران و نیمه پرولتاریــای شــهر و روســتا یــک جنبــش انقابــی و یــک 

جنــگ انقابــی را پــی ریخــت و بــه پیــش بــرد 
را بــه اعتبــار یــک منبــع و چنــد خــط نوشــتن 
ــد.  ــم بکن ــری و ...مته ــه پوپولیســم، التقاطی گ ب
در مــورد ناسیونالیســت بــودن ایــن حــزب 
ــد گفــت نظــر مــزدک درســت نیســت.  ــز بای نی
ناسیونالیســم معنــای مشــخصی دارد و هــر 
جریانــی کــه مســاله ی ســتِم ملــی و تضــادی بــه 
ــام مســاله ی ملــی را بــه رســمیت می شناســد  ن
دانســت.  ناسیونالیســم  مصــداق  نمی تــوان 
ــر  ــه خاط ــن را ب ــس و لنی ــه مارک ــان ک همچن
ــی و  ــه رســمیت شــناختن مســاله ی ســتم مل ب
نمی تــوان  ملــی  رهایی بخــش  جنبش هــای 
بــه ناسیونالیســم متهــم کــرد. حــزب کمونیســت 
ــا مارکسیســم  ــکا و در انطبــاق ب ــا ات ــرو نیــز ب پ

لنینیســم و بــا تحلیــل از جامعــه ی پــرو و مســاله ی ســتم ملــی ای کــه بــه 
سرخ پوســتان بومــی ایــن کشــور از ســوی دولــت حاکــم و بــورژوازی اعمــال 
ــد و  ــن تضــاد بده ــه ای می شــد توانســت پاســخی درســت و کمونیســتی ب
ــی در  ــتِم بوم ــن زحمت کشــان تحــت س ــی در بی ــده و انقاب ــه ای رزمن پای
ــه ی  ــه پای ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای ــن این ک ــت آورد. ضم ــه دس ــرو ب پ
ــه بومیــان نبــود و از اواســط دهــه ی ۸۰ میــادی  حــزب هرگــز محــدود ب
تــا اویــل ســال 1۹۹۰ نزدیــک یــک ســوم خــاک پــرو توســط ارتــش خلــق 
ــق  ــن مناط ــیاری از ای ــه بس ــد ص ۲3( ک ــران بودن ــان آغازگ ــد ) آن آزاد ش
محــل ســکونت بومیــان و غیــر بومیــان بــود. مســاله ی ملــی وجــه عمــده ی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــود، بلک ــرو نب ــت پ ــزب کمونیس ــه ی ح ــوژی و برنام ایده ئول
یکــی از تضادهــای مهــم در جامعــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و ایــن تضــاد 
توســط حــزب کمونیســت در مســیر انقــاب و جنــگ انقابــی کانالیــزه شــد، 
درســت ماننــد برخــورد اصولــی و انقابــی ای کــه لنیــن بــا ملــل تحــت ســتم 
ــم  ــاب و سوسیالیس ــیر انق ــا را در مس ــرد و آن ه ــیه ک ــوری روس در امپرات

جهت دهــی کــرد. 
ــوژی پ.ک.ک  ــه ایده ئول ــت ک ــن اس ــرازی ای ــق چه ــای رفی ــر ادع دیگ
ــه  ــت ک ــی اس ــه توده های ــورد توج ــرو م ــت پ ــزب کمونیس ــن ح و هم چنی
آگاهــی طبقاتــی ندارنــد و اساســاً ایــن حــزب بــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران 
و توده هــای شــهری بیگانــه بــود و بــه تــرور رهبــران اتحادیه هــای کارگــری 
ــزب  ــه ح ــا را ک ــن ادع ــم ای ــزدک می خواهی ــم از م ــاز ه ــت زد. اوال ب دس
ــت،  ــرده اس ــرور ک ــری را ت ــای کارگ ــران اتحادیه ه ــرو، رهب ــت پ کمونیس
ــران  ــی رهب ــر حزب ــه اگ ــد ک ــت کن ــاً ثاب ــد و دوم ــتند کن ــا مس ــرای م ب
ــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران  ــرور کــرد پــس ب اتحادیه هــای کارگــری را ت
بیگانــه و بنابرایــن ضدکارگــری اســت. چــرا رهبــر هیــچ اتحادیــه ی کارگــری 

و هیــچ کارگــری نبایــد در جریــان یــک جنــگ انقابــی پیچیــده و حــاد بــه 
ــا چــون کارگــر اســت پــس ممکــن  دســت کمونیســت ها کشــته شــود؟ آی
نیســت و محــال اســت کــه در جبهــه دشــمن قــرار بگیــرد؟ روشــن اســت 
ــه  ــن و البت ــه پیچیده تری ــی ک ــگ انقاب ــده ی جن ــه ی پیچی ــه در پروس ک
کیفی تریــن شــکل مبــارزه ی طبقاتــی و حــل تضــاد طبقاتــی اســت، ممکــن 
ــران و  اســت پایه هــای اجتماعــی و عناصــر دشــمن درون اقشــاری از کارگ
ــد. احتمــاالً از نظــر رفیــق مــزدک بعیــد نیســت  ــرار بگیرن زحمت کشــان ق
کــه امثــال احمــد توکلی هــا یــا علی رضــا محجوب هــا یــا محســن 
غفوری فردهــا درون اتحادیه هــای کارگــرِی کشــور پــرو نفــوذ کــرده باشــند 
ــد و علیــه  ــه تبلیــغ خــط ارتجــاع و ســرمایه در میــان کارگــران بپردازن و ب
حــزب کمونیســت و جنــگ انقابــِی خلــق تبلیــغ و عمــل کننــد و در ایــن 
صــورت جــزء جبهــه دشــمن تلقــی شــوند. نکتــه دوم این کــه واقعــاً از ایــن 
ــای  ــی پایه ه ــت های پروی ــه کمونیس ــاله ک مس
کارگــری  اتحادیه هــای  درون  را  ارتجــاع 
ماهیــت  بــه  می شــود  چگونــه  کشــته اند، 
ــا  ــن حــزب ب ــودن ای ــه ب ــری و بیگان ــر کارگ غی
ــق  ــرد؟ طب ــی ب ــران پ ــی کارگ ــارزه ی طبقات مب
ــت  ــه گرف ــود نتیج ــا می ش ــتدالل آی ــن اس ای
ــد  ــه ض ــران و کومل ــت ای ــزب کمونیس ــه ح ک
ــق و  ــد خل ــان و ض ــد زحمت کش ــری ض پرولت
احزابــی بیگانــه بــا مبــارزه ی طبقاتــی کارگــران 
ــان  ــه در جری ــد؟ چــرا ک و زحمت کشــان بوده ان
جنــگ کوملــه بــا جمهــوری اســامی بســیاری از 
طــرف داران رژیــم اســامی در جهــاد ســازندگی 
ــپاه  ــا س ــامی ی ــاب اس ــای انق ــا کمیته-ه ی
ــان  ــران و دهقان ــان کارگ ــه از می ــداران ک پاس
ــا نخواهــد کــرد کــه تمــام  ــد و احتمــاال رفیــق مــزدک ادع برخاســته بودن
ــه  ــرگان کومل ــط پیش م ــتان توس ــگ کردس ــان جن ــه در جری ــانی ک کس
ــد!!! روشــن  ــوده ان کشــته شــدند از ســرمایه داران و ماکیــن و فئودال هــا ب
ــرگان  ــورد پیش م ــه در م ــی ن ــن حکم ــه و چنی ــن نتیج ــه چنی ــت ک اس
کوملــه و جنــگ کردســتان صــادق اســت و نــه جنــگ خلــق پــرو و حــزب 

ــن کشــور. کمونیســت ای
ــودن مبــارزه و جنــِگ حــزب کمونیســت  ــه ب امــا در مــورد ادعــاِی بیگان
ــر  ــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران و توده-هــای شــهری بایــد گفــت ب ــرو ب پ
خــاف ادعــای مــزدک، حــزب کمونیســت پــرو، جنــگ خلــق آن و پایــه ی 
ــزاران  ــود. ه ــه نب ــای شــهری بیگان ــا شــهر و توده ه ــز ب ــی اش هرگ اجتماع
نفــر از رزمنــدگان ارتــِش خلــق و از کادرهــای حــزب از میــان اقشــار شــهری 
برخاســتند. حــزب در دوره ی تــدارک جنــگ در میــان دانش جویــان، 
ــت )  ــه گرف ــرو پای ــان پ ــندیکاهای معلم ــای س ــتری و اعض وکای دادگس
ــی تاریخــاً  ــان پروی ــد ص ۷ و ۸ (. اگــر چــه معدن چی ــان آغازگــران بودن آن
تحــت نفــوذ چــپ قانونــی و رویزیونیســت ایــن کشــور)چیزی مشــابه حــزب 
تــوده و ســازمان اکثریــت( بودنــد امــا پــس از شــروع جنــگ خلــق، حــزب 
توانســت در میــان معدن چیــان کچــوا کــه از اصلی تریــن پرولتاریــای 
صنعتــی پــرو هســتند پایــه کســب کنــد و در بســیاری از مــوارد کارگــران 
کارخانه هــای بــزرگ بــه اعتصابــات مســلحانه ی ارتــش خلــق می پیوســتند 
ــد کــه حــزب در پروســه ی  ــه بع ) همــان ص ۲۸ و ۲۹ (. از ســال 1۹۸۶ ب
جنــگ بــه مرحلــه ی تعــادل اســتراتژیک دســت یافــت، توانســت در شــهرها 
ــین  ــات فقیرنش ــد. در مح ــاز کن ــرد را ب ــدی از نب ــای جدی ــز جبهه ه نی
ــایر  ــو و س ــهرک رائوکان ــد ش ــت مانن ــزرگ و پایتخ ــهرهای ب ــیه ی ش حاش
محــات، جوخه هــای رزمــی ارتــش خلــق و اعتصابــات مســلحانه شــروع بــه 

ناسیونالیسم معنای مشخصی دارد 
و هر جریانی که مساله ی ستِم ملی 
و تضادی به نام مساله ی ملی را به 

رسمیت می شناسد نمی توان مصداق 
ناسیونالیسم دانست. همچنان که 

مارکس و لنین را به خاطر به رسمیت 
شناختن مساله ی ستم ملی و 

جنبش های رهایی بخش ملی نمی توان 
به ناسیونالیسم متهم کرد.
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کار کردنــد. رهبــری حــزب در مصاحبــه اش در پاســخ بــه ســوالی در مــورد 
ــری  ــای کارگ ــات و اتحادیه ه ــش اعتصاب ــهر و نق ــی در ش ــکال مبارزات اش
چنیــن گفــت: »مارکــس صــد ســال پیــش گفــت کــه اتحادیه هــاي کارگــري 
نخســت انجمن هــاي ســاده اي بــراي دفــاع از کارگــران در زمینــه اقتصــادي 
بودنــد. ایــن گذشــته آن هــا اســت. و حــال آن هــا بــراي متشــکل تر شــدن 
ــه کســب قــدرت  ــراي رشــد سیاســي اســت. و آینــده آن هــا، خدمــت ب و ب
اســت. مارکــس قبــا این هــا را بــه مــا گفتــه اســت. پــس مشــکل چیســت؟ 
چگونگــي ادغــام ایــن دو مبــارزه. همــان طــور کــه مارکــس گفــت مبــارزه ی 
اقتصــادي یــک جنــگ چریکــي اســت. مبــارزه اي کــه طبقــه ی مــا، پرولتاریــا 
ــه  ــوق ب ــر ســر دســت مزد، ســاعات کار، شــرایط کار و ســایر حق ــق ب و خل
پیــش مي بــرد. وقتــي اعتصــاب آغــاز مي شــود، ایــن یــک جنــگ چریکــي 
ــا  ــه دور یــک موضــوع اقتصــادي و ی ــه فقــط ب اســت کــه در آن توده هــا ن
سیاســي، کــه منافــع عمــوم در آن اســت مي  جنگنــد بلکــه بــراي لحظــات 
بــزرگ آینــده آمــاده مي شــوند. بنابرایــن مســئله بــراي مــا ایــن اســت کــه 
مبــارزه ی اقتصــادي را چگونــه بــا مبــارزه بــراي کســب قــدرت ربــط دهیــم. 
ــت  ــق و در خدم ــگ خل ــان جن ــوده اي در جری ــن کار را کار ت ــم ای ــا اس م
ــه 53( در  ــو – صفح ــا گونزال ــه ب ــته ایم.« )مصاحب ــق گذاش ــگ خل ــه جن ب
ــق،  ــی خل ــگ انقاب ــدن جن ــی ش ــترده و اجتماع ــه ی گس ــه ی پروس ادام
ــی ای ماننــد »انجمــن دموکراتیــک وکا« و »امــداد مردمــی  نهادهــای مدن
ــیاری از  ــدند و بس ــیس ش ــزب تأس ــواداران ح ــط ه ــان« توس ــرای زندانی ب
ــه ی  ــر ده ــتند. در اواخ ــق پیوس ــش خل ــزب و ارت ــه ح ــان ب ــکات زن تش
ــا  ــین لیم ــات ثروتمندنش ــه مح ــا ب ــزب حت ــای ح ــادی عملیات ه ۸۰ می
هــم رســیده بــود. آخریــن محــل اختفــای گونزالــو در منــزل زنــی بــه نــام 
ــود و حــزب توانســته  ــی ب ــن بالرین هــای پروی مارتیســا یکــی از معروف تری
بــود حتــا تــا خانــه ی مشــهورترین هنرمنــدان ایــن کشــور نیــز نفــوذ کنــد، 
آن وقــت چگونــه اســت کــه رفیــق مــزدک ادعــا می کنــد حــزب کمونیســت 

ــوده اســت؟؟؟؟!!!! ــه ب ــا توده هــای شــهری بیگان ــق ب و جنــگ خل
ــق در  ــگ خل ــرو و جن ــت پ ــزب کمونیس ــرد ح ــی عمل ک ــد و بررس نق
ــول  ــل شکســت و اف ــادی از دالی ــدی انتق ــن جمع بن ــن کشــور و هم چنی ای
ــای  ــن قیام ه ــیع ترین و مردمی تری ــی از وس ــوان یک ــه عن ــش ب ــن جنب ای
ــرای  ــم ب ــات مه ــی از اقدم ــتم  یک ــرن بیس ــی ق ــای پایان ــِی دهه ه انقاب
ــب  ــت مناس ــه فرص ــد آن را ب ــت و بای ــی اس ــای آت ــا و انقاب ه جنبش ه
و زمــان دیگــری موکــول کــرد. حــزب کمونیســت پــرو بــه رهبــری گونزالــو 
ــت  ــرنگونی دول ــا چشــم انداز س ــی ب ــن شــکل حــل تضــاد طبقات کیفی تری
ــت  ــک دول ــا ی ــی آن ب ــه امپریالیســم  و جایگزین ــاکاِن وابســته ب بورژوا-م
سوسیالیســتی تحــت رهبــری پرولتاریــا و حــزب کمونیســت را پیــش 
ــا اتــکا بــه تــوان توده هــای شــهری و  چشــم توده هــای مــردم قــرار داد و ب
روســتایی، جنــگ سراســری ای را بــه راه انداخــت و بــه مــدت 1۰ ســال در 
همســایه گی امپریالیســم آمریــکا آن را بــه پیــش بــرد. در پروســه ی تکامــل 
ایــن جنــِگ تــوده ای بــود کــه اقشــار و طبقــات گوناگــون به ویــژه کارگــران 
و دهقانــان و روشــنفکران در ســایه ی جنــگ خلــق و پیچیده گی هــای 
ــر  ــرو درگی ــه ی پ ــام جامع ــدند و تم ــنا ش ــاب آش ــم و انق ــا کمونیس آن ب
آتــش جنــگ و آگاهــِی انقابــی شــد. جنــگ خلــق پــرو بــه دالیــل گوناگــون 
ــن  ــری آن و هم چنی ــزب و رهب ــط ح ــر خ ــم ب ــتباهات حاک ــه اش از جمل
ــرو  ــرادوری پ ــت کمپ ــت آن از دول ــکا و حمای ــم آمری ــت امپریالیس دخال
شکســت خــورد. دالیــل ایــن شکســت و کنــار گذاشــتن اســتراتژی حیاتــی 
و سرنوشت ســاز جنــگ خلــق در پــرو هــر چــه بــود، قطعــا آن دالیلــی کــه 
ــهری  ــای ش ــا توده ه ــودن ب ــه ب ــد بیگان ــد مانن ــا می کن ــزدک ادع ــق م رفی
و عــدم حضــور کافــی کارگــران شــهری و بــه رســمیت شــناختن مســاله ی 
ســتم ملــی و...نبــود. اتفاقــا یکــی از دالیــل شکســت جنبــش، غلبــه ی یــک 

خــط اکونومیســتی و تدریج گرایانــه و رفورمیســتی بــر رهبــری حــزب پــس 
ــر و روشــن تر  ــان و خطــی قاطع ت ــچ جری ــود. هی ــو ب از دســت گیری گونزال
و مارکسیســتی تر از خــود احــزاب عضــو جنبــش انقابــی انترناسیونالیســتی 
ــود  ــن وج ــا ای ــد.4 ب ــد نکردن ــی و نق ــت را بررس ــن شکس ــل ای )RIM( دالی
ــا  ــایر جنبش ه ــن س ــت آن و هم چنی ــگ و شکس ــن جن ــدی از ای جمع بن
ــر و  ــاب اکتب ــس و انق ــون پاری ــتی از کم ــی و کمونیس ــای انقاب و قیام ه
انقــاب چیــن، تــا جنبــش کردســتان و جنــگ خلــق نپــال و جنبش هــای 
آمریــکای التیــن و انقــاب ایــران و .... بــا بــه کارگیــری روش هــای درســت 
و علمــِی تاریخ پژوهــی و اســتفاده از ســنتزهای جدیــد و درک هــای تکامــل 
ــت های  ــای کمونیس ــش پ ــت پی ــه ای اس ــرورت و وظیف ــی ض ــر علم یافته ت

ــی.• ــان کمونیســت و انقاب ــی جوان ــی و در رأس آن پیــش پای انقاب

توضیحات و منابع:

ــش  ــتی و جنب ــی کمونیس ــبت آگاه ــه ی »نس ــکال، در مقال ــریه ی رادی ــماره ۸ نش 1-در ش
خودانگیختــه ی کارگــران در چــه بایــد کــرد لنیــن« کوشــیدم بــه طــور مفصــل در ایــن مــورد 

ــم.  ــو کن ــث و گفت وگ بح
۲- در مــورد ایــن مســاله بنگریــد بــه ســرمقاله رادیــکال شــماره ی ۸ و ســرمقاله ی روی خــط 

رادیــکال شــماره ی ۲
انقابــی  جنبــش  و  پــرو  کمونیســت  حــزب  برنامــه  و  ایده ئولــوژی  مــورد  در   -3

بــه: کنیــد  رجــوع  انترناسیونالیســتی 
ــه ی کمونیســت های  ــی انترناسیونالیســتی – ترجمــه توســط اتحادی بیانیــه ی جنبــش انقاب

ایــران
ــی  ــش انقاب ــح« ارگان جنب ــرای فت ــی ب ــه ی »جهان ــو در مجل ــدر گونزال ــا ص ــه ب مصاحب

انترناسیونالیســتی . شــماره 1۸ – 13۷1/ صفحــه 3۸/ لینــک ایــن مجلــه:
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_4_1۸.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_5_1۸.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۶_1۸.pdf
همچنیــن در مــورد تاریخچــه و ســیر فــراز و فــرود جنــگ خلــق در پــرو و حــزب کمونیســت 

ایــن کشــور بنگریــد بــه:
رویا زمانی / آنان آغازگران بودند / نشر تجربه / 13۸۹

http://www.k-en.com/gonagon/peru/PERU.pdf
ــرک اســتراتژی جنــگ  ــرو و ت ــری حــزب کمونیســت پ ــه رهب ــه ب ــورد نقدهــای ک 4- در م
خلــق از ســوی احــزاب عضــو جنبــش انقابــی انترناسیونالیســتی )ریــم( شــد و مبــارزه ی دو 

خطــی کــه در مــورد ایــن مســاله در ریــم صــورت گرفــت بــرای نمونــه رجــوع کنیــد بــه:
جهانــی بــرای فتــح شــماره ۲1 - ســال 13۷4. به ویــژه مقالــه ی »شــورش بــر حــق اســت« 

صفحــات ۲۸ تــا 53. 
لینک این مقاالت:

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_1_۲1.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۲_۲1.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_3_۲1.pdf
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نطفــه ی جریــان چــپ ایــران در زهــدان جنبــش کارگــری بســته شــده 
ــع  ــران )مطاب ــای ته ــران چاپ خانه ه ــه کارگ ــال 1۲۸4 خ. ک ــت. از س اس
ــا امــروز  ــد  ت ــه تشــکیل اولیــن اتحادیــه ی کارگــری زدن طهــران( دســت ب
ــرمایه داری  ــه س ــر علی ــی نابراب ــن آن در جدال ــر و فعالی ــه ی کارگ ــه طبق ک
مبــارزه می کننــد، چــپ ایــران اشــکال و شــیوه های مختلفــی را در مبــارزه 
ــه قضیــه  ــه نمــوده اســت. اگــر بخواهیــم از دریچــه ی مارکسیســتی ب تجرب
ــه ی  ــا جنبــش ضــِد ســرمایه دارِی طبق ــی را بایســتی ب ــم چــپ واقع بنگری
ــران  ــی کارگ ــی و واقع ــت های عین ــه از خواس ــی ک ــنجید. چپ ــر س کارگ
ــد  ــار می زن ــه را کن ــف طبق ــف مختل ــی صن ــای جدای ــزد٬ حصاره برمی خی
ــه منشــا ســیه روزی اش  ــد ک ــد و می دان ــازمان می ده ــی را س و وحــدت کل
ــهرها و  ــر ش ــرمایه داری ب ــش ضدس ــت. جنب ــرمایه داری اس ــبات س مناس
ــاح  ــه س ــروانش ب ــه دارد و پیش ــهری تکی ــر ش ــه ی کارگ ــارزه ی طبق مب
مارکسیســم مســلح هســتند. اتحادیه هــا، مدرســه و آموزشــگاه آن هــا 
هســتند و شــوراها و کمیته هــای کارگاه و کارخانــه، ماشــین های زره پــوش 

در حــال پیشروی شــان.
ــی  ــش وســیع و جهان ــار جنب ــه در کن ــن اســت ک ــر ای ــت ام ــا  واقعی ام
ــم  ــری ه ــی دیگ ــای اجتماع ــا و حرکت ه ــهری، جنبش ه ــای ش پرولتاری
ــای  ــته از نابرابری ه ــان برخاس ــود و شکل گیری ش ــه وج ــد  ک ــود دارن وج
ــری را در  ــت نظــام ســرمایه داری نابراب ــی اســت. در حقیق ــف اجتماع مختل
ــا در  ــن نابرابری ه ــت. ای ــترش داده اس ــی گس ــای اجتماع ــه ی عرصه ه هم
ــاختار  ــا در س ــتایی و حت ــهر و روس ــی، ش ــی، مذهب ــی، جنس ــکال قوم اش
ــا  ــن نابرابری ه ــه ای ــراض ب ــی و اعت ــد. نارضایت ــی می یاب ــا تجل خانواده ه
ــاهد  ــر ش ــال اخی ــه در 1۰۰ س ــد ک ــود می آورن ــه وج ــی را ب جنبش های
ــش  ــا از جنب ــن جنبش ه ــی از ای ــتیم. برخ ــا هس ــت آن ه ــور و فعالی حض
ــته اند.  ــر گذاش ــش تاثی ــن جنب ــر ای ــا ب ــه و متقاب ــر گرفت ــری تاثی کارگ
اعتراضــی  جنبش هــای  دهقانــی،  زنــان،  دانش جویــی،  جنبش هــای 

ــن  ــه ی ای ــی از جمل ــای مل ــان و جنبش ه ــتان و هم جنس گرای رنگین پوس
ــتند. ــان هس ــر جه ــی در سراس ــی و سیاس ــای اجتماع حرکت ه

ــو  ــتثمار و لغ ــع اس ــا رف ــت ب ــوان دریاف ــی می ت ــل علم ــک تحلی ــا ی ب
ــان  ــا از می ــن نابرابری ه ــیاری از ای ــزدی بس ــی و کاِر م ــت خصوص مالکی
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب ــا هم چن ــی از آن ه ــا برخ ــت و تنه ــد رف خواه
ــا رشــد نیروهــای  ــا ب ــن نابرابری ه ــی ای ــن باق ــان رفت ــد. از می ــد مان خواهن
مولــده، ادامــه ی مبــارزه طبقاتــی تــا رســیدن بــه پیــروزی نهایــی طبقــه ی 
کارگــر، محــو کامــل ســنت ها و ... میســر خواهــد بــود. البتــه اکنــون و در این 
مقالــه بحــث اصلــی ایــن نیســت، بلکــه بــه ارتبــاط یکــی از ایــن جنبش هــا 
بــا جنبــش کارگــری در طــول ۸۰ ســال اخیــر خواهیــم پرداخــت و ســپس 

ــم. ــی آن می پردازی ــه ی دیالکتیک ــاط و تشــریح رابط ــن ارتب ــد ای ــه نق ب
همان طــور کــه گفتیــم آغــازگاه مبــارزه و جنبــش چــپ ایــران در جنبــش 
کارگــری نهفتــه اســت. کارگــران چاپ خانه هــای تهــران در کــوران انقــاب 
مشــروطیت بــا انتشــار تعــداد زیــادی از نشــریات مواجــه شــده بودنــد کــه 
کار حروف چینــی و صفحه بنــدی و چــاپ آن هــا بــر عهده شــان بــود. 
ــات و سیاســت  ــا  مطبوع ــل داشــتن ســواد ب ــه دلی ــک طــرف ب ــا از ی آن ه
آشــنا بودنــد و از طــرف دیگــر بــار ســنگین انتشــار مــداوم ایــن نشــریات بــا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــر عهده شــان ب ــم ب ــاال و دســت ُمزد ک ســاعات کار ب
ــت  ــان دس ــت معیشتی ش ــای کار و وضعی ــه فض ــیدن ب ــود بخش ــرای بهب ب
ــه ی  ــری در منطق ــش کارگ ــل جنب ــال ها قب ــد. س ــه زدن ــاد اتحادی ــه ایج ب
ــر  ــری روســیه« ب ــرات کارگ ــرده و »حــزب سوســیال دموک ــاز رشــد ک قفق
کارگــران مهاجــر ایرانــی در آن منطقــه تاثیــرات مهمــی نهــاده بــود. حضــور 
ــا  ــار ب ــری در آن دی ــاالن کارگ ــکاری فع ــنفکر و هم ــان روش ــی ایرانی برخ
ــدی  ــد کــه چن ــه تشــکیل »گــروه همــت« گردی ــه ی حــزب منجــر ب برنام
ــه ی  ــام »فرق ــا ن ــی آن ب بعــد در خــال انقــاب مشــروطیت شــاخه ی ایران
ــوان  ــا عن ــی ب ــن گروه ــد. هم چنی ــکیل گردی ــون« تش ــون عامی اجتماعی

نغمه حسینی
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ــه همــت حــدود ۲۰ نفــر روشــنفکر  »گــروه سوســیال دموکــرات تبریــز« ب
ــر کار  ــاوه ب ــه ع ــود ک ــده ب ــاد ش ــهر ایج ــن ش ــی در ای ــت ارمن کمونیس
ــر  ــت و تاثی ــاغ( فعالی ــران دب ــری  )کارگ ــاب کارگ ــک اعتص ــک در ی تئوری
داشــتند.1 بــا وجــود آن کــه سوســیال دموکراســی تاثیــرات مهمــی از نظــر 
تشــکیاتی بــر جنبــش کارگــری ایــران داشــت امــا هیــچ ســند و مدرکــی در 
دســت نیســت کــه نشــان دهــد کارگــران چــاپ از ایــن نظــر بــا حوزه هــا یــا 

ــوده  ــاط ب ــزب در ارتب ــن ح ــته های ای هس
ــران  ــه کارگ ــی ک ــی مهم ــند. 2 ویژه گ باش
تشکل شــان  و  تهــران  چاپ خانه هــای 
ــون و  ــون عامی ــت، اجتماعی را از هم
ــز  ــرات تبری ــیال دموک ــروه سوس گ
ــر  ــه عناص ــت ک ــن اس ــد ای ــدا می کن ج
ــران  ــه را کارگ ــده ی اتحادی ــکیل دهن تش
صنــف  آگاه  بخــش  را  رهبران شــان  و 
ــد. آن هــا عــاوه  چاپچــی تشــکیل می دادن
بــر تشــکیل اتحادیــه بــه چــاپ نشــریه ای 
ــد  ــت زدن ــران« دس ــاق کارگ ــام »اتف ــا ن ب
و بــر ســر خواســت های صنفــی چــون 
ــش دســتمزد، کاهــش ســاعات کار و  افزای
جلوگیــری از اخــراج کارگــران و ... بــه طور 
جــدی مبــارزه کردنــد و بــه همیــن دلیــل 
مــورد حملــه و کینــه ی کارفرمایــان چــاپ 
ــران  ــگان از رهب ــد: محمدده ــرار گرفتن ق
اتحادیــه کــه خــود در روزنامــه ی رعــد )بــه 
ــی( کار  ــیدضیا الدین طباطبای ــت س مدیری

می کــرد اخــراج شــد و  محمــد   پروانــه از بنیان گــذاران اتحادیــه مــورد آزار 
ــت. ــرار گرف ــف ق ــن صن ــای دیگــری در همی ــخ کارفرم و توبی

چنــد ســال بعــد بــه همــت برخــی روشــن فکران و کارگــران کمونیســت 
ــازاده ،  ــرزا قوام منشــی، معــی زاده، بهــرام آق ــارزاده، می ــه اســداهلل غف از جمل
آقابابــا یوســف زاده، ســیف اهلل ابراهیــم زاده، لطفــی، محمدقلــی علی خــان زاده، 
در محلــه ی کارگــری »صابونچــی« شــهر باکــو در ســال 1۲۹5 خ. »حــزب 
ــزب  ــدل ح ــرا م ــی چپ گ ــزب، حزب ــن ح ــد. ای ــیس گردی ــت« تاس عدال
ــن  ــره ی ای ــن کنگ ــان اولی ــد در جری ــال بع ــود. 4 س ــیه ب ــویک روس بلش
حــزب کــه بــه »حــزب کمونیســت ایــران« تغییــر نــام داد، دفتــر جدیــدی 
در جنبــش کارگــری ایــران بــاز شــد. بــه ایــن صــورت کــه حــزب پــس از 
ــان  ــارج از گی ــه ی کار تشــکیاتی خ ــگل وارد مرحل ــش جن شکســت جنب
ــران دســت زد.  ــران ای ــزی کارگ ــه ی مرک ــه تاســیس اتحادی شــد و ب
ــای  ــازماندهی اتحادیه ه ــاهی در س ــرکوب رضاش ــد در دوران س ــدی بع چن
مخفــی کارگــری و برپایــی چندیــن اعتصــاب شــرکت موثــر داشــت. تلفیــق 
ــن  ــزی بی ــه تمای ــود ک ــکلی ب ــه ش ــری ب ــای کارگ ــزب و اتحادیه ه کار ح
ــات  ــه چشــم نمی خــورد. حی ــا کادر حــزب کمونیســت ب ــری ب ــال کارگ فع
و فعالیــت ایــن حــزب پــا بــه پــای تحــوالت اتحــاد شــوروی و جهــان بــود 
زیــرا تغییــرات کمینتــرن، قدرت گیــرِی جنــاح راســت در حــزب کمونیســت 
شــوروی و عــروج ســرمایه دارِی دولتــی در شــوروی بــر نــوع فعالیــت 
ــزب  ــن ح ــت ای ــت. عضوی ــی داش ــر مهم ــران تاثی ــت ای ــزب کمونیس ح
ــی در  ــازمان بین الملل ــن س ــوالت ای ــا تح ــد ت ــث می ش ــرن باع در کمینت
ــم  ــا حاکمیــت سیاســی رژی کارکــرد حــزب در بیــن کارگــران و برخــورد ب
پهلــوی تاثیــر داشــته باشــد. گرچــه حضــور عناصــری تئوریــک و مســتقل 
ــت کســانی چــون او  ــان« )ســلطان زاده( و مقاوم ــس میکاییلی چــون »آواتی
در برابــر مــوج راســت حاکــم بــر کمینتــرن و حــزب شــوروی را نمی تــوان 
ــز در  ــران نی ــا ای ــوروی ب ــط ش ــی رواب ــا تاریک ــود و ی ــت. بهب ــده گرف نادی

ــت های  ــت کمونیس ــت. مقاوم ــی داش ــرات مهم ــش تاثی ــا جنب ــورد ب برخ
ــا  ــا ســال های 3۷-1۹3۸ میــادی دوام آورد و ب ــا ت مســتقل در حــزب تنه
تصفیه هــای خونیــن اســتالینی از میــان رفــت. جنبــش کارگــری در زمــان 
ــت  ــاناتی اس ــران )1۲۹۹-131۷خ.( دارای نوس ــت ای ــات حزب کمونیس حی
کــه نمی تــوان در مــورد آن یــک طرفــه قضــاوت کــرد . نقــد فعالیــت فعــاالن 
ــا در نظــر گرفتــن چنــد فاکتــور تحلیــل نمــود :  ــن دوران را بایســتی ب ای

کادرهــای  مســتقل  فعالیــت  الــف( 
بــدون  کارخانه هــا  در  حــزب  کارگــری 
محمــد  تشــکیاتی)مانند  دســتورهای 
اســماعیلی–مهدی طهماســبی– یوســف 
ــاهلل  ــکیبا و عط ــوب ش ــر ای ــاری – می افتخ
آرش در شــهرهای تهــران، رشــت، اصفهــان 

و آبــادان(
بــه  تشــکیاتی  وابســته گی  ب( 

ن کمینتــر
ج( روابــط دیپلماتیــک ایــران و شــوروی 

در دوران دبیــر کلــی اســتالین
د(  ســرکوب پلیســی ســال هــای 13۰5 

تــا 13۲۰ خ.
ــی هســتند  ــه ای از عوامل ــا مجموع این ه
کــه فعالیــت کارگــری حــزب را ارتقــا داده 
و یــا محــدود و کاهــش می دادنــد. مــا 
ــا  ــم ت ــام بردی ــا را ن ــن فاکتوره ــه ی ای هم
ــث  ــس باع ــه ی پلی ــا حمل ــه تنه ــد ک بدانی
طبقــه ی  بیــن  در  فعالیــت  محدودیــت 
ــش  ــال یوســف افتخــاری در خاطرات ــرای مث ــوده اســت. ب ــران نب ــر ای کارگ
ــتالین در دوران  ــه اس ــد: ک ــاره می کن ــک اش ــط دیپلماتی ــل رواب ــه عام ب
ــی و  ــت های ایران ــت کمونیس ــران از فعالی ــا ای ــاری ب ــط تج ــکوفایی رواب ش
یــا ورود آن هــا از شــوروی بــه ایــران ممانعــت بــه عمــل مــی آورده اســت.3

ــار جنبــش کارگــری حرکــت اجتماعــی دیگــری هــم شــکل  ــا در کن ام
ــران  ــه ی ای ــی جامع ــرات روبنای ــد در تغیی ــاء آن را بای ــه منش ــت ک گرف

جســت وجو کــرد.

جنبش دانشجویی
ــا  ــون ی ــان دارالفن ــده ای از فارغ التحصی ــافرت ع ــا مس ــت ب ــن حرک ای
مــدارس متوســطه بــه صــورت انفــرادی شــروع شــد امــا بــه طــور رســمی 
از ســال 13۰۷خ. در زمــان وزارت فرهنــگ یحیــی قراگوزلــو اعــزام دانشــجو 
از ســوی دولــت بــه اروپــا آغــاز گردیــد.  در همیــن زمــان قانونــی نیــز بــه 
تصویــب رســید  تــا هــر شــش ســال یــک بــار حداقــل 1۰۰ نفــر دانشــجو 
ــی و ریاضــی و پزشــکی  ــوم طبیع ــی، عل ــای فن ــری رشــته ه جهــت فراگی
بــه اروپــا اعــزام شــوند.4 هــدف دولــت وقــت از اعــزام دانشــجو بــه خــارج 
ــه  ــه ب ــود ک ــدرن ب ــرده گان م ــل ک ــل از تحصی ــک نس ــاد ی ــور ایج از کش
ســاختار وســیع و نوپــای اداری رژیــم پهلــوی خدمــت کننــد. امــا بــر خــاف 
تصــور ســردم داراِن رژیــم پهلــوی اولیــن طیفــی کــه پــس از ســرکوب های 
13۰۰تــا131۰خ. ســر بــر آوردنــد همیــن دانش جویــان اعزامــی بــه فرنــگ 
بودنــد. دولــت رضاشــاه در همــان ابتــدا بــا تکیــه بــر تحــوالت اجتماعــی از 
ــرمایه دار را  ــودال نیمه س ــی نیمه فئ ــت نظام ــک دول ــا ی ــرد ت ــعی ک ــاال س ب
ــن داری را دســت  ــن تحــوالت از ســویی ســاختار نظــام زمی ــد آورد. ای پدی
نخــورده باقــی می گذاشــت و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد صنایــع و گســترش 
ــط  ــه ســوی مناســبات و رواب ــا کشــورهای خارجــی، رو ب ــط تجــاری ب رواب
تولیــدی ســرمایه داری داشــت. اعــزام دانش جــو بــه اروپــا ایــن تناقــض را بــر 

اما  واقعیت امر این است که در کنار جنبش 
وسیع و جهانی پرولتاریای شهری، جنبش ها 

و حرکت های اجتماعی دیگری هم وجود 
دارند  که وجود و شکل گیری شان برخاسته 
از نابرابری های مختلف اجتماعی است. در 
حقیقت نظام سرمایه داری نابرابری را در 
همه ی عرصه های اجتماعی گسترش داده 

است. این نابرابری ها در اشکال قومی، 
جنسی، مذهبی، شهر و روستایی و حتا در 

ساختار خانواده ها تجلی می یابد. نارضایتی و 
اعتراض به این نابرابری ها جنبش هایی را به 
وجود می آورند که در 100 سال اخیر شاهد 

حضور و فعالیت آن ها هستیم
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نمی تافــت چــرا کــه از یــک ســو جــوان ایرانــی را در محیــط پــر تــب و تــاب 
و نیمــه دموکراتیــک اروپــای دهــه ی 3۰ قــرار مــی داد )کــه عرصــه ی جــدال 
ــود( و از ســوی دیگــر همــان سیســتم اعــزام کننــده او را  چــپ و راســت ب
ــا  ــت. طبیعت ــتبدادی می گرف ــتانه و اس ــات شاه پرس ــاران تبلیغ ــر بمب ــه زی ب
ــه و منطــق سوسیالیســم و لیبرالیســم از اتوریتــه و اقتــدار ظل اللهــی  جاذب
ــش  ــن تناقــض منشــا پیدای ــر ای ــن شــورش در براب ــود. ای ــر ب بســیار موثرت
نســلی از مخالفیــن و ایجــاد جنبشــی از آن هــا شــد. جنبشــی کــه جنبــش 
دانش جویــی نــام گرفــت. از میــان ایــن دانش جویــان کســانی چــون 
ــکندری«،  ــرج اس ــی« ، »ای ــی اران ــد تق ــداف(« ، »محم ــد داراب )اس »احم
ــدام  ــر ک ــه ه ــد ک ــته تر بودن ــی اردالن« برجس ــازرگان« و »عل ــدی ب »مه
ــا نگاهــی مشــخص  جــذب مارکسیســم یــا لیبرالیســم شــده و هــر کــدام ب
اجتماعــی بــه مصــاف بــا حاکمیــت سیاســی ایــران شــتافتند. خاســت گاه 
ــه ی  ــتین اتحادی ــه دارد و نخس ــپ ریش ــجویی در چ ــش دانش جنب
ــوی و  ــا عل ــون مرتض ــتی چ ــان مارکسیس ــط دانش جوی ــی توس دانش جوی
تقــی ارانــی تاســیس و فعــال شــد. ایــن اتحادیــه بــه صــورت معنــوی مــورد 
ــه  ــدی ب ــس از چن ــت و پ ــرار گرف ــران ق ــت ای ــزب کمونیس ــتیبانی ح پش
تاســیس »فرقــه ی جمهــوری انقابــی« و انتشــار نشــریه »پیــکار« منتهــی 
ــد مناســبات عقــب  ــان نق ــن طیــف از دانش جوی ــوری مشــخص ای شــد. تئ
مانــده ی فئودالــی، ضدیــت بــا ســرمایه و رژیــم اســتبدادی پهلــوی بــود. ایــن 
مرحلــه از فعالیــت بــا تبعیــد مرتضــا علــوی )و بعــدا اعــدام او در شــوروی( 
و ایــرج اســکندری از آلمــان، اتمــام تحصیــات ارانــی و بازگشــت داراب بــه 
ایــران پایــان پذیرفــت. بخشــی از همیــن فعالیــن بعــدا در ایــران مجــددا بــه 

ــد. ــان پرداختن ــازماندهی دانش جوی س
ــی  ــی فعالیــن جنبــش دانش جوی »گــروه 53 نفــر« اولیــن هســته ی اصل
ــفه  ــی، فلس ــاد سیاس ــرا از اقتص ــروه چپ گ ــن گ ــت. درک ای ــران اس در ای
ــن  ــود. حس ــی ب ــوروی گرایانه و کمینترن ــی ش ــی درک ــارزه ی طبقات و مب
نیــت و ســامت نفــس دکتــر ارانــی بــه عنــوان فعــال دانش جویــی 
ــی  ــر، واقعیت ــی 53 نف ــکل مخف ــازنده ی تش ــگاه و س ــتاد دانش ــین، اس پیش
ــی و  ــدگاه اران ــا دی ــت ام ــه رد آن نیس ــادر ب ــی ق ــچ مورخ ــه هی ــت ک اس
ــه  ــی ک ــود. دیدگاه ــتالینی ب ــی اس ــي دیدگاه ــاالن دانش جوی ــر فع دیگ
مبــارزه ی طبقاتــی را نــه در توانایــی و پیــکار کارگــران بلکــه در 
ــه  ــی ک ــد. حزب ــت می دی ــه گاِن کمونیس ــزب نخب ــد ح ــد قدرتمن ی

درک اش از شــرایط موجــود در تعریــف تضادهــای 
شــوروی و دنیــای ســرمایه داری خصوصــی معنــی 
می یافــت. ایــن درک طبقــه ی کارگــر را دنبالــه و 

ــت. ــن می دانس ــراز نوی ــزب ط ــرو ح پی
ــان اعضــا  ــود و از می ــی نب ــا دانش جوی ــروه کام  گ
15 یــا 1۷ نفــر )اکثریــت شــغلی افــراد تشــکیل 
دهنــده( دانش جــو و بقیــه اســتاد دانشــگاه، کارمنــد، 
ــی  ــته ی دانش جوی ــد. هس ــوق دان بودن ــر و حق کارگ
ــی در  ــد اعتصــاب صنف ــی چن ــه برپای ــق ب ــروه موف گ
دانــش گاه تهــران شــد. ســپس بــه پخــش اعامیــه بــه 
ــا  ــی ب ــاه مــه 131۶خ. دســت زد. اران مناســبت اول م
همــان دیدگاهــی کــه ذکــر شــد به شــوروی مســافرت 
کــرد و ســعی کــرد تــا اجــازه ی تاســیس حــزب 
کمونیســت )در واقــع احیــای آن( را از کمینتــرن 
بگیــرد امــا موفــق نشــد. ایــن درســت در زمانــی بــود 
کــه بســیاری از فعالیــن کارگــری یــا دســت گیر شــده 
ــد. ســرکوب شــدید  ــا از کشــور خــارج شــده بودن و ی
پلیســی و عــدم تشــکل یابی کارگــران واحدهــای 
ــا از ســال  تولیــدی و پراکندگــی تولیــد باعــث شــد ت
131۶ تــا 13۲۰خ. جنبــش بــه شــدت ضعیــف شــود. جنبــش دانش جویــی 
ــیدی  ــه ی 3۰٬4۰ و 5۰ خورش ــی ده ــات سیاس ــر در تاطم ــس از 53 نف پ
ــود را  ــه خ ــرد ک ــارزه ک ــود مب ــان را وارد گ ــی از دانش جوی ــف عظیم طی
کمونیســت می دانســتند امــا بســیاری از آنــان ارتبــاط ارگانیکــی بــا فضــای 
کار و تولیــد و جنبــش اعتراضــی کارگــران نداشــتند. البتــه یــک نکته ی مهم 
وجــود دارد کــه بایــد در این جــا بــه آن اشــاره کــرد و آن فضــای رزمنــده ی 
چــپ در ســطح اجتماعــی اســت. فضایــی کــه مدیــون مبــارزات پیشــروان 
چــپ دانش جــو و جنبــش دانش جویــی ایــران اســت: در شــکل گیری 
مشــی چریکــی، مبــارزات رادیــکال کنفدراســیون دانش جویــان و محصلیــن 
خــارج کشــور )در اروپــا و آمریــکا( و یــا کمــک بــه حرکت هــای مســلحانه 
ــن  ــا خیــل عظیمــی از فعالی ــارس و کردســتان ب ی عشــایری-دهقانی در ف
ــتقیم و  ــر مس ــا تاثی ــن حرکت ه ــه در ای ــویم ک ــه می ش ــی مواج دانش جوی

ــه ســزایی داشــتند.  ب
این هــا همــه در حالــی رخ مــی داد کــه طبقــه ی کارگــر در حــال تغییــر 
ــد  ــی و رش ــات ارض ــود: اصاح ــر ب ــکلی نوین ت ــه ش ــود ب ــد خ و بازتولی
روابــط تولیــد ســرمایه داری در شــهرها، گســترش مبــادالت کاالیــی ایــران 
و بقیــه ی نقــاط جهــان و ســرمایه گذاری شــرکت های چندملیتــی در 
ــای  ــتر در حلقه ه ــران را بیش ــه ای ــد ک ــی بودن ــه عوامل ــه و هم ــور هم کش
جهانــِی ســرمایه درگیــر و منطبــق می ســاختند. شــهرها بــه عنــوان مراکــز 
اصلــی رشــد طبقــه ی کارگــر بــا افزایــش جمعیــت و تغییــر ســاختاری بــه 
عنــوان »مــکان« شــکل گیری پرولتاریــا ســهم و نقــش داشــتند. از طرفــی 
ــد  ــه وجــود آمدن ــع ب ــار صنای ــه در کن ــازه احــداث شــده ک شــهرک های ت
ــل  ــم مح ــا ه ــه ب ــه هم ــدند ک ــه ش ــزرگ اضاف ــهرهای ب ــن ش ــه ای ــز ب نی
اســتقرار طبقــه ی کارگــر صنعتــی بودنــد.5 این هــا همــه بــه معنــی ایجــاد 

ــود. ــران ب ــی در ای ــای صنعت پرولتاری
ــی  ــل جامعه شناس ــا تحلی ــا ب ــرایط م ــادی ش ــل اقتص ــدا از تحلی ــا ج ام
پرولتاریــای ایــران نیــز ســرو کار داریــم. بخــش مهمــی از ایــن طبقــه هنــوز 
وابســته گی های روســتایی و حتــا عشــایری خــود را حفــظ کــرده و بخشــی 
بــه دلیــل امتیــازات ویــژه ناشــی از رشــد قیمــت نفــت در دهــه ی 5۰ هیــچ 
ــی نداشــتند. ایــن ویژه گــی نوعــی شــکاف بیــن  درکــی از مبــارزه ی طبقات
ــود. در بیــن فعالیــن  طبقــه و بخــش رزمنــده و هــوادار آن ایجــاد کــرده ب
ــه ســازمان های چــپ ملحــق شــده  ــه ای ب ــه طــور حرف ــی کــه ب دانش جوی
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بودنــد تــا ســال 1354 خورشــیدی مــا بــا دو گــروه عمــده مواجهیــم :
1( مائوئیســت ها )کــه در ســازمان انقابــی تــوده، طوفــان، کادرهــا، 
ســازمان انقابیــون کمونیســت متمرکــز بودنــد( و 2( چریک هــا )کــه عمــا 
ــروه  ــد گ ــق و چن ــن خل ــق و مجاهدی ــی خل ــای فدای ــازمان چریک ه در س

ــد(. کوچــک چریکــی متمرکــز بودن
ــتایی  ــی روس ــای انقاب ــر کانون ه ــی ب ــو مبتن ــده ی مائ ــر ای ــروه اول ب گ
پــای می فشــردند. تنهــا بخشــی از آن هــا کــه در ســازمان انقابــی فعالیــت 
می کردنــد رو بــه کار تشــکیاتی در بیــن کارگــران مهاجــر ایرانــی در دوبــی 
ــان  ــن آن ــد کــه عمــا در ایجــاد تشــکیات کارگــری در بی ــت آوردن و کوی
نــاکام ماندنــد. چریک هــای فدایــی نیــز در یــک مقطــع بــه کار تحقیقاتــی 
در مــورد شــهر و روســتا دســت زدنــد و عمــا بــا وارد شــدن بــه عرصــه ی 
مبــارزه ی مســلحانه ی شــهری ایــن کار را رهــا کردنــد. تنهــا از ســال 1354 
خ بخــش مارکسیســت لنینیســت مجاهدیــن و تعــدادی از کادرهــای 
ــن  ــد. بی ــا آوردن ــدی و کارخانه ه ــز تولی ــه مراک ــا رو ب ــازمان چریک ه س
ــق(  ــه صــورت مطل ــه ب ــتر )و ن ــران بیش ســال های 134۲-1355 چــپ ای
ــا در جنبــش دانش جویــی و محافــل روشــنفکری داشــت. از طرفــی ایــن  پ
جنبــش عمــا درکــی خلقــی )اتحــاد نیروهــا و طبقــات ضدامپریالیســت بــا 
هم دیگــر( داشــت.6 امــا ایــن کــه جنبــش کارگــری و دانش جویــی بــا هــم 
چــه ارتبــاط و چــه تاثیــری بــر هــم داشــته اند بایســتی بــه آمــار و ارقــام و 

نتیجــه ی مبــارزات کارگــران رجــوع کــرد.
ــارزات سیاســی وارد  ــدان مب ــه می ــر ب ــه ی کارگ ــا شــهریور 135۷ طبق ت
ــی  ــن )م . ل( حاک ــا و مجاهدی ــازمان چریک ه ــای س ــود. اعامیه ه نشــده ب
ــا بی تفــاوت هســتند.  ــه اعتراضــات نوپ از آن اســت کــه کارگــران نســبت ب
ــی  ــای صنعت ــران واحده ــی کارگ ــارزات صنف ــا 135۷ مب ــه از 135۲ ت البت
افزایــش یافتــه بــود امــا هرگــز سیاســی نشــده بــود. از آذر و دی مــاه 135۷ 
مبــارزات کارگــران وارد مرحلــه ی تــازه ای می شــود امــا هنــوز خواســت های 
ــون  ــی چ ــای بزرگ ــال کارخانه ه ــن ح ــا ای ــت ب ــی اس ــه صنف ــن طبق ای
»جهــان چیــت« ، »کبریــت توکلــی تبریــز« ، »پاالیشــگاه آبــادان« ، »نــورد 
ــت  ــی شــدند. فعالی ــارزات اعتصاب ــران« وارد مب ــه ارج ته ــواز« و »کارخان اه
ســازمان های چــپ و دانش جویــان چپ گــرا در ایــن دوران چشــم گیر 
ــه  ــدی از جمل ــزرگ تولی ــای ب ــیاری از واحده ــه در بس ــه طوری ک ــت ب اس
ــت زده  ــه دس ــی اعامی ــش دائم ــه پخ ــرده و ب ــوذ ک ــادان نف ــگاه آب پاالیش
ــده  ــا نش ــن کارخانه ه ــت ای ــردن فعالی ــی ک ــه سیاس ــادر ب ــا ق ــد ام بودن
ــا  ــن روزه ــران در آخری ــرد. نفت گ ــر ک ــاع تغیی ــاه اوض ــن م ــد. در بهم بودن
ــورای  ــکیل ش ــه تش ــت ب ــرده و دس ــرح ک ــی را مط ــت های سیاس خواس
ــارزه  ــگاه مب ــه پاالیش ــده ب ــی وارد ش ــای ارتش ــا نیروه ــد و ب ــاب زدن اعتص
ــن  ــه ای ــز ب ــهرها نی ــر ش ــران و دیگ ــف در ته ــای مختل ــد. کارخانه ه کردن

ــد پیوســتند. رون
ــن 5۷  ــس از بهم ــی پ ــاز سیاس ــای ب ــاد فض ــام و ایج ــروزی قی ــا پی ب
ــز  ــط 3( وارد مراک ــات خ ــم جریان ــا و ه ــم چریک ه ــپ )ه ــازمان های چ س
ــد. پــس از قیــام از  ــه کار سیاســی و صنفــی دســت زدن تولیــدی شــده و ب
ــه نقــش  ــده شــده ک ــورد اعتصــاب دی ــال، 33۶ م ــی فع ۲۷4 واحــد صنعت

ــت.7 ــت اس ــز اهمی ــط 3 حائ ــات خ ــا جریان ــا مخصوص چپ ه
ســال های ابتدایــی پــس از قیــام را مــی تــوان ســال های نزدیکــی جنبــش 
ــاز سیاســی  دانش جویــی چــپ و جنبــش کارگــری دانســت. زیــرا فضــای ب
بیــن ســال های 5۷ تــا ۶۰ خ. ایــن فرصــت را بــه چپ هــا داد تــا بتواننــد بــه 
صــورت علنــی فعالیــت کــرده بــا کارگــران کارخانه هــا و پــروژه هــا تمــاس 
بگیرنــد . از طرفــی قدرت نمایــی کارگــران نفت گــر و دیگــر بخش هــای 
صنعــت در قیــام بهمــن 5۷ بــه طبقــه ی کارگــر نشــان داد کــه مــی تواننــد 
ــن مقطــع  ــر باشــند. در ای ــردم موث ــه ی م ــر سرنوشــت خــود و بقی در تغیی
کارگــران بــه ایجــاد تشــکل هایی از قبیــل »ســندیکای کارگــران پــروژه ای و 

بیــکار« در اصفهــان، آبــادان و ســقز دســت زدنــد. یــا کارگــران شــرق تهــران 
و کارگــران در گیــان و کارگــران جنــرال موتــورز اقــدام بــه ایجاد شــوراهای 
ــان کمونیســت  ــر فعالیــن چــپ و دانش جوی ــا و تاثی ــد. ردپ کارگــری نمودن
ــه خــط 3 در ایــن شــکل گیری ها بســیار  ــات موســوم ب ــه خصــوص جریان ب
ــاش  ــه ی کارگــر« توســط اوب مشــهود و مشــخص اســت. امــا تســخیر »خان
ــای ضــد فرهنگــی اردیبهشــت 135۹خ.، شــروع  ــان کودت حزب اللهــی، فرم
ــا  ــن تاش ه ــرداد  13۶۰ ای ــه ی 3۰ خ ــران و واقع ــه ای ــراق علی ــگ ع جن
ســوی  از  فرهنگــی  انقــاب  به اصطــاح  حرکــت  گذاشــت.  نــاکام  را 
جمهوری اســامی پایــگاه عمــده ی فعالیــن دانش جویــی را از آن هــا گرفــت. 
در ایــن حرکــِت از پیــش ســازماندهی شــده رژیــم بــا اســتفاده از نیروهــای 
توانســت  اســام گرا  دانش جویــان  و  پاســداران  ســپاه  نظامــی،  شــبه 
ــی  ــدم همراه ــد. ع ــرف کن ــونت آمیزی تص ــکل خش ــه ش ــا را ب دانش گاه ه
ــق( در  ــن خل ــازمان مجاهدی ــوادار س ــان مســلمان« )ه ــن دانش جوی »انجم
ــازمان  ــوادار س ــگام« )ه ــان پیش ــینی »دانش جوی ــه و عقب نش ــدای حمل ابت
ــن را  ــروی مهاجمی ــا پیش ــه راه عم ــق( در نیم ــی خل ــای فدای ــک ه چری
همــوار نمــود. در ایــن مبــارزه ی نابرابــر تنهــا »ســازمان دانش جویــان مبــارز« 
ــکار در راه آزادی  ــازمان پی ــت »س ــا محوری ــط 3 ب ــات خ ــوادران جریان )ه
ــم  ــد. رژی ــه شکســت انجامی ــارزه اش ب ــد کــه مب ــی مان طبقــه کارگــر«( باق
ــی  ــی و سیاس ــای اجتماع ــخیر کانون ه ــا تس ــا ب ــت ت ــا آرام آرام می رف نوپ
ــون،  ــر کان ــری ه ــا پس گی ــد. ب ــع خــود برگردان ــه نف ــدرت را ب ــادالت ق مع
فعالیــن اجتماعــی نیــز ســرکوب و قلــع و قمــع می گردیدنــد. دانش گاه هــا، 
دفاتــر ســندیکاها و شــوراهای کارگــری، خانــه ی کارگــر و پــس از آن دفاتــر 
ــی  ــای علن ــن کانون ه ــه ای ــپ از جمل ــزاب چ ــازمان ها و اح ــای س و مقره
فعالیــت بودنــد کــه بــا تســخیر آن هــا فعالیــن اجتماعــی عمــا از فعالیــت 
ــه آن  ــل ب ــا توس ــه ب ــود ک ــه ای ب ــن بهان ــگ اصلی تری ــد. جن ــاز می ماندن ب
ــس از  ــال های پ ــت زد. در س ــری دس ــات کارگ ــرکوب اعتراض ــه س ــم ب رژی
ــیار  ــی بس ــش دانش جوی ــن جنب ــکاف بی ــگاه ش ــی دانش ــرکوب و تعطیل س
ــا ســال 13۸3خ. ادامــه یافــت. چــپ ایــران  عمیــق گردیــد. ایــن شــکاف ت
ــرای  ــات خــارج کشــور فعالیــت می کــرد ب کــه دیگــر در چهارچــوب جریان
ســازماندهی کارگــری بــه طــرح هــای جدیــدی دســت زدنــد. »راه کارگــر« 
و »رزمنــده گان« ایجــاد اتحادیه هــای کارگــری مخفــی را پیشــنهاد کردنــد 
ــران« طــرح شــوراها و مجامــع عمومــی و پــس از  و »حــزب کمونیســت ای
آن »تشــکل های تــوده ای کارگــری« )مصــوب پلنــوم دهــم کمیتــه مرکــزی 
آبــان 13۶۶ (8 را ارائــه دادنــد کــه عمــا بــه اجــرا درنیامدنــد چــون فعالیــن 
ــد و  ــه ی طبقــه محــروم بودن ــا بدن ــاط علنــی و گســترده ب کارگــری از ارتب
ــن  ــی در ای ــیار مهم ــع بس ــا مان ــا و پروژه ه ــطح کارخانه ه ــاق در س اختن
ناکامــی بودنــد. در ســال های 13۶4 تــا 13۶۸خ. »اتحادیــه ی صنعــت کاران 
ســنندج« تنهــا تشــکل علنــی و مســتقل کارگــری در ایــران بــود کــه هنــوز 
در راســتای منافــع صنفــی کارگــران فعالیــت می کــرد. ایــن تشــکل عمــا 
ــود و  ــرده ب ــدا ک ــی پی ــه علن ــکل نیم ــا 13۶۸ خ. ش ــال های 13۶۷ ت در س
بــا وجــود آن کــه بخشــی از ایــن اتحادیــه بــه حــزب کمونیســت و کومه لــه 
گرایــش داشــت هیــچ کــدام از اشــکالی را حــزب بــرای ســازماندهی توصیــه 
می کــرد را بــه اجــرا در نمــی آورد. فعالیــت اتحادیــه شــکلی عملــی داشــت 

ــد! ــخ گو بودن ــوری پاس ــب تئ ــط در قال ــا فق و توصیه ه
جنبــش  بیگانگــی  دوره ی  یــک  دانش گاه هــا  بازگشــایی  از  پــس 
پروســه ی  بــه چشــم می خــورد.  بــا جنبــش کارگــری  دانش جویــی 
ــی در  ــه های لیبرال ــه اندیش ــر و روی آوردن ب ــه ی کارگ ــا طبق ــی ب بیگانگ
ــود.  ــه طــور چشــم گیری صــورت گرفتــه ب ــا 13۸۰ خ. ب ســال های 13۷۰ ت

ــت:  ــی اس ــل بررس ــد قاب ــی از دو بُع ــن بیگانگ ای
1( بُعــد جهانــی : فروپاشــی نظــام ســرمایه دارِی دولتی در شــوروی 
و اروپــای شــرقی و افــول افــق سوسیالیســم غیــر کارگــری )بورژوایــی( در 
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ــا 13۷۰ خورشــیدی( در ســطح  دهــه ی 1۹۸۰ و 1۹۹۰ میــادی )13۶۰ ت
ــای  ــزاب و گرایش ه ــازمان ها و اح ــیاری از س ــا بس ــد ت ــث ش ــان باع جه
ــد. از  ــه آن از دســت بدهن ــد و باورشــان را ب ــدگاه امی ــن دی ــه ای وابســته ب
همیــن مقطــع تاریخــی یــک گرایــش بــه راســت از ســوی الیــه ی میانــی در 
سراســر جهــان شــروع شــد. بخــش وســیعی از ایــن الیــه ی اجتماعــی کــه 
ــا بحــران در ســرمایه داری  در جنبــش دانش جویــی حضــور فعــال داشــت ب
دولتــی دســت بــه عقب نشــینی وســیعی در ســطح ایــن جنبــش زد. رشــد 
جریانــات فاشیســتی، راســت و اســام گرا در اروپــا، آمریــکا و آســیا جنبشــی 
را بــا شــعارهایی گوناگــون پدیــد مــی آورد کــه بــر پرچــم اش شــعار رجــوع 
بــه اســام بنیادگــرا، لیبرالیســم، ناسیونالیســم افراطــی، یــا در مترقی تریــن 
حالــت دفــاع از صلــح و محیــط زیســت را نقــش بســته بــود. ســال های بعــد 
از فروپاشــی اردوگاه ســرمایه داری دولتــی، در ایــران نیــز تاثیــرات مهمــی را 
ــا  ــه جــا نهــاد. یــأس و بحــران بخــش مهمــی از ســازمان های هــوادار و ی ب
پیــرو اردوگاه شــوروی را فــرا گرفت. لیبرالیســم از نــوع ایرانــی اش در بین آن 
بخــش از دانش جویــان ایرانــی کــه فعالیــت سیاســی داشــتند جــا بــاز کــرد. 
ــگاه ها وارد  ــایی دانش ــد از بازگش ــه بع ــی ک ــی از دانش جویان ــش مهم بخ
ایــن مــکان شــده بودنــد عمــا انســان هایی غیــر سیاســی و دور از مســائل 
ــی  ــم ناش ــوان ه ــان را می ت ــن دانش جوی ــی ای ــد. بی تفاوت ــی بودن اجتماع
ــا  ــی. ام ــی دانســت و هــم ســرکوب و خــاء داخل ــر فضــای بین الملل از تاثی

آن بخــش کــه بــاوری سیاســی و اجتماعــی 
ــم و  ــه لیبرالیس ــدت رو ب ــه ش ــتند ب داش
تعهــد  و  انقابی گــری  سوسیالیســم،  رد 

تــوده ای آوردنــد. 
ــق  ــم موف ــی : رژی ــرایط داخل 2( ش
ــی  ــان اردیبهشــت 135۹ تمام ــا پای شــد ت
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی در 
ــی  ــش عظیم ــرده بخ ــل ک ــور را تعطی کش
از دانش جویــان و اســاتید غیــر اســامی 
)منظور از اســامی درک و برداشــت اســام 
ــی و رژیمــی اســت( را پاک ســازی و  فقاهت
ــا  اخــراج نمایــد. حــدود یــک ســال بعــد ب
وقــوع واقعــه ی 3۰ خــرداد13۶۰ خ. کلیه ی 
ســازمان ها و احــزاب چــپ مــورد حملــه ی 
ــر  ــد و دفت ــرار گرفتن ــی ق ــن و پلیس خش
فضــای بــاز سیاســی در ایــران بســته شــد. 
بســیاری از کادرهــا و هــواداران ســازمان ها 

ــی  ــت علن ــدند و فعالی ــدام ش ــا اع ــی و ی ــت گیر، زندان ــپ دس ــزاِب چ و اح
ــا  ــیاری از آن ه ــا بس ــد ت ــث ش ــا باع ــن فض ــد. ای ــف ش ــا متوق ــا عم آن ه
ــتقر درآن  ــازمان های مس ــب س ــرده و در قال ــت ک ــتان عزیم ــه کردس ــا ب ی
ــرک کــرده رخــِت مهاجــرت را  ــران را ت ــا خــاک ای ــد و ی جــا فعالیــت کنن
ــا  ــد ت ــث ش ــا باع ــایی دانش گاه ه ــا بازگش ــاء ت ــای خ ــد. فض ــن کنن ــه ت ب
نســل جدیــدی کــه در پایــان دهــه ی۶۰ و آغــاز دهــه ی ۷۰ خورشــیدی وارد 
ــه و ناآشــنا باشــند. ــارزه بیگان ــا کار سیاســی و مب ــا می شــدند ب دانش گاه ه

 آن بخــش کــه در قالــب تشــکل های موجــود فعالیــت می کردنــد عمدتــا 
ــتی(  ــد کمونیس ــدت ض ــه ش ــم )ب ــی و لیبرالیس ــوب اصاح طلب در چهارچ
ــبی  ــزرگ و مناس ــت ب ــرداد 13۷۶ خ. فرص ــد. خ ــر می کردن ــت و فک فعالی
بــرای طیــف خــط امامــی ســابق بــود تــا بــا لبــاس اصاح طلبــی بــه فضــای 
ضــد چــپ، فاقــد تعهــد انقابــی و بورژوایــی دامــن بزننــد. آن هــا همه گــی 
ــود را در آن  ــواداران خ ــتند و ه ــم داش ــدت« چش ــم وح ــر تحکی ــه »دفت ب
ســازماندهی می کردنــد. جنبــش کارگــری و زنــان در ایــن وادی عمــا هیــچ 
ــی  ــم می کوشــید در چهارچــوب اصاح طلب ــر تحکی ــی نداشــت و دفت معنای

ــدارک  ــی را ت ــم حکومت ــه رفرمیس ــته ب ــِی وابس ــش دانش جوی ــک جنب ی
ببینــد. ســال های آغازیــن اصاحــات بــا پیــروزی مطلــق ایــن جریــان همــراه 
بــود امــا واقعــه ی کــوی دانشــگاه و پــس از آن حملــه بــه دانش جویــان در 
ــا را  ــن فض ــاد ای ــرم آب ــم در خ ــر تحکی ــت دفت ــه نشس ــه ب ــه و حمل ارومی
ــی  ــب دانش جوی ــت و اصاح طل ــش راس ــاِن جنب ــاِز پای ــن آغ ــت و ای شکس
عقب نشــینی های  بــا  اصاح طلبــان  رهبــران  دیگــر  و  خاتمــی  بــود. 
ــی  ــت طبقات ــود( ماهی ــم ب ــی ه ــه طبیع ــان )ک ــف وعده هایش ــی و خل پیاپ
و سیاســی اصاح طلبــان را بــرای دانش جویــان و بقیــه ی مــردم بیــش 
از پیــش روشــن تر نمودنــد. در همیــن دوران هســته های پراکنــده ی 
ــال  ــواز در ح ــیراز و اه ــهد، ش ــز، مش ــران، تبری ــای ته ــپ در دانش گاه ه چ
ــه فعالیــت  ــان طــی یــک مرحل ــود. برخــی از ایــن دانش جوی شــکل گیری ب
سیاســی بــا اصاح طلبــان بــه اصاحــات و نظــام اقتصــادی موجــود و وعــده 
ــه مارکسیســم رســیده  ــه مطالعــه دســت زده و ب داده شــده شــک کــرده ب
ــوده  ــد. طیفــی دیگــر از خانواده هــای جان باختــه گان دهــه ی شــصت ب بودن
ــه  و یــا بسته گانشــان طعــم زنــدان و شــکنجه ی آن ســال ها را چشــیده و ب
ــن بســتر ناامیــدی از رفرمیســم  ــا ای ــات چــپ ســمپاتی داشــتند و ب جریان
ــد کــه  ــی بودن ــد و بخــش ســوم دانش جویان ــه مارکسیســم روی می آوردن ب
ــی وارد  ــای دانش جوی ــوده و در فعالیت ه ــاط ب ــف در ارتب ــن دو طی ــا ای ب
ــال 13۸3  ــد. س ــده بودن ــا ش ــری آن ه ــای فک ــی و گروه ه ــل مطالعات محاف
ــردم«  ــگاه و م ــریات »دانش ــار نش ــا انتش ب
ــی  ــری و مبارزات ــن خــط فک و »خــاک« ای
در  داد.  نشــان  را  خــود  دانشــگاه ها  در 
همیــن زمــان جنبــش اعتراضــی کارگــران 
نوشــتن  نامه نــگاری و شــکواییه  فــاز  از 
ــود و  ــده ب ــری ش ــه ی رادیکال ت وارد مرحل
ــان کمیتــه ی پیگیــری و کمیتــه ی  دو جری
ــت کــرده و وارد  هماهنگــی اعــام موجودی
ــن  ــد. ای ــده بودن ــی ش ــت عمل ــاز فعالی ف
رخدادهــا همــه بــر هــم تاثیــر دیالکتیکــی 
ــه  ــو را ب ــپ دانش ج ــن چ ــت و فعالی داش
در  شــرکت  و  عملــی  حمایــت  ســوی 
مبــارزات طبقــه ی کارگــر ایــران ســوق 
مــی داد: دعــوت از »منصــور اســانلو« بــرای 
ــال  ــرکت فع ــش گاه، ش ــخن رانی در دان س
ــی« و  ــود صالح ــه ی آزادی »محم در کمیت
انتشــار بیانیــه در راســتای خواســت آزادی 
فعالیــن کارگــری چــون صالحــی و دیگــر فعــاالن کارگــری، شــرکت جــدی 
و فعاالنــه در مراســم روز کارگــر ســال های 13۸4 تــا 13۸۶ و ارتباط گیــری 
بــا بخش هــای مختلــف طبقــه ی کارگــر از جملــه تاش هــای ایــن فعالیــن 

ــود. ــران ب ــران ای ــن کارگ ــری و کار در بی ــاط گی ــر ارتب در ام
ــیر  ــه س ــتر ب ــر بیش ــورد نظ ــای م ــی جنبش ه ــا در بررس ــا م ــا این ج ت
تاریخــی شــکاف و فاصلــه ی آن هــا پرداختیــم امــا در ایــن جــا می خواهیــم 
ــا یکــی از ریشــه های ایــن شــکاف  ــم کــه ریشــه و ی ــه گره گاهــی بپردازی ب

را بررســی نماییــم. 
گــره گاه جنبش هــای اجتماعــی )حداقــل در ایــران( ارتبــاط ایــن 
ــا ســازمان ها و گروه هــای سیاســی )اعــم از چــپ  جنبش هــا و فعــاالن آن ب
ــای  ــه جنبش ه ــزاب ب ــازمان ها و اح ــی از س ــش مهم ــت. بخ ــت( اس و راس
ــکل های  ــاد تش ــته اند. ایج ــود نگریس ــه ی خ ــوان دنبال ــه عن ــی ب اجتماع
ــده ی  ــناخته ش ــات ش ــه جریان ــان منتســب ب ــی و زن ــری و دانش جوی کارگ
سیاســی بارزتریــن مثــال در ایــن زمینــه اســت. ایــن مســاله همان طــوری 
کــه گفتیــم بــه هــر دو گرایــش سیاســی و اجتماعــی چــپ و راســت مربــوط 

سرمایه داری در عصر امپریالیستی و شکل 
نهایی و امروزی آن)نئولیبرالیسم( سعی 

در اتمیزه کردن حرکت های اجتماعی دارد. 
یعنی می کوشد تا با رویکردی فرهنگی-
اجتماعی هر کدام از این جنبش ها را از 

هم دیگر جدا کند: اتم های جدا از هم. این 
اتم ها تنها باید فعال سیاسی یا اجتماعی 

صرف باشند یعنی از نگاه رادیکال و ریشه ای 
به مسائل اجتماعی پرهیز کنند و فقط به 

فعالیت سطحی بپردازند
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ــارکت  ــه ی مش ــد جبه ــی مانن ــِب حکومت ــات اصاح طل ــود و جریان می ش
ــن  ــازمان مجاهدی ــت آزادی و س ــتگی، نهض ــزب همبس ــامی، ح ــران اس ای
ــری  ــی و کارگ ــای دانش جوی ــیدند در جنبش ه ــز کوش ــامی نی ــاب اس انق
پایــگاه خــود را ایجــاد کــرده و یــا بــا بــه راه انداختــن جریــان موســوم بــه 
»فمینیســم اســامی« قطبــی را بــه نفــع خــود در جنبــش زنــان بــه وجــود 
ــتی  ــپ و کمونیس ــان چ ــا جری ــخص م ــدف مش ــا ه ــا در این ج ــد. ام آورن
اســت کــه ریشــه های تنومنــد هــر 3 جنبــش اجتماعــی در درون و 
ــه ی دو  ــرای بررســی شــکاف بدن گذشــته ی ایــن جریــان وجــود دارد. مــا ب
جنبــش بایســتی نقــدی رادیــکال از نظــام ســرمایه داری و مبــارزه ی چپ هــا 

داشــته باشــیم:
ســرمایه داری در عصــر امپریالیســتی و شــکل نهایــی و امــروزی آن 
)نئولیبرالیســم( ســعی در اتمیــزه کــردن حرکت هــای اجتماعــی دارد. 
یعنــی می کوشــد تــا بــا رویکــردی فرهنگی-اجتماعــی هــر کــدام از 
ــن  ــم. ای ــدا از ه ــای ج ــد: اتم ه ــدا کن ــر ج ــا را از هم دیگ ــن جنبش ه ای
ــی از  ــند یعن ــرف باش ــی ص ــا اجتماع ــی ی ــال سیاس ــد فع ــا بای ــا تنه اتم ه
نــگاه رادیــکال و ریشــه ای بــه مســائل اجتماعــی پرهیــز کننــد و فقــط بــه 
فعالیــت ســطحی بپردازنــد. از ســوی دیگــر ایــن اتم هــا از ارتباط گیــری بــا 
یک دیگــر محــروم هســتند. حســی از خودبیگانــه و منفعــل نســبت بــه دیگــر 
ــا  ــط ب ــان مرتب ــت دانش جوی ــی. ســمت و ســوی فعالی ــای اجتماع حرکت ه
جریــان اصاح طلــب و مشــخصا دفتــر تحکیــم وحــدت کامــا از ایــن خــط 
ــی  ــاط ارگانیک ــچ ارتب ــما هی ــد. ش ــم می کنن ــوز ه ــرده و هن ــروی می ک پی
ــش  ــب و جنب ــی اصاح طل ــط دانش جوی ــن خ ــی را بی ــا تئوریک ــا حت و ی
اعتراضــی کارگــران نمی بینیــد، ایــن در حالــی اســت کــه در همــان زمــان 
ــان چــپ و  ــا جری ــود. ام حرکت هــای اعتراضــی کارگــران در حــال رشــد ب
ــوژه ی  ــه کمونیســم در اســاس س ــرا ک ــر دارد. چ ــی دیگ کمونیســتی روایت
ــا  ــت. ام ــاع اس ــت اجتم ــای فرودس ــر و توده ه ــه ی کارگ ــی اش طبق مبارزات
ــی و  ــش دانش جوی ــر را از جنب ــه ی کارگ ــه ی طبق ــم بدن ــل مه ــد عام چن

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــت ج ــپ و کمونیس ــازمان های چ س
ــت.  ــه اس ــن طبق ــکل گریزی ای ــران و تش ــکل یابی کارگ ــدم تش ــل اول ع ـ عام
حزب گریــزی و دوری از کار جمعــی یــک معضــل تاریخــی در ایــران 
ــاز می گــردد کــه  ــه فرهنــگ دسپوتیستی)اســتبداد شــرقی( ب ــه ب اســت ک
ــاز تولیــد شــده و بــه دوران مــا رســیده اســت. ایــن  بــه اشــکال مختلــف ب
ــای  ــراِن واحده ــا کمونیســت ها در ســازماندهی کارگ ــث شــده ت ــل باع عام
ــم  ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــند. ی ــته باش ــی نداش ــی توفیق ــدی و توزیع تولی
ــران از  ــرود. کارگ ــش ب ــاد پی ــیار زی ــدی بس ــا کن ــازماندهی ب ــه ی س پروس
ــد و  ــده ای می دانن ــی فای ــا آن را کار ب ــه ی ــرا ک ــد چ ــکل یابی گریزانن تش
ــا راه هایــی غیــر از مبــارزه ی جمعــی  ســعی می کننــد تــا حقــوق خــود را ب
)حتــا در شــکل قانونــی آن( بــه دســت آورنــد  و یــا از کار جمعــی هراســانند 
ــل  ــر از دالی ــی دیگ ــد. یک ــود می دانن ــکاری خ ــراج و بی ــث اخ و آن را باع
ــردی و تشــکل گریزی کارگــران ریشــه های روســتایی طبقــه ی  روحیــه ی ف
ــت.  ــی اس ــی فردگرای ــرده مالک ــِی خ ــی اصل ــت. ویژه گ ــران اس ــر ای کارگ
ــه  ــتا ب ــن از روس ــان بی زمی ــا دهق ــا حت ــک و ی ــرده مال ــان خ ــن دهق همی
شــهر آمــده و در کارخانه هــا یــا پروژه هــا بــه عنــوان کارگــر مشــغول بــه کار 
می شــود. ایــن کارگــر بــا ریشــه ی روســتایی بــا همــان فرهنــگ در محــل کار 
خــود مشــغول بــه کار اســت و در قبــال رخدادهــای ایــن فضــا عکس العمــل 
نشــان می دهــد. ایــن مســاله در پروژه هــای عمرانــی بــه شــدت بــه چشــم 
ــران  ــز را کارگ ــن مراک ــران ای ــی از کارگ ــش مهم ــه بخ ــرا ک ــورد زی می خ
ــا  ــی و ی ــی طبقات ــد آگاه ــه فاق ــد ک ــکیل می دهن ــتایی تش ــی و روس فصل

ــتند. ــتایی هس ــای روس دارای خصلت ه
- عامــل دوم سکتاریســم در صفــوف ســازمان ها و احــزاب چــپ ایــران 
ــق(  ــه مطل ــده )و ن ــورت عم ــه ص ــات ب ــن جریان ــات ای ــا و ادبی ــت. فض اس

ــن خــود را  ــا مخاطبی ــه بعضــا ی ــای ســرنگون طلب اســت ک فضــای گروه ه
نمی یابــد یــا کارگــران و توده هــای عــادی مــردم از آن هــا گریــزان هســتند. 
ــی  ــود تلق ــی از خ ــوان بخش ــه عن ــا را ب ــی توده ه ــا فرقه گرای ــم ی سکتاریس
می کننــد. فرقــه تشــکیات جــدا از طبقــه اســت کــه علیــه یــک سیســتم 
ــارزه  ــال مب ــرا در ح ــا ظاه ــه ه ــد. فرق ــارزه می کن ــی مب ــلط اجتماع مس
ــد  ــه دارن ــا فاصل ــا از آن ه ــوده( ام ــه و ت ــه خاطــر ســوژه ها هســتند )طبق ب
ــا در  ــت. فرقه ه ــر اس ــوده ای و غیرفراگی ــا غیرت ــای آن ه ــن راه حل ه بنابرای
ــا  ــای آن ه ــا حرکت ه ــد ت ــعی دارن ــی س ــای اجتماع ــا جنبش ه ــورد ب برخ
ــا ســعی  ــد. فرقه ه ــت کنن را در مســیر شــعارها و خواســت های خــود هدای
ــر حرکت هــای اجتماعــی زده و وانمــود می کننــد  می کننــد مهــر خــود را ب
ــا٬  ــت. فرقه ه ــه اس ــام پذیرفت ــا انج ــر آن ه ــت تاثی ــی تح ــر حرکت ــه ه ک
ــز  ــدرت نی ــن ق ــه دســت گرفت ــس از ب ــه پ ــی هســتند ک ســازمان نخبه گان
ــا  ــورد ب ــذا در برخ ــد ل ــگاه می کنن ــا ن ــه توده ه ــود ب ــرج خ ــان ب از هم
ــرده،  ــورد ک ــونت برخ ــا خش ــا ب ــا آن ه ــزوم ب ــع ل ــود در موق ــوژه های خ س
ــی  ــی و اجتماع ــب های سیاس ــا برچس ــر آن ه ــد و ب ــان می کنن سرکوب ش
ــه آن  ــاال ب ــت و از ب ــر نیس ــه ی کارگ ــده ی طبق ــم ای ــد. سکتاریس می زنن
ــه  ــت ک ــی اس ــان درک ــن هم ــراف آن دارد. ای ــعی در انح ــرده س ــگاه ک ن
ــرن  ــا »کمونیســت های هموارطلــب« در ق »سوسیالیســت های تخیلــی« و ی
ــه نقــد آن پرداختنــد. 1۹ داشــتند و مارکــس و انگلــس بــه طــور جــدی ب
ــر  ــم ب ــرای حاک ــر واقع گ ــنفکری و غی ــا روش ــای صرف ــوم فض ــل س ـ عام
ــه  ــت ک ــان اس ــپ دانش جوی ــش چ ــی از جنب ــی و بخش ــات دانش جوی اجتماع
ــا  ــات و ی ــن ادبی ــرد دارد. ای ــه ف ــر ب ــی و منحص ــا تخصص ــی کام ادبیات
ــان  ــران و زحمت کش ــره ی کارگ ــات روزم ــا ادبی ــورد ب ــیوه ی برخ ــا ش حت
ــن و  ــاط گرفت ــاله ی ارتب ــا مس ــت و طبیعت ــاد اس ــا متض ــا حت ــه و ی بیگان
ــخ  ــه ی تل ــذارد. تجرب ــاکام می گ ــرده و ن ــدوش ک ــران را مخ ــوزش کارگ آم
ــه دلیــل  ــان وجــود دارد کــه ب فعالیت هــای بی شــماری از ســوی دانش جوی
ــا کارگــران بــه شکســت منجــر  درک ذهنــی و عــدم برخوردهــای خــاص ب
ــا طبقــه ی کارگــر و اقشــار ُمزدبگیــر و زحمت کــش در  گردیــده. برخــورد ب
حاشــیه ی شــهرها و یــا روســتاها برخــورد هوشــیارانه و حســاب شــده ای را 
می طلبــد کــه هرگــز در بیــن روشــن فکران مرســوم و یــا حتــا قابــل تصــور 

نیســت.
ــه در  ــد ک ــی و قدرت من ــی تاریخ ــت . عامل ــب اس ــارم مذه ــل چه ـ عام
ــپ و  ــدن چ ــرای کوبی ــون( ب ــا کن ــیونال اول ت ــان ) از انترناس ــر جه سراس
ــن  ــرق زمی ــل در مش ــن عام ــت. ای ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــت ها ب کمونیس
ــوان گفــت اســاِم سیاســی  ــه طــوری کــه می ت ــه شــدت تاثیــر داشــته ب ب
ــاد و  ــی امپریالیســتی ایج ــرویس های اطاعات ــل توســط س ــن دلی ــه همی ب
ــدرو  ــام گرایاِن تن ــدِن اس ــال ش ــا فع ــری و ی ــد. قدرت گی ــت گردیده ان تقوی
ــت  ــراق درس ــه و ع ــر، ترکی ــان، مص ــطین، لبن ــران، فلس ــتان، ای در افغانس
ــر همیــن بســتر یعنــی نفــوذ مذهــب در جوامــع شــرقی صــورت گرفتــه  ب
اســت. دســت گاه های حکومــت طبقاتــی در ایــران همیشــه مخالفــان خــود 
ــل  ــه دو دلی ــرکوب ب ــن س ــد. ای ــی کوبیده ان ــر مذهب ــاح تکفی ــا س را ب
ــن  ــاع و در بی ــاق اجتم ــب در اعم ــد: 1( مذه ــام می ش ــت انج ــا موفقی ب
ــه  ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــردم ب ــته و م ــه داش ــردم ریش ــای م توده ه
مســائل جغرافیایــی و کم آبــی و یــا ســلطه ی دائمــی رژیم هــای اســتبدادی 
و تاخــت و تــاز دائــم عشــایر وحشــی چشمانشــان بــه آســمان و نیروهــای 
ــوده اســت. پــس ســرپیچی از مذهــب امــری نابخشــودنی و  ماورالطبیعــه ب
ــا  ــران ب ــد 2( همیشــه دســت گاه سیاســی در ای ــی می گردی ــز تلق ننگ آمی
سیســتم مذهبــی همــراه بــوده اســت. مذهــب و دولــت شــرقی کافــی در 
ــد و سیاســت مداران )شــاهان ، وزرا و  ــده و جــدا ناشــدنی بوده ان ــم پیچی ه
امــرا( بــا یــاری و فتــوای پیشــوایان مذهبــی کار خــود را پیــش می برده انــد. 
ــده گان  ــد کنن ــا همیشــه جــزو ارکان و تایی ــام جمعه ه شیخ االســام ها و ام
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ــن مــورد مشــخص یعنــی کمونیســت ها و چپ هــا  ــد. در ای حکومــت بوده ان
تیــغ تیــز حملــه از ســوی ایــن دســتگاه و مذهــب رســمی بــوده. بــه قــدرت 
ــی شــدن کل  ــث مذهب ــس از بهمــن 135۷خ. باع رســیدن اســام گرایان پ
ارکان و قوانیــن حکومــت گردیــد و امــر حکــم ارتــداد و اعــدام ناشــی از آن 
را بــه صــورت ســاده ای در ایــران پیــاده کــرد. امــا حکومــت بــرای گریــزان 
ــا را  ــم آن ه ــی و آته ایس ــران از چــپ همیشــه بی دین ــردم و کارگ ــردن م ک
بهانــه کــرده و توده هــا و کارگــران را از نزدیــک شــدن بــه ایــن جریــان بــاز 
ــی نیــز در طــول ۸۰ ســال اخیــر هرگــز  داشــته اســت. جنبــش دانش جوی
نتوانســته سیاســت هوشــیارانه و برنامه ریــزی شــده ای را در ایــن مــورد بــه 
ــت  ــا سیاس ــا بعض ــردازد. حت ــه بپ ــان طبق ــت در می ــه فعالی ــرد و ب کار گی
ــا  ــا ب ــوده ه ــت ت ــث ضدی ــتیزی باع ــورد مذهب س ــم در م ــی ه نابه جای
فعالیــن شــده اســت و یــا در نقطــه مقابــل باعــث برخــورد غیــر ماتریالیســتی 
بــا مذهــب و اعتقــادات توده هــا گردیــده اســت. اگــر بگوییــم یکــی از دالیــل 

ــم.  ــه ای ــی راه نگفت ــران مذهــب اســت ب ــا در ای ــی ناکامــی چپ ه اصل
بحــث اتحــاد کارگــران و دانش جویــان مســتلزم شــناخت از هــر دو 
ــش اســت.  ــر دو جنب ــی ه ــگ و ســاختار اجتماع ــی و فرهن بخــش اجتماع
ــا و پیــروزی نهایــی جنبــش  ــرای رهایــی پرولتاری کمونیســم تنهــا بدیــل ب
ــش در  ــر دو جنب ــی ه ــیر تاریخ ــت. س ــان اس ــه ی دانش جوی برابری طلبان
ــد راهنمــای کار امــروز فعــاالن دو جنبــش باشــد. خیــز ۹ ســال  ــران بای ای
ــرمایه داری  ــت های س ــادی و سیاس ــار اقتص ــل فش ــه دلی ــران ب ــر کارگ اخی
ــرمایه داری  ــن ضدس ــار مبارزی ــا را دراختی ــن فرصت ه ــی از بی نظیرتری یک
در ایــران قــرار داده اســت. بخــش مهمــی از ایــن فعالیــن در درون جنبــش 
دانش جویــی فعال انــد. درک موقعیــت هــا و پیونــد بــا طبقــه و کار در 
ــه ی  ــرای هم ــارزه ب ــل مب ــم و عاج ــیار مه ــر بس ــه ام ــه ی طبق ــار بدن کن
ــنفکری و  ــای روش ــدن از فضاه ــردد. دور ش ــوب می گ ــت ها محس کمونیس
محفلــی و تــاش بــرای ارتبــاط بــا کارگــران و فعــاالن کارگــری و شــرکت 
در اعتراضــات کارگــران و ســعی در ارتقــای جنبــش خودانگیختــه ی آن هــا 
ــن  ــر ای ــت. در غی ــپ اس ــی چ ــاالن دانش جوی ــه ی فع ــم هم ــه ی مه وظیف
ــل خواهــد  ــک شبه روشــنفکر تبدی ــه ی ــی چــپ ب ــال دانش جوی صــورت فع
گشــت کــه هیــچ تاثیــری در ســطح اجتمــاع نخواهــد گذاشــت، عنصــری که 
در اولیــن تُندپیــچ اجتماعــی بــه راســت خواهــد چرخیــد و در صفــی غیــر از 
پرولتاریــا و رزمنــده گان اش قــرار خواهــد گرفــت. همان طــور کــه برخــی از 
فعــاالن چــپ فاقــد ارتبــاط بــا طبقــه در جریــان خیزش هــای 13۸۸خ. بــه 
مدافعــان ســینه چــاک و دو آتشــه ی جریــان ســبز تبدیــل گردیدنــد. پیونــد 
ــرای  ــارزه ب ــت مب ــت های آن و در نهای ــری و درک خواس ــش کارگ ــا جنب ب
تقویــت حــزب طبقــه ی کارگــر تشــکیل شــده از جریانــات چــپ و کارگــری 

ــد.• ــی باش ــن دانش جوی ــش و فعالی ــی جنب ــدف نهای بایســتی ه

پی نوشت ها:
ــن  ــکی و بی ــف، کائوتس ــا پلخان ــی ب ــروه مکاتبات ــن گ ــران ای ــک رهب ــه ی تئوری 1- در زمین
الملــل دوم انجــام دادنــد. آن هــا بــر ســر ماهیــت انقــاب مشــروطیت و ایــن کــه در انقــاب 
بایــد جانــب خواســت های دموکراتیــک را گرفــت یــا خواســت هــای سوسیالیســتی، اختــاف 

ــرد. ــام ب ــان ن ــوان از واســو و آرشــاویر چلونگری نظــر داشــتند. از رهبــران گــروه می ت
۲- دکتــر »ویلــم فلــور« معتقــد اســت کــه ایــن اتحادیــه بیشــتر تحــت نفــوذ عقیــده هــای 
ــیال  ــزب سوس ــای ح ــوزه ه ــا ح ــکیاتی ب ــاط تش ــوده و از ارتب ــی« ب ــیال دموکرات »سوس
ــد  ــوع کنی ــد. رج ــخن نمی گوی ــون س ــون عامی ــه ی اجتماعی ــا فرق ــیه و ی ــرات روس دموک
ــم  ــته ویل ــران 1۹۰۰-1۹41 / نوش ــون کار در ای ــری و قان ــای کارگ ــه ه ــاب اتحادی ــه کت ب
فلور/ترجمــه ابوالقاســم سری/انتشــارات طوس/چــاپ اول 13۷1 . و همچنیــن کتــاب شــوق 
یــک خیــز بلنــد –نخســتین اتحادیــه هــای کارگــری در ایــران 1۲۸5-13۲۰/نوشــته جلیــل 

ــا 1۲5 ــات 11۶ ت ــان 13۸1/صفح ــاپ اول تره ــر قطره/چ ــر سعیدی/نش ــودی و ناص محم
3- رجــوع کنیــد بــه خاطــرات دوران ســپری شــده نوشــته یوســف افتخــاری/ بــه کوشــش 

ــد تفرشــی/ انتشــارات فردوس/13۷۰تهران/صفحــه ۲4 ــات و مجی کاوه بی
ــران/ نوشــته دکتــر عیســی صدیــق/ انتشــارات دانشــگاه تهران/چــاپ  4- تاریــخ فرهنــگ ای

ــه 3۷1 ــت 134۹/صفح پنجم/اردیبهش
5- از جملــه می تــوان بــه فوالدشــهر )در مجــاورت ذوب آهــن اصفهــان(، شــاهین شــهر )در 
مجــاورت پاالیشــگاه اصفهــان و هلیکوپتــر ســازی( ، شــهرک جدیــد حاشــیه بنــدر ماهشــهر 
)در مجــاورت پاالیشــگاه و پتروشــیمی ماهشــهر( ، بافــت جدیــد شــهر آبــادان )در مجــاورت 

صنایــع نفتــی آبــادان( و . . . اشــاره کــرد .
ــه  ــم کــه »گــروه اتحــاد کمونیســتی« ب ــن رابطــه مواجهی ــه اســتثناهایی هــم در ای ۶- البت
عنــوان بخشــی از چــپ فعــال در کنفدراســیون دانش جویــان و محصلیــن خــارج کشــور یکــی 
ــام  ــا ن ــه ای اســتثنایی ب ــا در زمینــه ی کار موفــق در بیــن کارگــران نمون از آن هــا اســت و ی
»ســاکا« )ســازمان کمونیســت های انقابــی ایــران( هســت کــه در مراکــز صنعتــی از جملــه 
پاالیشــگاه تهــران و یــا ذوب آهــن اصفهــان پایــگاه داشــته و فعالیــت مخفــی داشــته اســت.
ــری چپ هــا  ــران و موضع گی ــارزات کارگ ــار مب ــورد آم ــتر در م ــات بیش ۷- بــرای اطاع
مراجعــه کنیــد بــه مقالــه ی »کالبــد شــکافی انقــاب – نقــش کارگــران صنعتــی در انقــاب 

ــران« نوشــته ی: احمــد اشــرف انتشــار اینترنتــی ای
۸- بــرای اطاعــات بیشــتر رجــوع کنیــد بــه نشــریه بــه ســوی سوسیالیســم )ارگان تئوریــک 

حــزب کمونیســت ایــران( دور دوم شــماره ســوم مهــر مــاه 13۶۸  صفحــات 31۰ تــا 31۹

کتاب »دیدار با گالیندوپل« منتشر شده توسط انتشارات پروسه
آدرس وباگ پروسه : 

http://process2010.blogspot.com/07/2012/blog-post.html

 لینک دریافت کتاب :
 http://newprocess2010.files.wordpress.com/07/2012/galindopol.pdf
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بــرای رژیــم جمهــوری اســامی٬ زن، بــدِن زن و کاِر وی نقطــه ی بحرانــی 
و حساســی اســت کــه بیــش از ســی ســال تــاش کــرد زیــر آوار فشــارها و 
ــه  ــده ب ــی، اقتصــادی و اجتماعــی زن ســرکوب های مذهبــی، ســنتی، اخاق
گــورش نمایــد. ایــن اســتثمار و ســتِم چنــد الیــه آن چنــان فنــِر مطالبــات 
ــه  ــت ک ــرده اس ــرده ک ــم فش ــاع را در ه ــت اجتم ــی از جمعی ــانی نیم انس
ــرزه  ــه ل ــوری اســامی را ب ــم جمه ــدرت رژی ــای ق ــد پایه ه ــر آن می توان ه

ــروی اجتماعــی را رهبــری کــرد؟ ــن نی ــوان ای ــه می ت ــا چگون درآورد.  ام
جریانــات رفورمیســتی و بورژوایــی چــون کمپیــن یــک میلیــون امضــا از 
ــا پیــش گذاشــتن  فرصــت ســرکوب نیروهــای مترقــی اســتفاده نمــوده و ب
ــه ی  ــت های طبق ــرده، سیاس ــکار ک ــق اف ــود، خل ــی خ ــخ های طبقات پاس
ــز پاســخ ها یک دســت نیســت.  ــد. در طیــف چــپ نی خــود را پیــش می برن
کوله بــار پراتیــِک مبارزاتــی 15۰ ســاله ی پرولتاریــا در راه انقــاب و ســاختن 
جامعــه ی کمونیســتی، مویــد ایــن واقعیــت شــده کــه مــرز میــان پاســخ ها 
ــق و  ــه تعمی ــت و ب ــناختنی نیس ــی بازش ــه راحت ــاب« ب ــه ی انق در »جبه
ــآروی  ــای پیش ــود و تضاده ــات موج ــی، واقعی ــه ی انقاب ــق در اندیش تعم
ــت در  ــون دق ــه ی انقابی ــن رو وظیف ــاز دارد. از ای ــان نی ــن آرم ــق ای تحق
ــه  ــان ارائ ــم جبهه ای های ش ــه ه ــت ک ــخ هایی اس ــی پاس ــا تمام ــورد ب برخ
می دهنــد. مقالــه ی حاضــر در پرتــو پرداخــت بــه مســئله »رهایــی زن« در 
جامعــه، ســعی دارد پاســخی از جبهــه ی انقــاب را مــورد بررســی و تدقیــق 
ــه مســئله ی »زن و  ــه ب ــن جبه ــت ای ــه از قضــا پاســخ اکثری ــرار دهــد ک ق
رهایــی او« و جایــگاه »جنبــش زنــان« بــه عنــوان یــک جنبــش مبارزاتــی در 
مســیر مبــارزه ی پرولتاریــا بــرای ســاخت جامعــه ی جدیــد اســت. اهمیــت 
ــه  ــده ک ــخص نگارن ــه ش ــخ گویی ب ــه در پاس ــه ن ــن مقال ــه ای ــن ب پرداخت
ــت  ــدن در ماهی ــق ش ــه از عمی ــت ک ــی اس ــیدن نگاه ــش کش ــه چال در ب

ــوان اســت. جامعــه ی سوسیالیســتی و کمونیســم نات

تزهای قراگوزلو و چند سوال
ــا امنــی  ــان در گیومــه«1 و »ن ــو در مقــاالِت »جنبــش زن محمــد قراگوزل
ــگاه زن در  ــوع جای ــه موض ــتی«2 ب ــای فمینیس ــان و جنبش ه ــی زن جنس
ــا  ــرد ب ــم ک ــعی خواهی ــت. س ــه اس ــی او پرداخت ــئله ی رهای ــه و مس جامع
ــن  ــو در ای ــای قراگوزل ــه« تزه ــان درگیوم ــش زن ــر مقاله ی«جنب ــز ب تمرک
ــت  ــه پرداخ ــا ک ــم. از آن ج ــرار دهی ــش ق ــی و پرس ــورد بررس ــه را م زمین

ــوده اســت،  ــق ب ــد علمــی و دقی ــا مت ــر ب ــن موضــوع کمت ــه ای ــو ب قراگوزل
ناچاریــم بــه نقــل قول هایــی پراکنــده از نوشــته ایشــان کــه حــاوی نکاتــی 
مهــم اســت و زاویــه ی دیــد مشــخص ایشــان را بــه موضــوع نشــان می دهــد 
تکیــه کنیــم و نتایــج سیاســی چنیــن تزهایــی را بررســی نمائیــم. اهمیــت 
بررســی ایــن مقالــه در ایــن اســت کــه بــه صــورت فشــرده و صریحــی خــط 
سیاســی ای را بــه نمایــش می گــذارد کــه نــه تنهــا از دیــد مــا کمونیســتی 
ــرد  ــای نب ــن جبهه ه ــی از مهم تری ــه یک ــی ب ــا بی توجه ــه ب ــت بلک نیس
طبقاتــی انحرافــات خطرناکــی را وارد پروســه ی مبارزاتــی طبقــه ی کارگــر 
ــر  ــد دکت ــور نق ــه مح ــرد ک ــان ک ــد اذع ــد. بای ــزم می کن ــیر کمونی در مس
قراگوزلــو در ایــن مقالــه کمپیــن یــک میلیــون امضــا و جنبش هــای نظیــر 
ــد  ــنتز می کنن ــی را س ــج کان ــدا نتای ــن مب ــان از ای ــا ایش ــد. ام آن می باش

کــه جــای فکــر و ســوال جــدی دارد. 

نکات بحث قراگوزلو را می توان در چهار محور زیر فشرده کرد.
ــت  ــده اس ــهور ش ــان مش ــش زن ــوان جنب ــت عن ــروز تح ــه ام 1- »آن چ
ــی  ــتی، مطالبات ــف فمینیس ــای مختل ــی از نحله ه ــاب و لعاب ــا آب و ت و ب
ــه  ــت ک ــتی اس ــی می نیمالیس ــط حرکت ــه فق ــرد، ن ــی می گی ــول را پ معق
ــی  ــش ب ــر و زحمت ک ــان کارگ ــت زن ــع اکثری ــه مناف ــات ب ــب اوق در اغل
ــود  ــی خ ــگاه فراطبقات ــبب پای ــه س ــوع ب ــه در مجم ــد، بلک ــا می مان اعتن
ــی  ــای اجتماع ــادی جنبش ه ــی و م ــال ذهن ــه و فع ــای نهفت از ظرفیت ه

ــد« ــز می کاه ــتی نی ــتراتژی سوسیالیس ــر اس ــی ب ــر مبتن فراگی
»جنبــش زنــان همــواره بــر نازل تریــن ســطح ممکــن مطالبــات 

اســت« زده  درجــا  رفرمیســتی 
ــا وجــود درجــه ای  »جنبــش زنــان در کشــورهای ســرمایه داری فرعــی ب
از ترقی خواهــی کــه پیش تــر برشــمردیم، مقولــه ای ناروشــن اســت کــه در 
بهتریــن شــرایط تــا حــد جنبش هــای مــوج دوم فمنیســتی در کشــورهای 
ــا  ــارزه ب ــت اش مب ــن ظرفی ــد و آخری ــا می یاب ــرمایه داری ارتق ــی س اصل
خشــونت)خانواده گی و اجتماعــی( علیــه زنــان و پــس زدن ســتم های 

جنســی اســت.«
اگــر کمپیــن را تنهــا نمونــه و مثــال جنبــش زنــان بدانیــم و یــا برعکــس 
ــن  ــر کمپی ــی نظی ــت حرکت های ــت و قام ــا در ماهی ــان را تنه ــش زن جنب
یــک میلیــون امضــا خاصــه کنیــم، شــاید ســطور بــاال خیلــی هــم مــورد 
ــود کــه  ــد. نتیجــه ی مســتقیِم مباحــث ایــن خواهــد ب مناقشــه قــرار نگیرن
ــود کار  ــات خ ــرای مطالب ــه ب ــر ک ــان غیرکارگ ــوند، زن ــم می ش ــان دو نی زن
ــرای مطالبــات خویــش  ــان طبقــه ی کارگــر کــه بایــد ب خواهنــد کــرد و زن
ــان«  ــش زن ــر »جنب ــر کارگ ــان غی ــی زن ــازمان مبارزات ــد. س ــارزه کنن مب
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ــا ایــن مقدمــه  اســت و بســتر مبارزاتــی زنــان کارگر»جنبــش کارگــری«. ب
ــده در  ــرح ش ــای ط ــور دوم تزه ــه مح ــرد ک ــه ای می گی ــو نتیج قراگوزل

ــه اســت ــان در گیوم ــه ی جنبــش زن مقال
2- »جنبــش زنــان از مطالبــات اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی زنــان 
ــاوت  ــودکان کار بی تف ــع ک ــه وض ــبت ب ــد، نس ــخن نمی گوی ــه دار س خان
می مانــد. بــه حاشــیه ی شــهرها و روســتاها نمــی رود از زنــان کارگــر امضــا 

نمی گیــرد...«
ــت  ــن معضــل اکثری ــر مهم تری ــی کاری و فق ــن اســت کــه ب »واقعیــت ای
زنــان جهــان اســت....جنبش های فمنیســتی و جنبــش زنــان بــه مهم تریــن 

ــد.« ــت می مان ــان بی اهمی ــل زن معض
ــان از کار،  ــه آن ــد ک ــازه نمی ده ــان اج ــش زن ــی جنب ــت فراطبقات »کلی

ــد« ــخن بگوین ــی س ــکن و آزادی سیاس ــان، مس ن
از آن جــا کــه جنبــش زنــان، مطالبــات ضــروری زنــان کارگــر را نادیــده 
ــت  ــات فرادس ــاِن طبق ــش زن ــان جنب ــش زن ــه جنب ــا ک ــرد. از آنج می گی
جامعــه اســت، از آن جــا کــه ایــن جنبــش توجهــی بــه وضعیــت معیشــتی 
و زیســتی زنــان طبقــه ی فرودســت نــدارد بنابرایــن تــز ســوم قراگوزلــو بــه 

ــود. ــده می ش ــاک خوان ــش خطرن ــن جنب ــد. ای ــان می آی می
ــه تنهــا از خصلــت طبقاتــی مشــخص و واحــدی  ــان ن 3- » جنبــش زن
ــورژوا  ــان ب ــات زن ــن مطالب ــطه ی دربرگرفت ــه به واس ــت بلک ــوردار نیس برخ
صــف زنــان کارگــر را متشــتت می کنــد و جنبــش کارگــری را بــه تحلیــل 

می کشــاند.«
»آن چــه امــروز تحــت عنــوان جنبــش زنــان مشــهور شــده اســت و بــا آب 
و تــاب و لعابــی از نحله هــای مختلــف فمینیســتی، مطالباتــی معقــول را پــی 
ــات  ــب اوق ــه در اغل ــی می نیمالیســتی اســت ک ــط حرکت ــه فق ــرد، ن می گی
بــه منافــع اکثریــت زنــان کارگــر و زحمت کــش بــی اعتنــا می مانــد، بلکــه 
ــه و  ــای نهفت ــود از ظرفیت ه ــی خ ــگاه فراطبقات ــبب پای ــه س ــوع ب در مجم
فعــال ذهنــی و مــادی جنبش هــای اجتماعــی فراگیــر مبتنــی بــر اســتراتژی 

ــز می کاهــد« سوسیالیســتی نی
ــاف  ــرای انکش ــو ب ــه قراگوزل ــت ک ــی اس ــی نهای ــارم راه حل ــز چه ــا ت ام
ــه  ــان ارائ ــرد مبــارزه در جهــت رهایــی واقعــی زن وضعیــت حاضــر و پیش بُ

می کنــد.
ــه ی  ــوان نیمــی از طبق ــه عن ــر ب ــان کارگ ــم کــه زن 4- » اگــر می پذیری
ــش  ــر نق ــای موث ــه ایف ــادر ب ــری ق ــش کارگ ــن جنب ــط در مت ــر فق کارگ
طبقاتــی خــود هســتند دیگــر صحبــت کــردن از یــک تشــکل مســتقل شــقه 

کــردن جنبــش کارگــری اســت«
ــا تشــکل  ــد و تبعــا جنبــش ی ــان کارگــر بخشــی از طبقــه ی کارگرن »زن
ایــن زنــان نیــز فقــط در درون طبقــه می توانــد شــکل بگیــرد تــا در کنــار 
هم رزمــان مــرد، علیــه ســرمایه داری مبــارزه ی طبقاتــی متشــکل را پیــش 

ببــرد«
ــوی خانه،  ــاد رخت ش ــرای ایج ــد ب ــل بای ــر فی المث ــان کارگ ــکل زن »تش
ســه روز مرخصــی مــازاد بــر مــردان کارگــر، شــرایط ویــژه ی محیــز کارگــر، 
دســت ُمزد شــهروندی بــرای زنــان خانــه دار  – خانــه داری بــه عنــوان 
کار–  تاســیس شــیرخوارگاه و مهــد کــودک و مشــابه این هــا مبــارزه کنــد. 
ــود  ــت نش ــری ثب ــش کارگ ــورم جنب ــن پلتف ــته ها در مت ــن خواس ــر ای اگ
فرادســت ترین مفهــوم آن فروغلطیــدن ایــن جنبــش در سراشــیب انحطــاط 

مردســاالری اســت«
این هــا نــکات محــوری اســت کــه قراگوزلــو در ایــن مقالــه طــرح نمــوده 
اســت. از بدیهیاتــی نظیــر رفرمیســتی بــودن »کمپیــن یــک ملیــون امضــا« 
ــبات  ــتن مناس ــم شکس ــه در دره ــخ را ن ــه پاس ــری ک ــش دیگ ــر جنب و ه
موجــود کــه در امکانــات درون ایــن چهارچــوب بجویــد کــه بگذریــم، ایــن 
چهــار محــور فشــرده ی خطــی اســت کــه تبعــات سیاســی جــدی و اساســی 

ــران و جهــان در گذشــته  ــن ســاله ی کمونیســت های ای ــارزات چندی در مب
ــو از جایــگاه  و حــال داشــته اســت. در ابتــدا بایــد بگوییــم بررســی قراگوزل
زن در جامعــه دقیــق و درســت نیســت. ایــن نــگاه، بــا ساده ســازی تصویــر 
پاســخ هایی  و  نمی بینــد  را  آن  پیچیده گی هــای  اجتماعــی،  مناقشــات 
ــتی و در  ــه، اکونومیس ــخ هایی تقلیل گرایان ــد. پاس ــه می ده ــتی ارائ دم دس
ــروی  ــی را از نی ــش انقاب ــت جنب ــه سال هاس ــی ک ــان خطاهای ــیر هم مس
رزمنــده ی نیمــی از جهــان محــروم کــرده اســت. خطایــی و خطــی کــه بــه 
ــار  ــی، دچ ــه ی طبقات ــای جامع ــا تضاده ــردن ب ــورد ک ــل ســطحی برخ دلی
چنــان کــوری شــد کــه فــردای انقــاب در اوج عریانــی نبــرد طبقاتــی نیروی 
خشــم زنــان را در عرصــه ی مبــارزه ندیــد و خــود را در کارخانه هــا محصــور 
کــرد. خشــم تاریخــی و طبقاتــی زنــان فریــادش را تنهــا بــر ســر خمینــی و 
دارو دســته ی فئــودالـ ســرمایه دارش فــرود نیــاورد بلکــه همه ی تماشــاگران 
ــا  ــی تنه ــی تاریخی ــطبقات ــه از رهای ــش کشــید ک ــه چال ــی را ب خوش خیال
ــد. خمینــی نیمــی از اجتمــاع را زیــر  لــق لقــه ی ســرمایه و کارش را از برن
ســایه ی منافعــی کــه نیمــی دیگــر از آن بهــره می برنــد بــه انقیــاد کشــید 
و رهایــی افســانه شــد. امــا بپردازیــم بــه ســواالت اساســی کــه می تــوان از 
ــه  ــو پرســید چــرا در پرداخــت ب ــد از قراگوزل ــز کــرد. اول بای ــن چهــار ت ای
چنیــن مســئله ی حیاتــی و مهمــی، یعنــی مســئله ی جایــگاه نیمــی از مــردم 
جهــان در جامعــه ی طبقاتــی و مســئله ی رهایــی آنــان، ضرورتــی احســاس 
ــده  ــر از پدی ــی مفصل ت ــری اش تحلیل ــاالت کارگ ــون مق ــا هم چ ــرده ت نک
ــل در  ــه ایشــان حداق ــود ک ــن موضــوع در خــور آن نب ــا ای ــد؟ آی ــه ده ارائ
بررســی ماتریالیســتی و نــه بــه ســیاق برخــی خطــوط فمنیســتی بورژوایــی 
ــِک  ــردازد؟ دیالکتی ــه موضــوع بپ ــا جامعه شناســانه و تلخیــص شــده ب صرف
ــو گــم شــده  تولیــد و بازتولیــد مناســبات طبقاتــی کجــای تحلیــل قراگوزل

اســت؟ 
ســوال بعــدی امــا از محــور ورود قراگوزلــو بــه بحــث زنــان بایــد پرســیده 
ــال کمپیــن خاصــه  ــن و امث ــان« را در کمپی شــود. چــرا وی »جنبــش زن
می کنــد؟ چــرا چنیــن تعمیمــی را قائــل می شــود کــه هــر جنبــش زنانــی 
ــم داد کنــد؟ و ســوالی پیشــینی تر، اساســا  را چیــزی در حــدود کمپیــن قل
وجــود جنبش هایــی چــون کمپیــن معلــول چیســت؟ شــاید بــد نباشــد از 
ــود دارد و  ــه وج ــن در جامع ــون کمپی ــخ هایی چ ــرا پاس ــیم چ ــود بپرس خ
ــت   ــد؟ عل ــه می کن ــی در جامع ــدام تضــاد عین ــت از ک ــن پاســخ ها حکای ای
چیســت کــه پدیــده ی اجتماعــی و دیرینــه و فراگیــری بــه نــام »ســتم بــر 
زن«  از چشــم ها نهان داشــته می شــود؟ در جامعــه ی ســرمایه داری فرعــی 
)اصطاحــی کــه قراگوزلــو بــرای اشــاره بــه کشــورهایی ماننــد ایــران از آن 
ــا  ــد باشــد؟ آی ــان غیــر کارگــر چــه می توان اســتفاده می کنــد( مطالبــات زن
ایــن مطالبــات برحــق اســت؟ چــه چیــزی از ایــن زنــان ســلب شــده و آیا در 
ایــن حقــوق ســلب شــده پیونــدی میــان زنــان کارگــر و غیــر کارگــر وجــود 
دارد یــا نــه؟ چــرا قراگوزلــو از اصطــاح »پدرســاالری« اســتفاده نمی کنــد؟

قراگوزلــو آن چنــان بــه جنبــش کارگــری امیــدوار اســت )البتــه بایــد دلیل 
ایــن امیــد خوش بینانــه را ضرورتــا جویــا شــد( کــه بــه عمــق نمــی رود، امــا 
ــی ای  ــت، بررس ــا اس ــق پدیده ه ــی عمی ــیزم، بررس ــم مارکس ــه ی عل وظیف
ــد و  ــان ده ــا را نش ــان پدیده ه ــه ی می ــد الی ــده و چن ــه ی پیچی ــه رابط ک
منطــق درون شــان را باتوجــه بــه چنیــن پیونــدی بیــرون بکشــد. بــه راســتی 
چــرا عمــده ی حرکت هــای زنــان رفرمیســتی اســت؟ و چــرا قراگوزلــو بــرای 
ــد  ــد؟ )بمان ــری می کن ــش کارگ ــه ی جنب ــردن اش آن را ضمیم ــی ک انقاب
ــه معنــا می کنــد  ــد دیــد خــود ایــن جنبــش انقابی گــری را چگون کــه بای
و در چــه می دانــد( تــا زمانــی کــه ایدئولوگ هــای جنبــش کارگــری 
تضادهــای درون جامعــه ی ســرمایه داری را محــدود و قســمی ببیننــد، 
ــا  ــودن جنبش ه ــی ب ــه انقاب ــن متصــور نباشــد ک شــاید نتیجــه ای جــز ای
ــا در ایــن  ــه روی شــان از جنبــش کارگــری و ی را در الصاق شــان و در دنبال
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ببیننــد کــه خواست های شــان را در چهارچــوِب جنبــِش کارگــری طــرح و 
پیگیــری کننــد. بــد نیســت از قراگوزلــو پرســیده شــود، جنبــش کارگــری ای 
کــه انقــاب را در پیگیــری مطالبــات حقوقــی و اقتصــادی ببینــد، بــا کــدام 
ــی  ــد انقاب ــی رفرمیســتی! را می توان ــه تمام ــاِن ب ــِش زن چــوِب جــادو جنب
کنــد؟ اصــًا آیــا در جنبــش کارگــری جایــی بــرای تضــاد زن و مــرد وجــود 
ــر  ــا ســتم ب ــه رســمیت شــناخته می شــود؟ آی ــا چنیــن تضــادی ب دارد؟ آی
زن و موقعیــت فرودســت و تحــت ســتم بــرای زنــان درون صفــوف جنبــش 
کارگــری هــم وجــود دارد یــا نــه؟ و فراتــر از همــه ی این هــا بایــد پرســید 

تضمیــن انقابــی بــودن خــوِد جنبــش کارگــری در چیســت؟
ــه ایــن ســواالت نمی پــردازد و نیــازی هــم  ــو در بررســی خــود ب قراگوزل
ــه ی »جنبــش  ــه وضــوح در مقال ــه آن نمی بینــد، چراکــه ب ــه پرداختــن ب ب
ــکاری و  ــه بی ــت ک ــن اس ــت ای ــد »واقعی ــاره می کن ــه« اش ــان در گیوم زن
ــام و... ــا ویتن ــکا ت ــان از آمری ــان جه ــِت زن ــِل اکثری ــن معض ــر مهم تری فق

ــی را در شــکِم ســیر و رشــد نیــروی  اســت« درکــی از کمونیــزم کــه رهای
مولــده تعریــف می کنــد، زنــان را نیــز تنهــا و صرفــا درگیــر همــان تضــادی 
می بینــد کــه مــردان زیــر چــرخ دنده هــای اش ســرکوب می شــوند و 
ــی  ــا تبع ــا آن را اساس ــد و ی ــر زن نمی بین ــتم ب ــرای س ــری ب ــویه ی دیگ س
ــر زن را  ــتم ب ــی س ــه ی اجتماع ــد رابط ــه می توان ــن درک ن ــد. ای می دان
ــا ســتم  ــک آن را ب ــاط ارگانی ــد درک علمــی ای از ارتب ــه می توان ــد و ن ببین
ــا  ــه ب ــه )البت ــراری تنگ نظران ــنده اص ــد. نویس ــت ده ــه دس ــی ب طبقات
ــه  ــی خــاص ک ــه وضعیت ــر زن را ن ــه ســتم ب ــات اقتصــادی( دارد ک توجیه
ــم  ــی کنی ــه های اش را بررس ــی ریش ــزم تاریخ ــِد ماتریالی ــا مت ــاز دارد ب نی
ــا حــل شــدن تضــاد کار–ســرمایه و  ــد کــه ب بلکــه، عارضــه ای جانبــی بدان
بــا پیــروزی جنبــش کارگری)چــه نــوع پیــروزی؟( و در پیگیــری مطالباتــی 
ــردان  ــر م ــازاد ب ــی م ــه روز مرخص ــه، س ــوی خان ــاد رخت ش ــون، »ایج چ
ــان  ــرای زن ــهروندی ب ــت مزد ش ــط کار، دس ــژه محی ــرایط وی ــر، ش کارگ
خانــه دار، تاســیس شــیرخوارگاه و مهــد کــودک و..« برچیــده خواهــد شــد. 
ــتمی  ــوان سیس ــه عن ــاالری ب ــد، مردس ــد ببین ــو نمی توان ــه قراگوزل آن چ
ــر زن را در جامعــه تثبیــت، تولیــد و  ــرد ب اســت کــه رابطــه ی ســلطه ی م
ــاالری.  ــاالری و پدرس ــن مردس ــِی ای ــه های تاریخ ــد و ریش ــد می کن بازتولی
ــود  ــار و پ ــژه  ت ــیم کاری وی ــه ی تقس ــاد رابط ــطه ی ایج ــاالری بواس مردس
ــاالت و  ــا این کــه در مق ــو ب ــد. قراگوزل ــت می کن ــی را تقوی جامعــه ی طبقات
ــی  ــا الصــاق مبارزات ــد، ام ــن اصطــاح اســتفاده می کن تحلیل هــای اش از ای
ــه  ــن جنبشــی ب ــی ضــرورت وجــود چنی ــری و نف ــه جنبــش کارگ ــان ب زن
صــورت مســتقل، مویــد ایــن نکتــه اســت کــه بــرای وی مردســاالرِی نظــام 
ــه  ــتمی ک ــت. سیس ــی نیس ــِگ طبقات ــروری جن ــه ی ض ــرمایه داری جبه س
ــت  ــد و در دس ــازه رش ــان اج ــزی از زن ــیار ناچی ــش بس ــه بخ ــر ب ــا اگ حت
گرفتــن کنتــرل ابــزار تولیــد در جامعــه را بدهــد تنهــا در صورتــی ایــن کار 
را خواهــد کــرد کــه آن زنــان بــا قواعــد یــک جامعــه ی مردســاالر حرکــت 
کــرده و خــود را بــا آن تطبیــق داده باشــند تــا بــه ایــن وســیله قربانیــان اش 
ــد.  ــده کنن ــی را زن ــی تبعیــض اجتماع ــاز، یعن ــدرت و امتی ــط ق خــود، رواب
مالکیــت بــر ابــزار تولیــد از ســوی زنــان بــورژوا اســتثنایی اســت کــه قاعــده 
ــم  ــود را در تحکی ــی خ ــع طبقات ــان مناف ــن زن ــد. ای ــدوش نمی کن را مخ
ــردان  ــه م ــور ک ــت همان ط ــد، درس ــاالر می بینن ــیتی مردس ــط جنس رواب
ــه  ــن رو ب ــد و از ای ــع می برن ــاالرانه نف ــیتی مردس ــط جنس ــر از رواب کارگ
صــورت خودبه خــودی بازتولیــد کننــده ی آن هســتند. هم چنیــن قراگوزلــو 
ــا  ــد »ام ــر می نویس ــا اجتناب ناپذی ــاک ام ــی دردن ــی اعتراف ــه ط ــا این ک ب
واقعیــت ایــن اســت کــه جنبــش کارگــری نیــز بــه دلیــل حاکمیــت جریــان 
مردســاالرانه، مجــال رشــد زنــان را ســلب کــرده اســت« ایــن مردســاالری 
ــت  ــات فرودس ــتخوان طبق ــز اس ــرون در مغ ــالیان و ق ــی س ــه در ط را ک
ــان  جامعــه نیــز رســوخ کــرده هــدف حملــه خویــش قــرار نمی دهــد. جری

ــرده؟  ــران رســوخ ک ــی کارگ مردســاالرانه چیســت؟ چــرا در جنبــش انقاب
ــا و  ــد زِن اتحادیه ه ــا ض ــواه ی ــای خودخ ــا رؤس ــاالرانه آی ــان مردس جری
ــاالرانه را  ــات مردس ــان تمای ــی شخصی ش ــه ویژه گ ــتند ک ــندیکاها هس س
بــا خــود وارد جنبــش نمــوده اســت؟ آیــا اساســا مردســاالری یــک »تمایــل« 
ــه  ــی اســت ک ــی انقاب ــا زمان ــان تنه ــِش زن ــر جنب ــش« اســت؟ اگ و »گرای
درون صفــوف جنبــش کارگــری و بــه عنــوان بخشــی از آن فعالیــت کنــد، 
بــا گرایشــات مردســاالرانه، پدرســاالرانه و عقب مانــده ی درون جنبــش 
ــد  ــت از دی ــد گف ــد؟ بای ــارزه نمای ــد مب ــکل می توان ــه ش ــه چ ــری ب کارگ
قراگوزلــو مردســاالری یــک تمایــل و گرایــش اســت و نــه یــک سیســتم. امــا 
مردســاالری نــه یــک تمایــل کــه بــه ویژه گی هــای شــخصی ایــن و آن فــرد 
مربــوط باشــد بلکــه سیســتمی اســت کــه بخشــی از ســاز و کار جامعــه ی 
طبقاتــی – از جملــه جامعــه ی ســرمایه داری– اســت. ســرمایه داری از روابــط 
ــرل  ــتثمار )کنت ــرد. اس ــی می ب ــای حیات ــاالرانه بهره ه ــاالرانه و پدرس مردس
کار دیگــری( و ســتم بــر زن نقــش مهمــی در بــه زیــر یــوغ کشــیدن نیمی از 
جمعیــت تولیــد کننــده و کارکــن جامعــه دارد. قراگوزلــو در تحلیل هــای اش 
مــی آورد »غالــب وســایل تولیــد در همــه کشــورهای ســرمایه دارِی اصلــی و 
ــروِت موجــود  ــن ث ــع آن بیش تری ــه تب ــردان اســت و ب ــوغ م ــر ی ــی زی فرع
ــم  ــوم می خواه ــن مفه ــه ای ــت ب ــه اس ــان نهفت ــاب آقای ــا در حس در دنی
بگویــم کــه شــیوه تولیــد ســرمایه داری اساســا متکــی بــه روابــط اجتماعــی 
مردســاالرانه اســت.« نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قراگوزلــو تنهــا بــا توجــه 
ــه بخــش مالکیــت و توزیــع ثــروت، ســرمایه داری را نظامــی مردســاالرانه  ب
تلقــی می کنــد و حــال آن کــه مســاله فراتــر از ایــن اســت. تملــک بــر کار و 
بــدن زن، در تمــام طــول پروســه ی تولیــد وجــود دارد. روابــط مردســاالرانه و 
ضــد زن در تمامّیــت مناســبات تولیــدِی جامعــه ی طبقاتــی یعنــی مالکیــت 
بــر ابــزار تولیــد، جایــگاه افــراد و نیروهــای اجتماعــی در پروســه ی تولیــد و 
در توزیــع وجــود دارد و مالکیــت مبنــای ایــن حضــور و تاثیرگــذاری اســت. 
ــد  ــد و نبای ــود ندارن ــدن خ ــر ب ــت ب ــا مالکی ــی حت ــه مالکیت ــان هیچ گون زن
داشــته باشــند. امــا بایــد از قراگوزلــو پرســید، آیــا جنبــش کارگــری از ایــن 
روابــط اجتماعــِی مردســاالرانه مصــون اســت؟ اگــر آری، چگونــه؟ یــا چگونــه 
ــزار،  ــدام اب ــا ک ــد؟ ب ــارزه کن ــی مب ــن مصونیت ــرای کســب چنی ــد ب می توان
برنامــه و سیاســتی می بایــد علیــه تمایــات و روابــط مردســاالر و پدرســاالر 
در درون جنبــش کارگــری مبــارزه کــرد؟ و نطفــه ی مــادی بازگشــت چنیــن 
روابطــی در جامعــه ی ســرمایه داری و در جامعــه ی سوسیالیســتی کــه هنــوز 

ــد باشــد؟ ــی اســت، چــه می توان ــه ی طبقات ــک جامع ی
بــه مطالبــات انقابــی ای کــه قراگوزلــو مبــارزه بــرای کســب آن هــا را برای 
ــا  ــرد. این ج ــت ک ــد دق ــم بای ــد ه ــی می دان ــروری و حیات ــر ض ــان کارگ زن
ــه  ــد تقلیل گرایان ــا کجــا می توان ــگاِه اکونومیســتی ت ــم ن ــه می بینی اســت ک
و غیــر دیالکتیکــی بــا تضــادی عینــی و تاریخــی در جامعــه برخــورد کنــد. 
ــوی خانه  ــه رخت ش ــت ک ــن اس ــر در ای ــاِن کارگ ــش زن ــت جنب اوج انقابّی
بخواهنــد، بــرای کار خانه گــی حقــوق دریافــت کننــد، شــیرخوارگاه داشــته 
باشــند و... امــا شــاید درســت تر ایــن باشــد کــه بپرســیم بــه صــورت عینــی 
ــات  ــن مطالب ــه ای ــد ب ــل آن بای ــرای ح ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــه معضات چ
ــام  ــور التی ــه منظ ــات ب ــن مطالب ــه ای ــت یابی ب ــا دس ــت؟ آی ــت یاف دس
ــت؟  ــی اس ــف دردی موقت ــا تخفی ــا تنه ــت؟ آی ــه اس ــتان جامع آالم فرودس
ــه  ــت یابی ب ــایه ی دس ــا در س ــا تنه ــه آی ــیده ی جامع ــه و پوس ــط کهن رواب
ــتم جنســیتی ریشــه  ــد؟ س ــد ش ــم شکســته خواه ــی دره ــن مطالبات چنی
در اعمــاق روابــط اقتصــادی و اجتماعــی طبقاتــی دارد، ســوال اصلــی ایــن 
ــروز  ــود و ام ــه کن می ش ــه ریش ــی چگون ــط اجتماع ــن رواب ــه ای ــت ک اس
در جنبش هــای اجتماعــی چگونــه می تــوان آن هــدف را بازتــاب داد و  
ــان  »زنده گــی« کــرد. البتــه کــه همــه ایــن مــوارد از مطالبــات اساســی زن
می باشــد، البتــه کــه در مســیر مبــارزه بــرای تحقــق کمونیــزم تمامــی ایــن 
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مطالبــات بایــد کســب شــود، البتــه کــه همــه ایــن مطالبــات بــر موقعیــت 
فرودســت و  تحــت ســتم زنــان داللــت دارد، امــا چگونــه تضــاِد زن و مــرد 
ــه خــود را بالفعــل می کنــد؟  ــی ب ــا ایــن مطالبــات ســویه های انقاب تنهــا ب
دربــاره ایــن مطالبــات چنــد نکتــه مهــم را بایــد تاکیــد کــرد؛ اول گرایــش 
بــه فــوق اســتثمار در ســرمایه داری، کار خانگــی را از مــدار کاالیــی شــدن 
ــرای کار  ــزد ب ــت م ــه دریاف ــخ نشــان داد ک ــی دارد، دوم تاری خــارج نگــه م
خانگــی بــه نیــت خانه نشــین شــدن زنــان از ســوی کارگــران مــرد مطالبــه 
ــت  ــرورش و خدم ــه پ ــت ب ــه و دق ــا حوصل ــان ب ــا زن ــرن 1۹(3 ت ــد )ق ش
ــا در  ــم اتفاق ــرمایه داری ه ــند س ــغول باش ــران مش ــده کارگ ــل آین ــه نس ب
پذیــرش ایــن درخواســت خیلــی مقاومــت نشــان نــداد چــرا کــه در جهــت 
ــت ســلطه ی  ــه تثبی ــت ب ــه در نهای ــود ک ــط مردســاالرانه ای ب ــم رواب تحکی
ــرد.  ــت می ک ــورژوازی خدم ــی ب ــی و دولت ــی اجتماع ــک و هژمون ایده ئولوژی
ــدان  ــه ب ــی از مقال ــم در بخش ــو ه ــر قراگوزل ــه دکت ــور ک ــوم؛ همان ط س
اشــاره می کنــد کار زن نــه در خانــه کــه بیــرون از آن ولــی بــا انجــام همــان 
ــود.  ــی می ش ــود کاالی ــدان ب ــغول ب ــه مش ــه در خان ــی ک ــای خدمات کاره
چهــارم؛ حتــا اگــر فــرض کنیــم کــه ســرمایه داری ارزش کاِر زن در خانــه را 
محاســبه و پرداخــت کنــد، بــا تولیــد مثــل چگونــه برخــورد خواهــد کــرد؟ 
بــدن زن تنهــا »ابــزار تولیــدی« اســت کــه تــا کنــون قابلیــت تولیــد انبــوه 
ــر  ــز ب ــورد تملک آمی ــی برخ ــه ی اصل ــاله نکت ــن مس ــت و همی ــه اس نیافت
ــل  ــدن زن را مح ــب ب ــرمایه و مذه ــه س ــت ک ــا اس ــت. این ج ــدن زن اس ب
تاخــت و تــاز منافــع طبقاتــی خویــش می یابنــد. آیــا جنبــش کارگــری بــه 
عنــوان جنبشــی کــه در مبــارزه بــا ســرمایه داری شــکل گرفتــه اســت، بــرای 
ــی فکــری  ــا مردســاالری و پدرســاالرِی تاریخــی جامعــه ی طبقات ــارزه ب مب
کــرده؟ آیــا صــرف دســت یابی بــه مطالبــات مــورد نظــر و توصیــه قراگوزلــو 
ــس  ــه، پ ــر ن ــد؟ اگ ــز می باش ــاالری نی ــاالری و پدرس ــه مردس ــارزه علی مب
چگونــه بایــد علیــه ایــن دو مبــارزه نمــود و جنبــش کارگــری چــه نقشــه ای 
بــرای ایــن مســاله کشــیده اســت. قراگوزلــو می نویســد: »زنــان کارگــر بــه 
عنــوان نیمــی از طبقــه ی کارگــر فقــط در متــن جنبــش کارگــری قــادر بــه 
ایفــای موثــر نقــش طبقاتــی خــود هســتند«،باید پرســید »نقــش طبقاتــی« 
یعنــی چــه؟ بــدون ارائــه ی تعریفــی واقعــی و درســت از ایــن نقــش طبقاتــی 
نمی توانیــم بــه صــورت کلــی حکــم دهیــم کــه ایــن نقــش در کجــا و بــه 
چــه شــکلی انجــام می پذیــرد. مگــر طبقــه ی کارگــر و نقــش انقابــی را کــه 
ــه مطالبــات  ــوان ب ایــن طبقــه در مســیر کمونیــزم بایــد ایفــا کنــد را می ت
ــه  ــر ب ــه ی کارگ ــت؟ طبق ــه فروکاس ــن طبق ــف ای ــرهای مختل ــراد و قش اف
عنــوان یــک کل تاریخــی و جهانــی وظیفــه ای طبقاتــی بــه عهــده دارد و آن 
ــن،  ــت هم چنی ــی اس ــزات طبقات ــات و تمای ــی طبق ــردن تمام ــه کن ک ریش
در مــورد »زن کارگــر« بایــد گفــت فــردی اســت دارای دو موقعیــت 
ــور  ــه ســتم در او متبل ــه اســتثمار و دو گون اجتماعــی: زن و کارگــر. دو گون
شــده اســت و او از طریــق ایــن دوگونــه روابــط اجتماعــی در جامعــه جــای 
ــا جامعــه کنــش دارد و بایــد علیــه هــر دو واکنــش داشــته باشــد.  دارد و ب
»زنــان کارگــر بخشــی از طبقــه ی کارگــر هســتند و تبعــاً جنبــش یــا تشــکل 
ایــن زنــان نیــز فقــط در درون طبقــه می توانــد شــکل بگیــرد تــا در کنــار 
ــش  ــکل را پی ــی متش ــارزه ی طبقات ــرمایه داری مب ــرد علیه س ــان م هم رزم
ببــرد.« تردیــدی نیســت کــه  زنــان کارگر بخشــی ازطبقــه ی کارگر هســتند، 
امــا گویــا نویســنده ی مقالــه ی »جنبــش زنــان در گیومــه« شــک دارد کــه 
زنــان کارگــر »زن« هــم هســتند و زن بــودن هویتــی بورژوایــی نیســت کــه 
زنــان بــورژوا بــرای ســاعات فراغــت و لحظــات ارضــای حــس رقابت جویــی 
ــرای آن دل مشــغولی های سیاســی تراشــیده باشــند، بلکــه تضــادی  خــود ب
مــادی در جامعــه ی طبقاتــی اســت. رابطــه ای اجتماعــی کــه شــامل روابــط 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. تضــادی تاریخــی کــه بــه 
صــورت دیالکتیکــی و درهــم تنیــده در جهــت تقویــت تضادهــای دیگــر در 

ــد. )راســتی دروِن جنبــش کارگــری کجاســت و چــه  جامعــه عمــل می کن
ــا رهایــی کل جامعــه برقــرار می کنــد؟ و چگونه؟(ایــن محورهــا  ارتباطــی ب
ــو  ــطور و دکترقراگوزل ــن س ــده گان ای ــگاه نگارن ــراق ن ــی از افت ــاط مهم نق
ــورم  ــن پلتف ــن خواســت ها در مت ــر ای ــه می نویســد: »اگ اســت. وی در ادام
جنبــش کارگــری  ثبــت نشــود، راســت ترین مفهــوم آن فــرو غلتیــدن ایــن 
جنبــش در سراشــیب انحطــاط مردســاالری اســت و بــه تبــع آن از دســت 
ــرای آزادی  ــه ب ــی ک ــتی جنبش ــه و سوسیالیس ــت ترقی خواهان دادن ماهی
جامعــه مبــارزه می کنــد.« ایــن دغدغــه ای انقابــی و مــورد احتــرام اســت 
ــه انحطــاط کشــیده شــدن جنبشــی باشــیم کــه قــرار اســت  کــه نگــران ب
جامعــه را آزاد کنــد، امــا اوال نگرانــی فقــط ایــن نیســت، و ثانیــا مردســاالری 
ــا و  یــک انحطــاط نیســت بلکــه رابطــه ای اجتماعــی اســت کــه همــه ی م
ــرده  ــدا ک ــم در چارچــوب آن ســازمان پی ــری ه ــش کارگ ــه جنب صــد البت
اســت. تنهــا جنبشــی انقابــی کــه هدفــش ســازمان دادن انقــاب اجتماعــی 
اســت و امــکان و ضرورتــش را دارد کــه از آن گسســت کنــد. ســوال حیاتــی 
دیگــر ایــن اســت مطالباتــی کــه قراگوزلــو مهــم دانســته و توصیــه می کنــد 
ــد  ــع خواه ــر واق ــان موث ــی از  جه ــی و آزادی نیم ــر رهای ــا در ام ــا کج ت
ــرای  ــارزه ب ــی دارد و مب ــه کیفیت ــی چ ــن آزادی و رهای ــه؟ ای ــد و چگون ش
ــودِی  ــه خ ــات ب ــد؟ مطالب ــکل می ده ــی ای را ش ــی انقاب ــه آگاه آن چگون
خــود بــد نیســتند، همــه افــراد تحــت ســتم مطالبــه دارنــد و فهــم و درک 
ایــن مطالبــات هــم ســخت نیســت، امــا جنبــش انقابــی نمی توانــد از دل 
ــا قواعــد حرکــت  مطالبــات موقتــی کــه در چهارچــوب سیســتم حاکــم و ب
ــن  ــه ای ــی ب ــد. آگاه ــاد کن ــن را ایج ــری بنیادی ــود، تغیی ــم می ش آن تنظی
ــر از  ــد فرات ــرای گسســت از وضعیــت موجــود بای ــی اســت کــه ب امــر حیات
ــه  ــات را ب ــن خودبه خــودی درخواســت ها و مطالب ــد ای ــت. بای ــات رف مطالب
آگاهــی و خواســت تغییــر کیفــی وضــع پیوند زد. ســتم و اســتثمار ریشــه در 
روابــط عمیــق طبقاتــی تاریخــی دارد. کنــدن ایــن ریشــه ها یعنــی انقــاب. 
فرمولــه کــردن مطالبــات موقتــی بــه عنــوان قدم هــای انقابــی ســاده ترین 
تعریــف و روشــن ترین معنــِی اکونومیــزم اســت. طبقــه ی کارگــر نــه بــا نفــی 
ــا متحــد  ــا توجــه کــردن بدان هــا ب دیگــر جبهه هــای نبــرد طبقاتــی کــه ب
ــتی  ــتی کمونیس ــت سیاس ــا تح ــن جنبش ه ــری ای ــا رهب ــان و ب کردن ش
اســت کــه می توانــد رهایــی بخــش همــه طبقــات و اقشــار تحــت ســتم از 

رســوبات کهنــه ی تاریخــی باشــد.

انقالبی بودن جنبش زنان به چه معنا است؟
تردیــدی در ایــن نیســت کــه تضــاد کار و ســرمایه در جامعــه ی 
ــروت  ــود ث ــر می ش ــه منج ــادی ک ــت. تض ــم اس ــادی مه ــرمایه داری تض س
اجتماعــی تولیــد شــده در دســتان عــده ای معــدود انباشــته شــود و ایــن عده 
بــه جهــت مالکیــت داشــتن بــر ابــزار تولیــد، قــدرت کنتــرِل کار و قــدرت 
توزیــع ثــروت تولیــد شــده بــر مبنــای منافــع خویــش را کســب کننــد. امــا 
ایــن معضــل، معضــل همــه مــردم کارکــن جهــان اســت. پــس خودویژه گــِی 
ــت٬ اول؛  ــم پاســخ گف ــوال مه ــه دو س ــد ب ــر  زن در کجاســت؟ بای ــتم ب س
ــر زن چیســت؟ و دوم؛ زن در کجــای  ریشــه های تاریخــی و مــادی ســتم ب
ــه ی تولید  ــن پروس ــل ای ــخ تکام ــای تاری ــه و کج ــد جامع ــه ی  تولی پروس

ایســتاده و چــه نقشــی در آن داشــته اســت؟
ــه ی  ــی روزان ــار بازآفرین ــان ها در کن ــر انس ــی بش ــل تاریخ ــاز تکام از آغ
ــل  ــد مث ــر و تولی ــان های دیگ ــاختن انس ــه س ــروع ب ــود، ش ــی خ زنده گ
ــکل  ــان ها ش ــان انس ــی می ــد، رابطه  های ــن تولی ــه ی ای ــد. در پروس نموده ان
گرفــت؛ رابطــه ی بیــن مــرد و زن، پــدر و مــادر و فرزنــدان و خانــواده. ایــن 
رابطــه چــه در تولیــد معــاش و چــه در تولیــد مثــل رابطــه ای دوگانــه اســت، 
ــا  ــن معن ــه ای ــه از ســویی طبیعــی و از ســوی دیگــر اجتماعــی اســت. ب ک
اجتماعــی اســت کــه بــر همــکاری افــراد داللــت دارد. هــر شــیوه ی تولیــدی 
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تعــاون  شــیوه ی  بــا  همیشــه  مشــخص 
مشــخصی نیــز همــراه اســت. »ایــن شــیوه ی 
ــده اســت. از  تعــاون« خــود یــک نیــروی مول
ــا  ــش نیازه ــره وری، افزای ــش به ــق افزای طری
ایــن دو می باشــد،یعنی  پایــه ی  و آن چــه 
آگاهــی  جمعیــت،  افزایــش  طریــق  از 
انســان ها و شــیوه های همــکاری بین شــان 
پیچیده تــر می گــردد. تقســیم کار کــه در 
ــی  ــط جنس ــیم کار در رواب ــا تقس ــدا تنه ابت
ــد و تقســیم کار طبیعــی  ــود، تکامــل می یاب ب
ــه  ــی را ب ــتعدادهای طبیع ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــا شــکل گیری تقســیم کار  وجــود مــی آورد. ب
مــادی و ذهنــی یعنــی تقســیم کاری کــه در 
ــر و  ــد فک ــادی –تولی ــت فکــری و م آن فعالی
ــراد  ــه اف ــات– ب ــادی حی ــای م ــد نیازه تولی
ــر  ــم نابراب ــع ه ــت توزی ــق گرف ــی تعل مختلف

شــد. مالکیــت )انحصــار( بــر شــرایط کار و محصــوالت کار بــه وجــود آمــد.  
ــی کــه در آن زن و  ــرار دارد؛ جای ــواده ق ــط  در خان ــن رواب اولیــن شــکل ای
ــت  ــن شــکل مالکی ــی اولی ــن برده گ ــرده گان شــوهر هســتند. ای ــدان ب فرزن
ــای یکســانی هســتند  ــا بیان ه ــن معن ــه ای ــت ب اســت. تقســیم کار و مالکی
و هــر دو بــه یــک چیــز اشــاره دارنــد یکــی بــا رجــوع بــه خــود فعالیــت و 
دیگــری بــا رجــوع بــه محصــول فعالیــت4، ایــن اســت پایــه ی ماتریالیســتی 
ــر  ــی زن ب ــه ی برده گ ــی. نطف ــه ی طبقات ــِخ جامع ــان درتاری ــتی زن فرودس
ایــن تقســیم کار طبیعــی کــه بــه صــورت خودبه خــودی در امــر تولیدمثــل 
ــم  ــت و ه ــد« اس ــزار تولی ــم »اب ــت. زن ه ــتوار اس ــد اس ــل ش ــر او تحمی ب
ــگاه ســنتی و مذهبــی  ــوان ریشــه ی ن ــروی کار«. این جاســت کــه می ت »نی
ــرایط  ــه »ش ــب ب ــنت و مذه ــه در س ــی ک ــود. زن ــز واکاوی نم ــه زن را نی ب
ــته  ــروی کار« فروکاس ــده ی »نی ــد کنن ــد« و بازتولی ــزار تولی ــد«، »اب تولی
می شــود. شــدت و ضعــف عریانــی ایــن دیدگاه هــا در جوامــع ســرمایه داری  
پیش رفتــه تــا جوامــع عقب مانــده کــه در آن مناســبات پدرســاالری و 
فئودالــی هنــوز ســلطه ی خــود را حفــظ کــرده، متفــاوت اســت. )قراگوزلــو 
بــه جهــت اصــراری کــه در ندیــدن روابــط پدرســاالرانه در تحلیــل اش دارد، 
ــتفاده  ــی اس ــی و اصل ــرمایه داری فرع ــورهای س ــظ کش ــا از لف در کام حت
ــا  ــِی ســرمایه داری ب ــه ی طبقات ــف »زن« در جامع ــن توصی ــا ای ــد(. ب می کن
الیه هــای ویــژه ای از ســتم و اســتثمار روبروســت کــه هــم بــه موقعیــت اش 
بــه عنــوان »نیــروی کار« بســتگی دارد و هــم بــه تولیــد کننــده بودنــش بــه 
عنــوان »ابــزار تولیــد«. دور بــودن کاِر زن از مــداِر تولیــد کاالیــی،کار او را بی 
ــن کار  ــود( هم چنی ــت نمی ش ــال آن پرداخ ــی در قب ــازد )پول ارزش می س
زن در خانــه و کار تولیدمثــل، زن را بــه نــوع مخصوصــی از کارگــر تبدیــل 
ــه ریشــه های  کــرده اســت کــه تحــت اســتثمار چنــد الیــه اســت. دقــت ب
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــم و حیات ــا مه ــاله از آن ج ــن مس ــتی ای ماتریالیس
ــر  ــت تغیی ــی در جه ــای کیف ــتن قدم ه ــرای برداش ــی را ب ــه ی انقاب اندیش

ــد.  ــن تر کن ــده روش ــه ی آین ــبات جامع ــن در مناس ــا بنیادی کیفیت
 نکتــه مهمــی کــه اشــاره بــدان در درک نقــد پایــه ای کــه بــه متــد و نــگاه 
ــت  ــن اس ــود ای ــد ب ــد خواه ــود دارد، مفی ــاله ی زن« وج ــو در »مس قراگوزل
ــی جامعــه ی  ــم کــه تضــاد کار وســرمایه، تضــاد اصل ــر بپذیری ــا اگ کــه حت
ســرمایه داری اســت، ضــروری اســت کــه بتوانیــم دیگــر تضادهــای موجود در 
جامعــه را در رابطــه ای دیالکتیکــی بــا ایــن تضــاد ببینیــم و تحلیــل کنیــم. 
ــرمایه داری  ــادی س ــای م ــور تضاده ــه چط ــم ک ــن کنی ــم روش ــد بتوانی بای
ــت  ــتا و... در جه ــهر و روس ــاد ش ــی، تض ــدی و ذهن ــاد کار ی ــل تض از قبی
تقویــت »تولیــد« و »بازتولیــد« تضــاِد اصلــی عمــل می کننــد. امــا قراگوزلــو 

ــوان اســت. تضــاد  ــزم هــم نات ــن ســطح از اکونومی ــدن ای از دیالکتیکــی دی
اساســی ســرمایه داری تضــاد میــان تولیــد اجتماعــی و مالکیــت خصوصــی 
)تصاحــب و کنتــرل خصوصــی و تولیــد اجتماعــی اســت(. ایــن بــه دو تضــاد 
ــرمایه و  ــاد کار و س ــد: تض ــا می ده ــد پ ــم تنیده ان ــه در ه ــر ک ــم دیگ مه
ــه حــل  تضــاد آنارشــی– ارگانیزاســیون. تقلیــل راه حــل همــه ی تضادهــا ب
ــا غیــر موجــه شــمردن باقــی جبهه هــای  تضــاد کار و ســرمایه و بیهــوده ی
نبــرِد علیــه ســرمایه، نادیــده گرفتــن پروســه ی حــل تضــاد و ندیــدِن مســیر 
ــا در  ــد ام ــط را می بین ــورت رواب ــو ص ــت.  قراگوزل ــم آن اس ــچ و خ ــر پی پ
تشــخیص قــوه ی محــرک نهایــی ایــن روابــط خــوب عمــل نمی کند. بررســی 
موتــور محــرک ســرمایه داری یعنــی تضــاِد »آنارشــی– اورگانیزاســیون« در 
ــا کشــف  ــد ام ــی دیگــر می طلب ــه نمی گنجــد و مجال ــن مقال چهارچــوب ای
ــای  ــد پیچیدگی ه ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب ــت ک ــرک اس ــور مح ــن موت ای
درونــی ســرمایه داری  را واقعی تــر و زنده تــر درک کنیــم و در نتیجــه 
بتوانیــم گام هــای درســتی در جهــت مبــارزه و تغییــر کیفیتــا بنیادیــن آن 
برداریــم. روابــط اجتماعــی مردســاالرانه چــون دیگــر تضادهــای موجــود در 
ــا در حرکت)آنارشــی – ارگانیزاســیون(،  ــن تضــاد دائم ــه در بســتر ای جامع
هــر دم تولیــد و بازتولیــد می شــود و خــود نیــز متقابــا درتولیــد و بازتولیــد 
ــا ســر  ــا آدم ه ــی ب ــای اجتماعی-طبقات ــد. تضاده ــی موثران ــن تضــاد اصل ای
ــه  ــت ک ــیر چیس ــود. اس ــا ش ــد ره ــت و بای ــیر اس ــان اس ــد! انس و کار دارن
بایــد رهــا شــود. مردســاالری– پدرســاالری کــدام نیــروی اجتماعــی را اســیر 
ــوان در  ــرده اســت؟ حــال می ت ــد ک ــروی انفجــاری را تولی ــرده و چــه نی ک
ــه حــال هــر کــس کــه ایــن  ــدا ب ــن نیــروی انفجــاری ایســتاد. ب ــل ای مقاب
ــرژی آن در  ــه ان ــرد ک ــد و کاری ک ــش ش ــه همراه ــا اینک ــد. ی کار را بکن
ــی یعنــی در راه  انقــاب  ــی کل بشــر از جامعــه ی طبقات ــه رهای خدمــت ب
اجتماعــی رهــا شــود. ایــن نیــروی انفجــاری خیلی هــا را می ترســاند. حتــا 
کســانی را کــه داعیــه ی سوسیالیســم را دارنــد. بــه ایــن دلیــل مــا عــده ی 
زیــادی از کســانی را داریــم کــه بــا تــرس در  حاشــیه می ایســتند و هشــدار 
ــه  ــد ب ــه ی تولی ــگاه اش در عرص ــر زن و جای ــتِم ب ــه ی س ــد. نطف می دهن
ــود.  ــوط می ش ــر مرب ــل بش ــد مث ــه ی تولی ــه پروس ــدِن او و ب ــی ب زاینده گ
امــا ایــن جامعــه ی طبقاتــی بــود کــه بــه مثابــه ی یــک شــرط خارجــی ایــن 
ــروز  ــل خــود ام ــه در مســیر تکام ــی ک ــه ی طبقات ــد، جامع ــه را پروران نطف
بــه شــیوه تولیــد ســرمایه داری رســیده اســت. مقــدر نبــود کــه ایــن نطفــه 
بــه ظهــور پدیــده ای اجتماعــی بــه نــام زن و مــرد برســد. امــا رســید و مــا 
ــال  ــه طــی شــده دنب ــن مســیری را ک ــم ای ــب می توانی ــه عق ــی ب ــا نگاه ب
ــا اختــراع نهــاد اجتماعــی  کنیــم و بفهمیــم کــه چــرا جامعــه ی طبقاتــی ب
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بــه نــام پدرســاالری قــدرت زایندگــی جنــس مونــث را مهــار و کنتــرل کــرد. 
ــواع و اقســام نهادهــا و  ــراع ان ــه اخت کنتــرل کار دیگــری یعنــی اســتثمار ب
روابــط تولیــدی و اجتماعــی منجــر شــد. ایــن یکــی از مهم تریــن آن هاســت. 
رابطــه ای تولیــدی اســت بــا خود ویژگی هایــش، ماننــد همــه روابــط تولیــدی 
ــک خــود  ــای سیاســی و فرهنگــی و ایده ئولوژی اســتثمارگرانه ی دیگــر روبن
ــط  ــم »رواب ــی گویی ــه م ــد ک ــب نکنی ــت.  تعج ــرده اس ــد ک ــز تولی را نی
تولیــدی«. کافیســت نگاهــی بــه واقعیــت هــای تجربــی )و نــه ذهنیت هــای 
ــان  ــان توســط زن ــور متوســط دو ســوم کار جه ــه ط ــه ب ــم ک مجــرد( کنی
ــان تولیــد می کننــد. در  انجــام می شــود، نیمــی از محصــوالت غذایــی را زن
بســیاری از کشــورهای جهــاِن ســوم بیــش از هفتــاد درصــد کار توســط زنان 
ــد  ــان تولی ــی توســط زن ــواد غذای ــش از ۶۰ درصــد م ــود و بی ــام می ش انج
ــع  ــه در جوام ــاالری ک ــط مردس ــوب رواب ــا در چارچ ــا عمدت ــود. ام می ش
فئودالــی یــک شــکل اســت و در جوامــع ســرمایه داری شــکلی دیگــر، برهــم 
ــای ســتم گرانه ی آن،  ــط یعنــی شــورش علیــه تمامیــت زوای ــن رواب زدن ای
درک ایــن زوایــا بــه مــا کمــک خواهــد نمــود کــه جبهه هــای جنــگ علیــه 
ــی را در  ــارزه ی طبقات ــم و مب ــایی کنی ــتی شناس ــه درس ــرمایه داری را ب س
تمامــی ایــن حوزه هــا آگاهانــه پیــش بریــم. انقــاب یعنــی تغییــر رادیــکال 
زیربنــای تولیــدی و جنــگ در تمامــی عرصه هــای روبنایــی کــه بــه تولیــد و 
بازتولیــد ایــن زیربنــا خدمــت می کننــد. این جاســت کــه مســاله ی زنــان و 
مبــارزه علیــه سیســتم مردســاالر و پدرســاالر و روابــط مالکانــه آن انقابــی 
ــه  ــی هم ــی زن، رهای ــتی رهای ــگاه مارکسیس ــک ن ــود. در ی ــر می ش تعبی
جانبــه ی بشــر اســت از روبنــای دیرپــای جامعــه ی ســرمایه داری. )و مبــارزه 
ــد  ــز نمی توانن ــر هرگ ــه ی کارگ ــط( طبق ــن رواب ــای بازگشــت ای ــا روزنه ه ب
در امــر پیــروزی انقــاب پرولتــری بــدون بــذل توجــه ویــژه بــه ایــن جبهــه 
موفــق گــردد. »بــدن زن« چــه امــروز و در جامعــه ی ســرمایه داری  و 
چــه فــردا در جامعــه ی سوسیالیســتی کــه هنــوز یــک جامعــه ی طبقاتــی 
اســت عرصــه تاخــت و تــاز روابــط بورژوایــی خواهــد بــود. روابطــی کــه بــر 
مالکیــت شــخصی و کنتــرل کار دیگــری بنــا شــده اســت. مبــارزه ی آگاهانــه 
ــر بدنــش،  ــه رســمیت شــناختن حــق تملــک زن ب در ایــن حــوزه یعنــی ب
ــن  ــردن شــیوه ی تولیــدی کــه چنی ــن ب ــکان از بی ــرل و در صــورت ام کنت
روابطــی را دامــن می زنــد و هوشــیاری دائــم بــرای جلوگیــری از بازگشــت 

روابــط مالکانــه.
ــری  ــدام رهب ــا ک ــری و ب ــدام سیاســت و جهت گی ــا ک ــان ب ــرد زن ــا نب ام
ــایه ی  ــر س ــم زی ــا حک ــن ســوال را ب ــو جــواب ای ــش رود؟ قراگوزل ــد پی بای
ــش کارگــری  ــود جنب ــا خ ــل می کنــد. ام ــن ح ــش کارگــری رفت جنب
ــواب  ــوال دارد. ج ــای س ــوز ج ــن هن ــد؟ ای ــارزه می کن ــه دارد مب ــرای چ ب
ــه کیفیــت  ــه کیفیــت جنبــش کارگــری را  نشــان می دهــد و ن ــو ن قراگوزل
ایــن نبــرد و کیفیــت رهایــی بعــد از آن را تشــریح می کنــد. جنبــش 
کارگــری نــه پدیــده ای یــک دســت اســت و نــه سیاســتی یــک دســت بــر 
ــدام  ــن جنبشــی را در ک ــری چنی ــت رهب ــن ماهی ــم اســت. بنابرای آن حاک
فعــل و سیاســت بایــد دنبــال کــرد. هــر جنبشــی بــدون وجــود یــک رهبــری 
کمونیســتی تحــت رهبــری بــورژوازی قــرار خواهــد گرفــت. امــا بــرای پاســخ 
دادن و حــل ایــن تضــاد نمی توانیــم بــه هــر نــوع پاســخی هــم دل خــوش 
باشــیم و بــا کلی گویــی مســاله را حــل شــده تصــور کنیــم. سیاســت  رهایــِی 
جنبــش زنــان تنهــا می توانــد سیاســتی کمونیســتی باشــد. کمونیزمــی کــه 
ــه  ــی و در رابط ــود در علم ــای موج ــه تضاده ــِم روز ب ــری از عل ــا بهره گی ب
ــم  ــده و در ه ــت پیچی ــه و در کلی ــود در جامع ــای موج ــر تضاده ــا دیگ ب
ــه نســبت بیشــتری  ــا پیچیدگی هــای ب تنیــده ی آن می نگــرد و کلیــت را ب
ــن کیفیتــی  ــرد. ای ــم رشــد کــرده باشــد( در نظــر بگی ــدری کــه عل ــه ق )ب
ــی  ــا کیفیت ــد، ام ــوان باش ــب آن نات ــری در کس ــش کارگ ــه جنب ــت ک نیس
ــن  ــدان آگاه باشــد. کســب ای ــا« ب هــم نیســت کــه جنبــش کارگــری »ذات

ــر پیــچ و خــم و  ــِی پ ــی از مســیر پروســه ی مبارزات ــش و آگاهــی انقاب دان
همــه جانبــه ای می گــذرد. امــا تنهــا چنیــن سیاســتی اســت کــه می توانــد 
ــه صــورت کیفــی  ــان ب ــر جنبــش زن ــی نظی ــا کســب رهبــری جنبش های ب
جبهه هــای نبــرد را  زنــده کنــد. تحــت رهبــری نــگاه کمونیســتی می تــوان 
نیــروی شــورش گر زنانــی را کــه در تمــام طــول تاریــخ جامعــه ی طبقاتــی 
بــه زیــر ســلطه کشــیده شــده اند در مســیر درســت انقــاب کانالیــزه کــرد. 
ــدات  ــای تاکی ــای ج ــه در ج ــت ک ــزی اس ــرو چی ــن نی ــن ای ــده گرفت نادی
قراگوزلــو بــه چشــم می خــورد. نویســنده جنبش هــای زنــان را بــه تمامــی 
ــد  ــا را بای ــی تعریف ه ــد، برخ ــی می کن ــی ارزیاب ــتی و فراطبقات مینیمالیس
روشــن کــرد: در جامعــه ی تقســیم شــده بــه طبقــات، ســتم بــر زن نهــادی 
فــرا طبقاتــی اســت. یعنــی از مرزهــای طبقــات گــذر کــرده و زنــان همــه ی 
ــه  ــن گون ــی ای ــام طبقات ــرای نظ ــردش ب ــرد. کارک ــر می گی ــات را در ب طبق
ــت،  ــده اس ــد نش ــه تولی ــک طبق ــل ی ــی زن در داخ ــه اجتماع ــت. مقول اس
در کل جامعــه تولیــد شــده اســت. ایــن واقعیــت بیــرون از تمایــات 
ــای آن اســت  ــه معن ــت ب ــن واقعی ــدن ای ــا دی ــر کــس اســت. آی ــی ه ذهن
ــد.  ــا می رون ــد ی ــو برون ــی جل ــرا طبقات ــد ف ــز بای ــان نی ــای زن ــه جنبش ه ک
ــی  ــن م ــه تعیی ــت ک ــان اس ــش زن ــر جنب ــای ه ــه. افق ه ــچ وج ــه هی ب
ــال  ــتی.  ح ــری انقابی–کمونیس ــا پرولت ــت ی ــی اس ــا بورژوای ــه آی ــد ک کن
ــه اجتماعــی کارگــر بــه وضــوح  ــا جنبــش کارگــری. مقول مقایســه کنیــم ب
فراطبقاتــی نیســت!! جمعیتــی در جایــگاه کارگــر اســتثمار و ســتم می شــود 
ــد  ــا می توان ــری ام ــش کارگ ــورژوا. جنب ــه ب ــام طبق ــه ن ــی ب ــط اقلیت توس
ــد  ــن می کن ــری تعیی ــش کارگ ــر جنب ــر ه ــم ب ــق حاک ــد. اف ــی باش بورژوای
ــی  ــش انقاب ــتی. جنب ــری انقابی–کمونیس ــا پرولت ــت ی ــی اس ــه بورژوای ک
ــی  ــه تکان ــت. خان ــی اس ــی اساس ــد خانه تکان ــه نیازمن ــن زمین ــران درای ای
کــه شــاید کمــک کنــد ایــن جنبــش از نــگاه خشــک شــده اش بــه طبقــه ی 
ــد کلیــت جامعــه و مســاله ی رهایــی تمامــی  ــردارد و بتوان کارگــر دســت ب
طبقــات زیــر ســتم و اســتثمار را بــا ایــن موقعیــت در ارتباطــی دیالکتیکــی 
ــکال  ــدی رادی ــاب، در جمع بن ــه ی انق ــاب را درپروس ــم انق ــد و عل ببین
ــنتز  ــتی س ــش کمونیس ــی درون جنب ــات و رویکردهای ــوج اول انقاب از م
ــا خطــی  ــه الزام ــری« )ک ــش کارگ ــیفتگان »جنب ــه ش ــی ک ــا زمان ــد. ت کن
ــرای مســاله ی نیمــی از  ــدازه ب ــد( آن ان ــغ می کنن ــرای آن تبلی ــی ب بورژوای
جمعیــت جهــان اهمیــت و ضــرورت نشناســند کــه آن را بــه صــورت دقیــق 
و علمــی و تاریخــی بررســی کننــد، انتظــار گسســت از اشــتباهات پیشــین و 
پیش گذاشــتن قدم هایــی کیفــی در ایــن جنبــش، انتظــاری غیــر واقعــی و 

ــود.• خیالــی خــام خواهــد ب

پی نوشت و منابع:
ــش  ــه ی »جنب ــن از مقال ــن مت ــورد اســتفاده در ای ــای م ــل قول ه ــام نق تم

ــان در گیومــه« گرفتــه شــده اســت. زن
1- لینک مقاله ی»جنبش زنان در گیومه«

http://www.k-en.com/8mars8/2011march2$1-6.pdf
۲- لینک مقاله ی»ناامنی جنسی و جنبش های فمنیستی«

http://www.ofros.com/zanan/gharaghozolo_naamni.htm
3- »کمونیزم و مساله ی زنان، جهت گیری های نوین« ،ص ۲5

4- ایدئولوژی آلمانی، ص 3۰۹٬3۰5-315 لینک مقاله ی بیکاری و فقر اینجا و انجا
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20100913101646.html

۲۷



سولماز بهرنگ

 ســــیــــاســـــت

)A.K.P( ــعه ــت و توس حزب عدال
 

ــان: ــاله ی زن ــاره ی مس درب
ــتیزی ــتثمار و زن س ــنت، اس س

۲۸

مقدمه
ــان – مخصوصــا  ــاِل مســاله ِی زن ــه در قب ــِت ترکی ــرا سیاســِت حکوم اخی
بــا ســخناِن نخســت وزیــر اردوغــان علیــِه ســقط جنیــن–  مــورِد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. ســخناِن اردوغــان کــه ســقط جنیــن را قتــل نامیــد و حمایــِت 
وزیــِر بهداشــت و شــهرداِر آنــکارا از ســخناِن وی، هویــِت زن ســتیِز حکومــِت 

آ.ک.پ )A.K.P( را بــاِر دیگــری آشــکار ســاخت. 1
ــت،  ــم اس ــه حاک ــروز در ترکی ــه ام ــت هاِی آ.ک.پ ک ــد سیاس ــر چن ه
متفــاوت از سیاســِت ســنتی  )تاریخــی ( ایــن دولــت می باشــد، بــا ایــن حــال 
بایــد سیاســِت کنونــی را بــا توجــه بــه جایــگاه اش در تمامیــِت تاریــِخ مــدرِن 

سیاســِی ایــن کشــور  تحلیــل کــرد.
ــِت ترکیــه در اوایــل دهــه ِی 1۹۲۰ و پــس از آن  از تشــکیِل دولــت – ملّ
ــا ملی گرایــی، مدرن ســازی و  ــان ب سیاســت های ایــن حکومــت در مــورِد زن
پــروژه ِی ملت ســازی )nation building( شــدیدا مرتبــط بــوده اســت. زنــان از 
طــرِف ایده ئولــوژِی رســمِی کمالیســتی، هــم بــه عنــواِن »نمــاد« و ابــزاری 
بــراِی مدرن ســازی و غرب گرایــی )westernisation(، و هــم بــه عنــواِن 
»مادرانــی کــه نســل خانــواده و ملــت را ادامــه می دهنــد« دیــده می شــدند  
)Selda erifsoyŞ ، ۲۰۰۰(. تــا ســال ۲۰۰۲، ایده ئولــوژی و سیاســِت احــزاِب 
ــوری، در  ــِل ریاســِت جمه ــِم کشــور، مث ــاِی مه ــا نهاده ــت و ی ــم، دول حاک
همیــن جهــت ادامــه داشــت، امــا بــا پیــروزِی حــزِب عدالــت و توســعه در 
ــا  ــط ب ــزاِب مرتب ــا اح ــا آن روز ب ــه ت ــی ک ــاِم سیاس ــاِت ۲۰۰۲، اس انتخاب
ســنت »Milli Görüş« )دیــدگاِه ملــی ( شــناخته شــده بــود، بــر کشــور حاکــم 

ــان نیــز در همیــن راســتا تغییــر کــرد. شــد و سیاســت ها در مــورِد زن
حــزِب عدالــت و توســعه )آ.ک.پ(، حــزِب اســام گراِی نئولیبرالــی اســت 
ــر(،  ــت وزی ــان )نخس ــب اردوغ ــب طیی ــرِف رج ــاِل ۲۰۰1، از ط ــه در س ک
بولنــت ارینــک )رئیــس مجلــس( و عبــداهلل گــول )رئیــس جمهــور( –کــه 
ــی ( انشــعاب  ــدگاِه مل ــه ســنت »Milli Görüş« )دی ــاه، وابســته ب از حــزِب رف
کــرده بودنــد– تشــکیل شــد. آ.ک.پ کــه از ابتــداِی حاکمیــت اش تــا کنــون 
بــا اتحادیــه ِی اروپــا و ایالــِت متحــده ارتبــاِط بســیار نزدیکــی  دارد، از نظــِر 

ــه  ــه ب ــه در ترکی ــن -ک ــح اهلل گول ــام گراِی فت ــروِه اس ــا گ ــک ب ایده ئولوژی
ــدرِت  ــه ق ــی ب ــی و امنیت ــاِی آموزش ــانه ها و نهاد ه ــِق رس ــوص از طری خص
ــدگاه و سیاســِت مشــترکی دارد. آ.ک.پ کــه  اجتماعــی رســیده اســت- دی
 International( ــم آی.ام.اف ــرکاِی مه ــی  از ش ــادی اش یک ــِت اقتص در سیاس
Monetary Fund( و ســرمایه دارِی جهانــی اســت، بــا سیاســت هاِی ضــِد 
سوسیالیســت هاِی انقابــی، جنبش هــاِی وســیِع چــِپ دانش جویــی، و 
ــه  ــگان ک ــه در چهارچــوِب بوروکراســی نخب ــی رتب ــداِن عال ــش و کارمن ارت
نماینــده گاِن حاکمیــِت کمالیســتِی ســابق هســتند، روز بــه روز قــدرت خــود 

ــد.3 ــت می کن را تقوی
در ایــن مقالــه، سیاســِت آ.ک.پ در مــورِد زنــان، بــا توجــه بــه ریشــه هاِی 
ایده ئولوژیــک، گفته هــاِی اعضــاِی حــزب، تغییــراِت قانونــی ، ســازمان-دهِی 
ــه  ــرار گرفت ــل ق ــورِد تحلی ــی م ــاِی اجتماع ــزب و پراتیک ه ــاِن دروِن ح زن

اســت.
 

ایده ئولوژی  آ.ک.پ و »خانواده علیه زن«
دو منبعــی کــه بــه ایده ئولــوژی آ.ک.پ در مــورِد جنســیت و زنــان شــکل 
می دهــد؛ اســام گرایی و ناسیونالیســم )نــه بــه معنــی ِ ناسیونالیســِم قومــی، 

بل کــه بــه معنــیِ  ناسیونالیســم بــر اســاِس دولت- ملــت( اســت.
ــا نســبت  ــدی، ب ــاِن توحی ــِل تمــاِم ادی ــن اســام مث ــالم : دی 1(زن و اس
دادِن یــک ذاِت ضعیــف بــه زنــان، ســعی  دارد قــدرت و هویــِت زن را 
ــیِت  ــرکوِب جنس ــد و س ــکار کن ــردان ان ــا م ــاوی ب ــردی مس ــواِن ف ــه عن ب
ــت  ــر اّم ــرد ب ــاِی ف ــه ج ــه ب ــام ک ــوژِی اس ــد. ایده ئول ــه کن ــان را توجی زن
ــری  ــراِی جلوگی ــد و ب ــاز می بین ــیِت زن را فتنه س ــد، جنس ــز می کن تمرک
ــردِن رابطــه ِی جنســِی  ــن ک ــاری، قدغ ــِق حجــاِب اجب ــه« ، از طری از »فتن
ــا« و دیگــر قوانیــن، ســعی  دارد آن هــا را کنتــرل  ــاِم »زن ــا ن ــِر شــرعی ب غی
کنــد. در ایــن چارچــوب، نقــِش مــرِد مســلمان نیــز حفاظــِت نظــم و اخــاِق 
ــول  ــه گ ــان اســت. )فاطم ــردِن زن ــِق محــدود ک ــه ِی اســامی از طری جامع

ــی، 1۹۹۶( برکت
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ایجــاِد تســلّط بــر روِی بــدِن زنــان کــه در اســام وجــود دارد، در 
ســال هاِی  اولیــن  در  مخصوصــا  کــه  آ.ک.پ  گوناگــون  عمل کردهــاِی 
حاکمیــت اش قــدرِت خــود را بــا گفتمــاِن »آزادِی حجــاب« و »حــِق پوشــِش 
ــلیمان  ــارس ۲۰11، س ــود: روِز 1۰ م ــده می ش ــرد، دی ــت ک ــاب« تقوی حج
دمیرچــی رئیــِس تبلیغــاِت رســانه  ِی آ.ک.پ در منطقــه ِی Ünye، در توئیتــِر 
ــرده  ــدون پ ــه ای ب ــل خان ــدوِن حجــاب مث رســمِی خــودش نوشــت: »زن ب
اســت، یــا بــراِی فــروش اســت یــا بــرای اجــاره « )خبــر از روزنامــه حریــت، 
۲۰11(. در مــورِد دیگــری در فوریــه ۲۰11، پروفســور اورهــان چکــر، رئیــِس 
ــی  کــه  ــگاران گفــت: »زن ــه روزنامه ن بخــِش االهیــات دانشــگاِه ســلچوک، ب
دکلتــه می پوشــد بایــد احتمــاِل تجــاوز را بپذیــرد، خــوِد زن در مرکــِز ایــن 
ــر هاِی  ــی  از قش ــاِی منف ــد از عکس العمل ه ــرد«.  بع ــرار می گی ــکل ق مش
ــا بی  جــا  ــِف مــردم، هلیــده اینجــکارا،  یکــی از نماینــده گاِن آ.ک.پ ب مختل
ــدی نماینــده ِی  ــا یونل ــاع کــرد. مصطف دانســتِن عکس العمل هــا از چکــر دف
دیگــری از آ.ک.پ نیــز در ایــن مــورد گفــت: »پوشــیدِن دکلتــه خــودش آزار 
دادن بــه مــردان اســت« و اظهــار کــرد کــه تنهــا راِه حفاظــِت زنــان از آزار و 
تجــاوز، رعایــِت حجــاِب اســامی اســت. )منبــع: پرتــاِل اخبــاِر ســل، ۲۰11( 
طــرِح قانونــِی ناموفــِق آ.ک.پ بــراِی جــرم دانســتِن »زنــا« در ســاِل ۲۰۰4 
ــان  ــدِن زن ــتن روِی ب ــلّط داش ــه تس ــام گرایان ب ــِل اس ــانه ِی تمای ــز نش نی

ــات( ــع: بیان ــد. )منب می باش
ــی )ناسیونالیســم(  ــم: ملی گرای ۲( زن و ناسیونالیس
کــه ایده ئولــوژِی رســمِی نهــاِد دولت- ملــت در 
دوراِن ظهــوِر ســرمایه داری اســت، زن را بــه عنــواِن 
نمــاِد سیاســت هاِی ملــی  و مکانیــزِم بازتولیــِد 
ــهرونِد  ــدگاه، زن را از ش ــن دی ــد و ای ــت می بین مل
می کنــد.  تبدیــل  ابــزار  یــک  بــه  درجه یــک 
Anthias  و Yuval-Davis، نویســنده گاِن کتاب »زن - 
ملــت - دولــت « )Woman-Nation-State( کــه یکــی  
ــی در  ــان و ملی گرای ــاله ِی زن ــِی مس ــِع اصل از مناب
جامعه شناســی اســت معتقدنــد دولت -ملــت دو 
نقــِش اصلــی  را بــه زنــان تحمیــل می کنــد. اولیــن 
نقــش بــه وســیله ِی کنتــرِل بــدِن زنــان و بازتولیــِد 

زیســتیِ  ملــت اســت و دومیــن نقــش از طریــِق مکانیزم هــاِی کنتــرل )مثــل 
سیاســت هاِی جمعیتــی ( تعییــِن مرزهــاِی جمعیــِت ملــت اســت. زنــان، نــه 
ــز  ــِت فرهنگــی  نی ــورِد هوی ــه در م ــک، بل ک ــِت بیولوژی ــورِد هوی ــا در م تنه
نقــِش بازتولیــد کننــده را دارنــد: آن هــا بــا تعاریفــی مثــل »مــادراِن ملــت« 
ــوند  ــی  می ش ــِت مل ــاِد هوی ــه نم ــل ب ــی « تبدی ــده گاِن روِح مل ــا »نماین ی
ــل  ــا تحمی ــه آن ه ــی « ب ــِگ مل ــت و فرهن ــا هوی ــب ب ــاِی مناس و  »رفتاره
می شــود )Anthias & Yuval-Davis ، 1۹۸۹(. در دولت هــاِی نظامــی مثــل 
ترکیــه کــه ارتــش در فرهنــِگ آن هــا اهمیــِت بســیاری دارد، همیــن دیــدگاه 
از زنــان بــه عنــواِن »مــادراِن شــهدا« ابــزار و نمــادی می ســازد و بــه آن هــا 

ــد. ــل می کن ــش  را تحمی ــن نق ای
 آ.ک.پ، از دیدگاهــی زن ســتیز، در مواضعــی دربــاره ِی جنــِگ کردســتان 
)ترکیــه( و بــه خصــوص علیــه زنــاِن فعــال در گروه هــاِی مخالــِف حاکمیــت، 
از ملی گرایــی و میلیتاریســم )جنگ گرایــی( اســتفاده می کنــد. یکــی  از 
ایــن مــوارد، اظهــاراِت نخســت وزیــر اردوغــان، دربــاره ِی دلشــاد آکتــش –

کــه در شــهِر هپــا )در منطقــه ِی دریــاِی ســیاه( در تظاهراتــی علیــه آ.ک.پ، 
ــان در  ــود. اردوغ ــه ِی پلیــس اســتخواِن لگــن اش شکســت– ب ــِر حمل ــر اث ب
ــد  ــش می ش ــده پخ ــوِر زن ــه ط ــی ب ــاِی تلویزیون ــه از کانال ه ــخنانی ک س
دربــاره ِی دلشــاد –کــه عضــِو ســازماِن چپ گــراِی Halkevleri )خانــه ِی مــردم( 
ــوم  ــت: »معل ــودن او گف ــاره ِی »باکره«ب ــبهه درب ــاِد ش ــراِی ایج ــت– ب اس
نیســت زن اســت یــا دختــر!« )منبــع: بینــت( )ایــن بخــش مقالــه بــا بخــِش 

»سیاســت آ.ک.پ در برابــِر زنــاِن کــرد« نیــز مربــوط اســت( 
 3( دوگانگــی زن -خانــواده: مهم تریــن نقطــه ِی مشــترِک ناسیونالیســم 

و ادیــاِن توحیــدی در برابــِر زنــان، ایجــاِد دوگانه گــِی زن و خانــواده و 
محــدود کــردِن زنــان بــه نقــِش مــادری و همســری در خانــواده ِی پدرســاالر 
اســت. نجم آبــادی و روبینــا ســیگل در مقالــه ای نوشــته اند: »خانــواده 
ــِز  ــتعاره، در مرک ــک اس ــواِن ی ــه عن ــم ب ــاد و ه ــک نه ــواِن ی ــه عن ــم ب ه
ــرار  ــران ق ــه و ای ــِت ترکی ــاِی دولت- ملّ ــم و پراتیک ه ــاِت ناسیونالیس نظری
ــوژِی  ــتفاده ِی ایده ئول ــد: »اس ــز می گوی ــناس( نی ــد.«Şerifsoy )جامعه ش دارن
ناسیونالیســم از نهــاد و اســتعاره ِی خانــواده، مفهــوِم اتحــاِد ملــی  را کــه بــراِی 
ادامــه و بازتولیــِد هم بســتگِی ایــن جمعیــت الزم اســت، مشــروع می ســازد.« 
ــِن  ــدرن، در دی ــِت م ــِم دولت -ملّ ــاِف ناسیونالیس ــر خ )Şerifsoy, ۲۰۰۰( ب
اســام بــه تبــِع  اهّمیتــی کــه نهــاِد خانــواده دارد، زن بــه حــوزه ِی خصوصــی 
ــِی زِن مســلمان، ایفــا  ــه( محــدود می شــود، چــرا کــه »وظیفــه ِی اصل )خان

کــردِن نقــِش مــادری اســت.«
ــد در  ــواده« می کن ــداِی »خان ــه »زن« را ف ــوژی ک ــن ایده ئول ــکاِس ای انع
پراتیــِک آ.ک.پ بســیار آشــکار اســت: قبــل از آخریــن بحثــی  کــه دربــاره ِی 
ســقط جنین پیــش آمــد، نخســت وزیــر اردوغــان کــه در 15 ژانویــه ۲۰۰1 
ــاِد  ــم، نه ــا ه ــی م ــاِی اصول گرای ــرا هســتیم، مبن ــا اصول گ ــود: »م ــه ب گفت
ــه  ــودک « ب ــا پیشــنهاِد »داشــتِن دســت ِکم 3 ک ــا ب ــواده اســت«، بار ه خان
ــی  ــا »کارخانه های ــدگاِه او ب ــان در دی ــه زن ــود ک ــرک، نشــان داده ب ــاِن ت زن
بــراِی افزایــِش جمعیــت« تفاوتــی  ندارنــد. )منبــع: 
ــه  ــِر ۲۰۰۸، ب ــه در اکتب NTV-MSNBC( آ.ک.پ ک
وزارِت دادگســتری رســما پیشــنهاد کــرد که ســِن 
ــد،  ــش بیاب ــال کاه ــه 14 س ــان از 1۸ ب ازدواِج زن
ــواده«   ــان و خان ــرا در ســاِل ۲۰11 »وزارِت زن اخی
ــِر  ــِن اجتماعــی« تغیی ــواده و تأمی ــه »وزارِت خان ب
نــام داد. یکــی  از اولیــن ســخناِن فاطمــه شــاهین، 
بــود:  وزیــِر خانــواده چنیــن  و  آ.ک.پ  عضــِو 
»کســی  تــا بــه حــال از فمینیســم فایــده ای ندیــده 
اســت، بعــد از ایــن هــم نخواهــد دیــد«. )منبــع: 
ــا  ــه تنه ــواده، ن ــگارِی زن و خان Bianet( دوگانه ان
بیانیه هــاِی  و  اســناد  در  بل کــه  اظهــارات،  در 
ــه ِی  ــود. بیانی ــده می ش ــز دی ــزب نی ــاِت ح انتخاب
انتخابــاِت عمومــِی آ.ک.پ در ســاِل ۲۰۰1 ، زن را بــه عنــواِن مســئوِل اصلــِی 
ــه ِی اقتصــادی ای را  ــاِت خانه گــی نشــان داده و برنام ــادری و خدم ــِش م نق
ــع از زن و  ــان، در واق ــت از زن ــواِن حمای ــا عن ــه ب ــرده اســت ک پیشــنهاد ک

)Bianet :ــع ــد. )منب ــت می کن ــل حمای ــاِی متاه مرد ه
»خانــواده«ای کــه آ.ک.پ آن را حمایــت و تقویــت می کنــد، بــراِی 
ــان کامــا  یــک مکانیــزِم ســرکوب و تســلّط اســت: در جــزوه ِی »تعلیــم  زن
و دســتوِر مذهبــی  بــراِی خانواده هــا« کــه از طــرِف شــهردارِی تــوزال 
اســتانبول، وابســته بــه آ.ک.پ، در ۲۰۰۶ بــه خانواده هایــی  کــه تــازه ازدواج 
ــد  ــالگی می توانن ــن ۹ س ــران در س ــده دخت ــته ش ــد، نوش ــد داده ش کردن
ازدواج کننــد. مــردان می تواننــد زن هــا را اگــر ردی برجــای نگــذارد ضــرب 
ــِق نوشــتِن نامــه طــاق  ــان از طری و شــتم کننــد، و آن هــا می تواننــد از زن
ــده ِی  ــا نماین ــر، ده ه ــوِی دیگ ــاح(. از س ــه ِی صب ــع: روزنام ــد )منب بگیرن
آ.ک.پ، بــا عقــِد اســامی –کــه در ترکیــه رســمی  نیســت– بــا بیــش از یــک 
زن ازدواج کرده انــد و Suat Kılıç، نماینــده ِی آ.ک.پ در مجلــس، در ایــن 
ــد مــن  ــد همســری در اســام مجــاز اســت. ببینی ــه اســت: »چن ــاره گفت ب
ــن واقعیــت نیــز نشــا ن  ــا هــم داشــته باشــم«. ای ــم 4 ت 3  زن دارم، می تون
ــواده ای اســت کــه آ.ک.پ ســعی  دارد  ــی ِ نهــاِد خان دهنــده ِی چهــره ِی اصل
آن را تقویــت کنــد )منبــع: روزنامــه ِی جمهوریــت(. در مــی ۲۰11، ســیبل 
یورســین، مشــاوره خانــواده در شــهرداری هاِی فاتیــح و ایــوپ )وابســته بــه 
آ.ک.پ( در اســتانبول، گفتــه اســت: »چنــد همســرِی مــردان در مذهب مــان 
و در قــرآن مجــاز اســت. اگــر زن از نظــِر جنســی ، نقــِش مــادری، کار هــاِی 
خانگــی و دوســتی ، بــه حــِد کافــی  موفــق نباشــد، مــرد حــِق چنــد همســر 

 مهم ترین نقطه ی مشترک 
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داشــتن را دارد. ایــن روش از روابــِط نامشــروع در جامعــه و معضــِل در 
ــران جلوگیــری خواهــد کــرد«. اظهــاراِت یورســین  ــدِن دخت ــه مان خان
ــراِی مــردان شــد نشــان  ــی ِ چنــد همســری ب کــه خواهــاِن حــِق قانون
می دهــد کــه ایده ئولــوژی ای کــه خانــواده ِی مردســاالر را مشــروع 
ــاِن  ــرِف زن ــه از ط ــرداِن آ.ک.پ بل ک ــرِف م ــا از ط ــه تنه ــازد ن می س

ــِل قبــول اســت. )منبــع: روزنامــه رادیــکال( حــزب نیــز قاب

تأثیر سیاست اقتصادی نئو لیبرال آ.ک.پ بر زنان 
دفــاِع آتشــیِن آ.ک.پ از نهــاِد خانــواده علیــِه هویــِت مســتقِل 
زنــان نــه تنهــا بــا ایده ئولــوژِی اصول گــراِی اســامی، بل کــه بــا 
سیاســت هاِی نئولیبــرال نیــز مرتبــط اســت. از دهــه ِی ۸۰ میــادی تــا 
ــرب،  ــاِی محافظــه کار در کشــورهاِی ســرمایه دارِی غ ــون، حکومت ه کن
ــان  ــراِی مهــاِر بــی کاری، ســعی  دارنــد زن ــه عنــواِن یــک اســتراتژی ب ب
ــه و  ــه خان ــه برگشــتن ب ــد و آن هــا را وادار ب ــازاِر کار خــارج کنن را از ب

ــان،  ــی از کاِر خانگــِی زن ــه طــور کل ــی  ســرمایه داری ب ــد. وقت ــواده کنن خان
ــادِی  ــِل اقتص ــرد، دالی ــود می ب ــردان س ــروِی کاِر م ــِد نی ــاِظ بازتولی ــه لح ب

ــد. ــح می باش ــیار واض ــان بس ــه زن ــواده« ب ــه و خان ــردِن »خان ــل ک تحمی
محمــد شیمشــک، وزیــِر دولــِت آ.ک.پ در ۲۰۰۹ گفــت: »می دانیــد چــرا 
نــرِخ بــی کاری افزایــش می یابــد؟ زیــرا در شــرایِط بحــراِن اقتصــادی، زنــاِن 
ــش  ــاِن زحمت ک ــوند« و زن ــه می ش ــروِی کار اضاف ــه نی ــم ب ــاِی کار ه جوی
ــان داد.  ــی کاری نش ــادی و ب ــراِن اقتص ــِی بح ــئوِل اصل ــواِن مس ــه عن را ب
ب ویســل ارقلــو، یکــی از وزراِی آ.ک.پ کــه در ۲۰11، بــه زنانــی کــه از او کار 
خواســتند بــا خنــده گفــت: »مگــر کارهــاِی خانــه برایتــان کافــی  نیســت؟«. 
همــه ِی ایــن برخوردهــا نشــان دهنده ِی انعــکاِس سیاســِت مشــترِک اســاِم 
ــروِی کاِر  ــان را از نی ــد زن ــه ســعی  دارن ــرا و نئولیبرالیســم اســت ک اصول گ

جامعــه خــارج کننــد. )منابــع: اتحادیــه ی Eğitim-Sen, روزنامــه رادیــکال(
جــزوه ِی »راهنمایــی  بــراِی مــادراِن کارگــر« کــه در ســایِت رســمِی وزارِت 
ــِت  ــِت حکوم ــز ذهنی ــد نی ــر ش ــی منتش ــت هاِی اجتماع ــواده و سیاس خان
ــت:  ــده اس ــزوه آم ــن ج ــد. در ای ــان می ده ــورد نش ــن م ــه را در ای ترکی
ــته  ــاد داش ــه در ی ــد همیش ــد، بای ــه کار می کن ــی  ک ــادر در حال ــک م »ی
ــک  ــه ِی ی ــن وظیف ــت. اولی ــی اس ــی او کاِر خانگ ــه ِی اصل ــه وظیف ــد ک باش
ــدش و  ــراِی فرزن ــادری ب ــوهرش، م ــراِی ش ــر ب ــِش همس ــاِی نق ــادر، ایف م
ــا  ــن جــزوه، ب ــه ِی خــودش اســت.«  در ای ــراِی خان ــی ب ــت کدبانوی در نهای
ــد،  ــادر کار کن ــک م ــر ی ــه اگ ــود ک ــان داده می ش ــف نش ــاِی مختل مثال ه
ــه  ــادری ک ــا قصــه ِی »م ــا ب ــد. مث ــه ســرش می آی ــی  )!( ب چــه فاکت های
ــه  ــد و در نتیج ــدا کن ــدش پی ــراِی فرزن ــبی ب ــِت مناس ــد سرپرس نمی توان
وقتــی  او ســر کار هســت بــه فرزنــدش تجــاوز می شــود« نشــان داده شــده 
اســت کــه کار کــردِن یــک زن بــراِی خانــواده تــا چــه انــدازه خطرنــاک )!( 

)Bianet ــعیت ــع: س ــت. )منب اس
ــا  ــون، ب ــا کن ــادی ت ــه ِی ۸۰ می ــِت سیاســِت نئولیبرالیســتی از ده تقوی
ــر )flextime(، کاِر  ــردِن کاِر انعطاف پذی ــج ک ــی و رای ــِت اجتماع ــِش امنی کاه
ــت و  ــه ِی کاِر ارزان، بی  امنی ــه عرص ــان را ب ــاخته و زن ــی  ارزش س ــان را ب زن
انعطاف پذیــر محــدود کــرده اســت. آ.ک.پ کــه بــا تصویــِب قوانیــِن جدیــِد 
بیمــه  ِی اجتماعــی، اســتخدام و اتحادیه هــاِی کار، سیاســت هاِی نئولیبرالــی 
ــول  ــِی پ ــدوِق بین الملل ــا و صن ــه ِی اروپ ــِع اتحادی ــه مناف ــا توجــه ب را کــه ب
ــن سیاســت  )آی.ام.اف( تعییــن شــده را اجــرا کــرده اســت، در راســتاِی ای
از زنانــی کــه نتوانســته آن هــا را بــه خانــه محــدود کنــد بــه عنــواِن نیــروِی 
ــاِر رســمِی ســاِل ۲۰۰۸، 5۸ درصــد  ــِق آم ــد: طب کاِر ارزان اســتفاده می کن
از زنــاِن اســتخدام شــده در شــغل هاِی گوناگــون، بــدوِن قــرارداد کار 
ــاِن  ــارم زن ــت. یک چه ــد اس ــردان 3۸ درص ــداد در م ــن تع ــد. ای می کنن
ــاِی  ــه آماره ــه این ک ــا توجــه ب ــد. ب ــرارداد کار می کنن ــدوِن ق ــز ب ــر نی کارگ

رســمی نمی توانــد اطاعــاِت کامــل و دقیقــی را ارائــه کــرده باشــد، می تــوان 
)KEIG :گفــت کــه ایــن آمــار در واقــع خیلــی  بیش تــر از ایــن اســت. )منبــع

 
 )femicide( نتیجه ی حاکمیت ده ساله ی آ.ک.پ: زن ُکشی

ــِل  ــه قت ــه ب ــت ک ــناختی ای اس ــواِن جامعه ش ــی )femicide( عن زن ُکش
ــان  ــا جنســیِت زن ــاط ب ــف در ارتب ــاِی مختل ــا علت ه ــان ب سیســتماتیِک زن
تعییــن شــده اســت. کشــتاِر زنــان از ســوِی مــردان کــه بیش تــر بــه عنــواِن 
ــر  ــاِل اخی ــت س ــوِل هف ــود در ط ــرده می ش ــام ب ــی« از آن ن ــل ناموس »قت
ــر افزایــش  ــوده اســت  14براب ــت و توســعه« در قــدرت ب کــه حــزِب »عدال
ــاِل ۲۰۰۲  ــتری در س ــاِی وزارِت دادگس ــِق آماره ــت. طب ــرده اس ــدا ک پی
ــان کشــته شــده  ــاِر زن ــدرت رســید آم ــه ق ــت و توســعه ب کــه حــزِب عدال
ــر  ــه ۹53نف ــار ب ــن آم ــاِل ۲۰۰۹ ای ــاه اوِل س ــت م ــود و در هف ــر ب ۶۶ نف
رســید.3 اگــر در نظــر بگیریــم کــه در طــوِل ایــن مــدت افزایــِش قتل هــاِی 
ــن نتیجــه می رســیم کــه  ــه ای ــود ب ــا 1۰درصــد ب ــان در کِل جهــان تنه زن
ــه از  ــد بل ک ــروی نمی کن ــی پی ــِل کل ــه از عوام ــار در ترکی ــِش آم ــن افزای ای
عوامــِل سیاســی و اجتماعــی در شــرایِط فعلــِی ترکیــه متاثــر بــوده اســت. 
ــراِن  ــران و همس ــواده، همس ــکان، خان ــوِی نزدی ــر از س ــا بیش ت ــن قتل ه ای
ــن  ــه ای ــکاب ب ــرای ارت ــج ب ــاِی رای ــرد. بهانه ه ــورت می گی ــان ص ــابِق زن س
گونــه قتل هــا خیانــت و یــا شــبهه ِی خیانــت، درخواســِت طــاق، متارکــه، 
ــا عشــوه ســاعت پرســیدن  رعایــت نکــردِن شــئوناِت اخاقــی و... اســت. »ب
ــقانه از  ــاِی عاش ــِت ترانه ه ــردن«، »درخواس ــام ک ــادی حم ــردان«، »زی از م
ــردِن  ــا »بی نمــک درســت ک ــا پســران«، و حت ــو«، »صحبــت کــردن ب رادی
ــه در دفاعیات شــان  ــوده ک ــل ب ــرداِن قات ــل« م ــه »دالی ــی« از جمل ماکارون
ــرده اســت.4  ــدا ک ــاب پی ــم بازت ــانه ها ه ــه شــده و در رس ــا ارائ در دادگاه ه

ــال خبــر ســل(  )منبــع: پرت
ــان از  ــهِر آدیام ــاله در ش ــِی 1۶ س ــه مم ــتِن مدین ــه ِی کش ــا بهان مث
ــود )منبــع: بینــت(،  ــا پســران« ب ــواده اش، »صحبــت کــردن او ب طــرِف خان
ــر از طــرِف همســرش  ــِل ســوگی اککــوش کــه در شــهِر ازمی ــه ِی قت و بهان
جلــوِی بچــه اش کشــته شــد، »پوشــیدِن شــلواِر تنــگ و بــا عشــوه ســاعت 

ــکال( ــه رادی ــع: روزنام ــود« )!( )منب ــردان ب ــیدن از م پرس
ــِی  ــِل اصل ــد دلی ــان، می گوی ــوِق زن ــِع حق ــل و مداف ــار، وکی ــا گل به  هلی
ــان  ــه زن ــنتی  ب ــی ِ س ــردِن زندگ ــل ک ــان ســعی  در تحمی ــلِ  زن ــِش قت افزای
اســت و »زنانــی کــه بــه تعــرِض زندگــیِ  ســنتی  مقاومــت می کننــد کشــته 
ــراِی  ــوژِی اصول گ ــِش ایده ئول ــر نق ــن نظ ــت( از ای ــع: بین ــوند«. )منب می ش
آ.ک.پ در افزایــِش قتل هــاِی ناموســی و تبدیــِل ایــن واقعیــت بــه زن ُکشــی 
ــوژی  ــه ایده ئول ــا ب ــت در زن ُکشــی دارد تنه آشــکار اســت. نقشــی  کــه دول
محــدود نیســت و در  پراتیــک نیــز منعکــس می شــود. طبــِق خبرهایــی کــه 
ــی کــه کشــته شــده اند  در رســانه ها انعــکاس یافتــه اســت بســیاری از زنان
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مخصوصــا آن هایــی کــه طــاق گرفتــه بودنــد قبــل از کشــته شــدن از پلیس 
تقاضــاِی حمایــت کــرده بودنــد ولــی بــه آنــان توجهــی نشــده بــود و همیــن 
طــور بســیاری از زنانــی کــه بــه پلیــس یــا خانه هــاِی امــن مراجعــه کــرده 
بودنــد بــا بی توجهــِی پلیــس روبــه رو شــدند و بعــد از بــه خانــه بازگردانــده 
شــدن از ســوِی پلیــس، کشــته شــدند.5 از ســو ی ِ دیگــر تبصــره ِی قانونــِی 
»تحریــِک حــاد« کــه در دادگاه هــا در رابطــه بــا قتل هــاِی زنــان بــه 
ــا ایــن اســتدالل  تبرئــه ِی قاتــان و تخفیــِف مجــازاِت آنــان می انجامــد – ب
ــد و باعــِث قتــِل خودشــان  ــان خودشــان قاتــان را تحریــک کرده ان کــه زن
ــگاِه شــریِک جــرِم  ــی«، دادگاه را در جای ــن عمل کــرد »قانون شــده اند– و ای

ــاند.6 ــان می نش قات
ــر ایــن برخــورِد سیســتماتیک، اظهــاراِت س. عالیــه کــوف، عضــِو  عاوه ب

ــواده«،  ــان و خان ــِر ســابِق وزارِت  »زن آ.ک.پ و وزی
ــا  ــوارِد اســتثنائی کــه ب ــان را »م کــه قتل هــاِی زن
ــدارد« دانســت، نشــانه ِی  ــِن کشــور ربطــی  ن قوانی
ــت. در  ــاله اس ــن مس ــه ای ــی ِ آ.ک.پ ب ــی  توجه ب
ــارس  ــزب، در 3 م ــاِن ح ــاخه ِی زن ــه ش ــی  ک حال
از  »جلوگیــری  عنــواِن  بــا  کنفرانســی   ،۲۰11
قتل هــاِی زنــان« را برگــزار کــرد، بســیاری از 
ــس  ــن کنفران ــه ای ــه  ب ــاِن ترکی ــازمان هاِی زن س

)Bianet ــعیت ــع: س ــدند. )منب ــوت نش دع

سیاست آ.ک.پ در برابر زنان کرد
مســاله ِی ُکــرد و جنــِگ کردســتان، کــه تقریبــا 
ترکیــه  سیاســِی  گروه هــاِی  و  احــزاب  تمــام 
آن را بــه عنــواِن مهم تریــن مســاله ِی کشــور 
ــاره ِی  ــدگاِه آ.ک.پ درب ــِل دی ــد، در تحلی می بینن
ــد در نظــر گرفتــه بشــود.  ــز بای ــان نی مســاله ِی زن
ــان،  ــه زن ــبت ب ــرِش آ.ک.پ نس ــک نگ ــدوِن ش ب
ــن  ــا ای ــز صــادق اســت: ب ــرد نی ــاِن ُک ــورِد زن در م

حــال، وجــوِد سیاســِت فشــار و ســرکوِب عمیق تــر نســبت بــه زنــاِن ُکــرد بــه 
عنــواِن  اســتراتژی ای علیــه جنبــِش ُکــرِد ترکیــه )بــا رهبــرِی پ.ک.ک(، از 
ــرِد ایــن کشــور مطــرح می شــود7. ایــن وضعیــت،  ــاِن ُک طــرِف جنبــِش زن
ــه در  ــاِم کشــور هایی  ک ــه در تم ــه، بل ک ــا و ترکی ــورِد ُکرده ــا در م ــه تنه ن
آن مســاله ِی ملــی  مطــرح اســت، بــه عنــواِن نتیجــه ِی ســاختاِر جنســیتی و 

ــود دارد. ــی  وج ــکل هاِی مختلف ــه ش ــم ب ــاالِر ناسیونالیس مردس
 Rubina Saigol )جامعه شــناس(، در مقالــه ِی »جنگ گرایــی، ملــت و 
جنســیِت اجتماعــی: بــدِن زن بــه عنــواِن عرصــه ِی درگیــرِی خشــونت آمیز« 
تبدیــل شــدِن بــدِن زن بــه یــک ســاح و ابــزاِر جنــگ را این گونــه توضیــح 
ــدِف  ــردم ه ــاِم م ــی، تم ــی و بین الملل ــاِی قوم ــت: »در درگیری ه داده اس
ــونِت  ــان، خش ــورِد زن ــونت در م ــن خش ــا ای ــد ام ــرار می گیرن ــونت ق خش
جنســی  یعنــی  تجــاوز اســت. بــرای ملی گرایــِی مردســاالر چنــان کــه زنــاِن 
یــک مــرد نمــاِد فرهنــگ، صنعــت و خانــه ِی وی هســتند، نمــاِد فرهنــگ و 
مردانگــِی »دیگــران« نیــز زنــاِن آن هــا هســتند… در نتیجــه همان طــور کــه 
ــز  ــمنان نی ــد، دش ــکل می گیرن ــان ش ــِش زن ــا نق ــت ب ــک مل ــانه هاِی ی افس

)۲۰۰4 ،Saigol( ».ــد ــک می  کنن ــان ح ــدِن زن ــر ب ــان را ب پیروزی ش
 همان طــور کــه در بوســنی، ویتنــام و مناطــِق جنــگ زده ِی مختلــف نیــز 
تجربــه شــده بــود، از دهــه ِی ۸۰ میــادی تاکنــون در ترکیــه و کردســتان، 
ــی  ــاِی دولت ــش و نهاد ه ــِط ارت ــان، توس ــِه زن ــونت ها  علی ــه خش ــن  گون ای
ــِت آ.ک.پ تنهــا نهــادی نیســت کــه  ــی  کــه دول اعمــال می شــود8. در حال
ایــن اســتراتژی را ادامــه می دهــد، پذیــرش و انجــام ایــن سیاســت از ســو ِی 
ایــن دولــت در شــیوه هاِی گوناگــون، بســیار مهــم اســت. طبــق خبر هایــی  
ــِت آ.ک.پ  ــال هاِی حاکمی ــن س ــد، از اولی ــکاس یافتن ــانه ها انع ــه در رس ک
تــا کنــون، در شــهر هاِی مختلــِف کردنشــین، از طــرِف نماینــده گاِن آ.ک.پ، 

اشــخاِص مرتبــط بــا جماعــِت فتــح اهلل گولــن و نیروهــاِی پلیــس )کــه تحــِت 
کنتــرِل ایــن دو نهــاد هســتند( بــه خصــوص بــه دختــراِن کــم ســّن وســال، 
خشــونِت جنســی  اعمــال شــده اســت. طبــِق ایــن اخبــار، در ســال ۲۰1۰ 
در شــهِر کردنشــیِن ســییرت، بیــش از صــد نفــر کــه بیــن آن هــا پلیس هــا، 
ســربازان، و محمــد ندیــم هلوکیگلــو )کــه فامیــل نزدیــک ییلمــز هلوکیگلــو، 
نماینــده ی آ.ک.پ در همــان شــهر اســت( بودنــد، بــه 4 دختــر کــه سن شــان 
بیــن 11 و 1۶ ســال بــود، در عــرِض چنــد ســال چندیــن بــار تجــاوز کردنــد. 
ــهِر  ــیم )ش ــهِر درس ــال، در ش ــان س ــری Fırat( در هم ــس خب ــع: آژان )منب
ــی اســت(  ــوی مذهــب کــه اســم ترکــی رســمی آن تونجل ُکردنشــین و عل
ــک  ــه ی ــک، ب ــتاِن اوکی ــکیاِت آ.ک.پ در شهرس ــس تش ــک، رئی ــا چل رض
ــرده  ــه ک ــا قصــِد تجــاوز حمل ــی  ب ــده ِی ذهن ــر 14 ســاله ِی عقــب مان دخت
ــه،  ــر در منطق ــن خب ــکاس ای ــد از انع ــود. بع ب
ــاق  ــن اتف ــه ای ــراض ب ــراِی اعت ــهر ب ــاِف ش اصن
مغازه های شــان را بــرای چنــد روز بســتند. در 
ــس  ــانه ها منعک ــز در رس ــامبر ۲۰1۰ نی ــاِه دس م
شــد کــه در آِمــد ) نــام ترکــی رســمی ایــن شــهر 
دیاربکــر اســت و بزرگتریــن جمعیــِت ُکــرد را در 
ترکیــه دارد(، در Mazhar Bağlı، عضــِو هیئــِت 
ــته ِی  ــگاه در رش ــتاِد دانش ــزِی آ.ک.پ و اس مرک
جامعه شناســِی دانشــگاِه دیجلــه ایــن شــهر، 
ــرار  ــی  ق ــِت آزاِر جنس ــو را تح ــراِن دانش ج دخت
ــِر تجــاوِز او  ــا هــم در اث داد و یکــی  از دانش جوه

)Fırat ــاردار شــد. )آژانــس خبــری ب
ذهنیــِت آ.ک.پ نســبت بــه زنــاِن ُکــرد در 
اظهــاراِت هلیــل بکرکــی، رئیــس شــهردارِی ریــز 
ــاب  ــن بازت ــز چنی ــیاه( نی ــا س ــه ِی دری )در منطق
ــِل مســاله ِی  ــراِی ح ــت: »ب ــد، او گف ــدا می کن پی
ُکــرد، زنانــی کــه اهــِل جنوب شــرق )کردســتان( 
هســتند را بــه عنــواِن همســِر دوم  بــا عقــِد 
ــه  ــا ب ــم ت ــه همســری برگزینی ــه رســمی  نیســت( ب اســامی )کــه در ترکی

ــکال( ــه رادی ــه ی ــع: روزنام ــویم.« )منب ــل بش ــمنی فامی ــاِی دش ج

زنان در آ.ک.پ: سازماندهی زنان    درون حزب و مساله ی حجاب
ــاله ِی  ــه مس ــدگاِه آ.ک.پ ب ــِل دی ــراِی تحلی ــد ب ــه بای ــی ک ــر نکات از دیگ
ــت.  ــزب اس ــوِد ح ــان در خ ــازماندهِی زن ــود، س ــه ش ــر گرفت ــان در نظ زن
ــیدِن آ.ک.پ  ــت رس ــه حاکمی ــد از ب ــی  بع ــه کم ــاِن حــزب، ک ــاخه ِی زن ش
در ســوِم نوامبــِر ۲۰۰۲، تشــکیل شــد، باعــِث فعــال شــدِن بســیاری از زنــان 
ــزب،  ــش از ح ــن بخ ــی ِ ای ــاِی اصل ــد. فعالیت ه ــه ش ــنتِی جامع ــِر س از قش
تبلیغــات در دوره ِی انتخابــات،  ســازماندهی در نواحــِی مختلــف و کار هــاِی 

ــه اســت. خیری
 بــه نظــِر خدیجــه چکمــک، رئیــِس شــاخه ِی زنــان در شهرســتاِن 
Keçiören آنــکارا، در حالــی  کــه ســازماندهِی شــاخه ِی زنــان مثــِل شــاخه ِی 
جوانــان می باشــد، بســیاری از زنــاِن جــوان نمی خواهنــد بــا مردهــا بــا هــم 
کار کننــد و بــه همیــن دلیــل بــه شــاخه ِی زنــان می  پیوندنــد9. ایــن نکتــه 
نشــان می دهــد کــه فعالیــِت شــاخه ِی زنــاِن حــزب، بــا نگرش هــاِی ســنتیِ  

بدنــه ِی حــزب شــدیدا مرتبــط اســت.
در مقالــه ِی »آ.ک.پ و زنــان« کــه از طــرِف و. تــور و ز. چیتــک، اســاتیِد 
ــا  ــت، ب ــده اس ــته ش ــه نوش ــیِ  خاورمیان ــگاِه صنعت ــِی دانش ــِط بین الملل رواب
زنانــی کــه در آ.ک.پ فعــال هســتند مصاحبه هایــی انجــام شــده اســت. در 
ایــن مقالــه اشــاره شــده اســت کــه بســیاری از ایــن زنــان، دلیــِل اهمیــت 
ــادری و  ــِش م ــر در نق ــِت بیش ت ــا »موفقی ــت را ب ــان در سیاس ــِت زن دخال
ــه  ــک ارزش در ترکی ــواِن ی ــه عن ــودن ب ــی ب ــایه ِی خوب ــایگی ]همس همس
مطــرح اســت[« توضیــح می دهنــد. همین طــور، »اهمیتــی کــه آ.ک.پ بــه 

کشتار زنان از سوی مردان که 
بیش تر به عنوان »قتل ناموسی« 
از آن نام برده می شود در طول 

هفت سال اخیر که حزب »عدالت 
و توسعه« در قدرت بوده است  
14برابر افزایش پیدا کرده است. 
طبق آمارهای وزارت دادگستری 
در سال 2002 که حزب عدالت و 
توسعه به قدرت رسید آمار زنان 
کشته شده 66 نفر بود و در هفت 

ماه اول سال 2009 این آمار به 
953نفر رسید. 
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اخــاق و اعتقــاِد مذهبــی  می دهــد« یکــی  از دالیــِل اصلــِی شــرکِت 
زنــان در ایــن حــزب اســت. مثــا نــوردن شــانلی، رئیــس شــاخه ِی 
ــاِی  ــه آدم ه ــی ک ــتم در  حزب ــد: »می خواس ــکارا می گوی ــاِن آن زن
ــِس  ــک، رئی ــرین ازم ــم« و نس ــال باش ــتند فع ــن در آن هس موم
ــن حــزب  ــِل شــرکت در ای ــز دلی ــا نی شــاخه ِی شهرســتاِن چانکای
ــتند  ــانی  هس ــِن آ.ک.پ کس ــد: »فعالی ــح می ده ــه توضی را این گون
ــز نشــان  ــق نی ــن تحقی ــد«. ای ــاد دارن ــه ی ــه خــدا را همیشــه ب ک
ــه  ــان در کنفرانســی ک ــر اردوغ ــه نخســت وزی ــد در حالی  ک می ده
ــه  ــت: »ب ــت، گف ــان داش ــازمان هاِی زن ــا س ــوالِی ۲۰11 ب در ج
برابــرِی زن و مــرد اعتقــاد نــدارم« و بــا طــرِح تعییــِن اولویــت بــراِی 
کاندیدا هــاِی زن در انتخابــات مخالفــت کــرد، بــه نظــِر بســیاری از 
زنــاِن فعــاِل حــزب، او »نخســت وزیــری اســت کــه از زنــان حمایــت 

می کنــد«.
 بــا ایــن حــال زنــان وجــوِد مشــکاتی کــه در زنده گــی ِ 
ــاِن  ــیاری از زن ــد: بس ــده نمی گیرن ــد را نادی ــی دارن ــِی حزب سیاس
ــه  ــبت ب ــزب کا نس ــه »در ح ــد ک ــا گفته ان ــال در مصاحبه ه فع
دخالــِت زنــان در فعالیــِت سیاســی مقاومتــی وجــود دارد، امــا ایــن 
ــان در آینــده حــل خواهــد شــد«.   ــِت پراتیــِک زن ــا تقوی مشــکل ب

ــروم  ــه و چ ــهر هاِی کریکال ــوالِی ۲۰۰۶ در ش ــه در ج ــی  ک در مصاحبه های
ــرِی  ــه نابراب ــهر ب ــاِن ش ــاخه ِی زن ــاِی ش ــی  از رؤس ــت، یک ــده اس ــام ش انج
ــه از  ــد ک ــا می دانی ــت: »آی ــرده اس ــاره ک ــور اش ــزب این ط ــی  در ح جنس
زنانــی کــه در ســازمان هاِی شهرســتان حــزب هســتند در دوره ِی انتخابــات 
ــوند،  ــوش می ش ــا فرام ــاِت آن ه ــد از انتخاب ــا بع ــند؟ ام ــدر کار می کش چه ق
ــن حــد  ــا ای ــد. ت ــان را کا می بندن ــر پیشــنهاد بشــود شــاخه ِی زن ــا اگ حت

ــم«. ــرار داری تحــِت تبعیــض ق
ــی  در  ــِش مهم ــه نق ــاب ک ــاله ِی حج ــزب از مس ــاِل ح ــاِن فع درِک زن
ــز  ــان نی ــه آن ــد ک ــِی آ.ک.پ دارد نشــان می ده ــاِت سیاس ــان و تبلیغ گفتم
ــد  ــاالِر اســامی معتق ــوژِی مردس ــه ایده ئول ــان ب ــکاراِن مردش ــدِر هم ــه ق ب
هســتند. در مقالــه ِی مذکــور نوشــته شــده اســت: »زنــاِن عضــِو آ.ک.پ، بیــِن 
مفهــوِم »اخــاق« )»ahlak« در ترکــی ، بــه معنــاِی خــوِی ســنتی  و مذهبــی ( 
و دیــِن اســام رابطــه ِی نزدیکــی  می بیننــد.  بــه نظــِر آن هــا بــرای ســاختِن 
جامعــه ِی »خــوش اخــاق«ای کــه اســام مناســب می دانــد، نقــِش اساســی  
ــوند نســل هاِی  ــث می ش ــادری باع ــِش م ــا نق ــان ب ــرا زن ــد؛ زی ــان دارن را زن
ــده  ــه آین ــوی ب ــاِی معن ــند و ارزش ه ــته باش ــنتی  داش ــاِق س ــد، اخ جدی
منتقــل شــود. از ایــن نظــر مســاله ِی حجــاب از نــگاِه زنــاِن عضــو آ.ک.پ بــا 
مفهــوِم اخــاق مرتبــط اســت. بــه نظــر آن هــا ذاِت مــردان مشــخص اســت: 
ــراِی حفــظ »اخــاق« جامعــه،  نفــِس مــردان ضعیــف اســت و در نتیجــه ب
ــد«  ــدود کن ــرد مح ــِط زن و م ــود را در رواب ــد خ ــه بای ــت ک ــن زن اس ای

)منبــع: نشــریه ملکیــه، دانشــگاه آنــکارا(
عاوه بــر ایــن، مســاله ِی حجــاب در سلســله  مراتبــی کــه در خــوِد حــزب 
ــکیاِت  ــزب و تش ــِی ح ــِت اجرای ــد: در هیئ ــر می باش ــز موث ــود دارد نی وج
ــد و در  ــش می یاب ــه افزای ــاِن محجب ــداِد زن ــن– تع ــه پایی ــاال ب ــان – از ب زن
حالی کــه زنــاِن محجبــه کــه در ســطوح پاییــن قــرار دارنــد ایــن ممنوعیــت 
را بــه عنــواِن یــک مشــکِل حیاتــی کــه فــوری بایــد حــل شــود می بیننــد 
امــا بــه نظــِر هیئــت مدیــره ِی حــزب و زنانــی کــه در ســطوِح باالتــر قــرار 
ــِق  ــِق تحقی ــد شــد. طب ــرور حــل خواه ــه م ــه ب ــد مســاله ای اســت ک دارن
ــه ســطِح  ــان در حــزب ب ــن اســت کــه زن ــع ای مذکــور، اینکــه حجــاب مان
ــِث  ــس بشــوند، باع ــِی مجل ــداِی نماینده گ ــا کاندی ــد و مخصوص ــر برون باالت

ــاِن ســنتِی حــزب شــده اســت.10 نارضایتــِی زن
ــا  ــی ب ــن ۲۰11 کمپین ــاِت 1۲ ژوئ ــت در انتخاب ــن وضعی در نتیجــه ِی ای
ــاِن  ــرِف زن ــم نیســت« از ط ــه نیســت، رای ه ــدای محجب ــر کاندی ــاِم »اگ ن
فمینیســِت اســامی هم چــون ســیبل اراســان، هدایــت شــفقتلی توکســال 
و جیهــان آکتــاش تشــکیل شــد. زنانــی کــه ایــن کمپیــن را تشــکیل دادنــد 

ــه  ــه همــه ِی احــزاب توصی ــت و توســعه بل کــه ب ــه حــزِب عدال ــا ب ــه تنه ن
کردنــد کاندیــداِی محجبــه معرفــی کننــد و عنــوان کردنــد بــر ایــن اســاس 
رای خواهنــد داد. ایــن کمپیــن واکنــِش شــدیِد مردهــاِی حــزِب عدالــت و 
ــه  ــوالچ ک ــی ب ــد. عل ــادی ش ــاِی زی ــِث بحث ه ــت و باع ــعه را برانگیخ توس
ــه حــزِب  ــا نزدیکــی اش ب یکــی از نویســندگاِن روزنامــه ِی »زمــان« –کــه ب
ــی  ــود– زنان ــناخته می ش ــن ش ــح اهلل گول ــِت فت ــعه و جماع ــت و توس عدال
ــاِی حــزب و  ــم شــدِن رای ه ــه ک ــد را ب ــن را تشــکیل دادن ــن کمپی ــه ای ک
ــاِه  ــه در م ــد از این ک ــرد. بع ــم ک ــتی مته ــه ِی فمینیس ــّر و تفرق ــاِد ش ایج
ــرد منســوب اســت– پیشــنهاِد  ــِش ُک ــه جنب ــه ب ــزِب ب.د.پ –ک ــر ح اکتب
ــان بتواننــد از شــلوار و روســری اســتفاده  ــِس زن ــی را داد کــه در مجل قانون
ــت و توســعه رد شــد، نارضایتــِی  کننــد و ایــن طــرح از طــرِف حــزِب عدال
ــت.  ــش یاف ــت و توســعه افزای ــاِن حــزِب عدال فمینیســت هاِی اســامی و زن
ــر در مصاحبه هــاِی  ــِل عایشــه بهورل ــاِح اســامی مث ــان در جن بعضــی از زن
خــود بــا رســانه ها گفتــه اســت کــه حاکمیــِت حــزِب عدالــت و توســعه بــراِی 
زنــاِن محجبــه ســودی نداشــته اســت و مردهــاِی جنــاِح اســامی بعــد از بــه 
ــه ای  ــاِن محجب ــان، زن ــاِه زنده گی ش ــطِح رف ــِش س ــیدن و افزای ــدرت رس ق
کــه باعــِث قدرت گیــرِی آنــان شــدند را فرامــوش کردنــد و از اقتــداِر خــود 
بــراِی برگزیــدِن زن هــاِی دیگــری کــه بی حجــاب هســتند اســتفاده کردنــد.

جنبش زنان ترکیه در امروز و نقاط ضعف آن
ــه شــرایِط  ــان در ترکیــه، ب ــِه زن بعــد از تحلیــِل تبعیــض و ســرکوب علی
ــه  ــرد. در حالی  ک ــه ک ــد توج ــز بای ــرکوب نی ــن س ــه ای ــان علی ــِت زن مقاوم
در ترکیــه فضــا بــراِی حضــوِر جنبــِش زنــان آزاد اســت و امکانــاِت فعالیــت 
بســیار اســت، جنبــش در ایــن کشــور ضعیــف و غیررادیــکال اســت. امــروز 
 ,»KA-DER« ــان، در نهادهــاِی لیبــرال مثــل بخــِش عظیمــی  از جنبــِش زن
کــه هــدف اش افزایــِش حقــوِق زنــان در  چارچــوِب سیســتِم قانونــِی کشــور 
 Mor Çatı ــل ــکل هایی مث ــر در تش ــی دیگ ــتند. بخش ــکل هس ــت، متش اس
)خانــه ِی بنفــش( متمرکــز شــده اند کــه بــه ارائــه ِی امکاناتــی بــراِی 
زنــاِن خشــونت دیده و بــه فعالیت هــاِی روزمــره، عملــی  و غیر سیاســی 

می پردازنــد.
ــِر عنــواِن لیبــرال فمینیســت  در حالی  کــه ایــن دو بخــش را می شــود زی
تحلیــل کــرد، بخــِش دیگــری کــه از نظــِر طبقاتــی و اجتماعــی محدودتــر 
ــاِن  ــا پاتفــرِم زن هســت، گروه هایــی مثــل کلکتیــو فمینیســِت اســتانبول ی
آنــکارا هســتند کــه بــر خــاِف گــروِه اول، بــه سیاســِت روزمــره عکس العمــِل 
ــِش مســتقِل  ــع جنب ــه در واق ــن بخــش ک ــد. ای ــیع تری نشــان می دهن وس
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ــاِن ایــن کشــور را تشــکیل می دهنــد، بــه شــهرهاِی بــزرِگ ایــن کشــور  زن
ــی،  ــِر طبقات ــت و از نظ ــدود هس ــر( مح ــتانبول و ازمی ــکارا، اس ــل آن )مث
ــتانداردهاِی  ــد و اس ــوذ دارن ــگاه ها نف ــه در دانش ــی  ک ــِر خاص ــا قش ــا ب تنه

ــد. ــاط دارن ــت، ارتب ــر اس ــه باالت ــِت جامع ــان از اکثری زنده گی ش
ــه  ــه هســتند ک ــاِن احــزاِب چــِپ ترکی ــا بخــِش ســوم، شــاخه هاِی زن ام
عکس العمل هــاِی سیاســی دارنــد و در چنــد ســاِل اخیــر، اعتراضــاِت 
ــِر سیاســِت حکومــِت آ.ک.پ برگــزار کــرده اســت. در  گســترده ای را در براب
ــه ِی  ــری –خان ــاِی هالک اِول ــاِن گروه ه ــِش زن ــا بخ ــش، مخصوص ــن بخ ای
ــد  ــه بای ــتند. البت ــال هس ــیار فع ــی، بس ــاِی دانش جوی ــق– و کلکتیوه خل
توجــه کــرد کــه ایــن بخــش نمی توانــد بــه عنــواِن یــک جنبــِش مســتقِل 
زنــان محســوب بشــود، امــا در سیاســِت عملــی ، نقشــی  کــه بایــد از طــرِف 
ــان اســت. در حالی  کــه  ــان ایفــا بشــود، بــر عهــده ِی آن جنبــِش مســتقِل زن
ایــن بخــش از نیروهــا، یعنــی  جنبــِش زنــان وابســته بــه گروه هــاِی چــپ، در 
تحلیــل و انتقــادش از سیاســِت حکومــت، بــه نقــِش مذهــب و بنیادگرایــی 
اشــاره می کنــد، جنبــِش مســتقِل زنــان گفتمــاِن ضد مدرنیتــه ای دارد 
کــه خطرهــاِی عملــی و واقعــِی بنیادگرایــی اســامی بــراِی زنــان را نادیــده 
ــی   ــاِط نزدیک ــز ارتب ــامی نی ــِم اس ــِش فمینیس ــا جنب ــرا ب ــرد و اخی می گی

پیــدا کــرده اســت.

ــرا  ــه اکث ــور ک ــرِق کش ــِق ش ــان در مناط ــِش زن ــر، جنب ــو ِی دیگ از س
ــی  ــیار اجتماع ــرد بس ــِش ُک ــاِی جنب ــِر فعالیت ه ــتند، در اث ــین هس ُکردنش
ــه،  ــتاِن ترکی ــهر هاِی کردس ــارس در ش ــت. تظاهرات هــاِی ۸ م ــده اس ش
ــکارا –پایتخــِت کشــور– ــاِی آن ــر از تظاهرات ه ــر و قوی ت ــرا پرجمعیت ت اکث
ــد  ــرد شــرکت می کنن ــاِن ُک ــا زن اســت، و در تظاهرات هــاِی اســتانبول، غالب
)مخصوصــا زن هایــی کــه در کارخانه هــاِی تولیــِد پوشــاک و پارچــه دوزی کار 
می کننــد(. در حالی  کــه از نظــِر طبقاتــی و تعــداِد جمعیــِت شــرکت کننــده 
ــوژِی  ــاِن تــرک« هســتند امــا کیفیتــا ایده ئول بســیار جلوتــر از »جنبــِش زن
جنبــش، تحــِت تاثیــِر ناسیونالیســم قــرار دارد و عمــا ایــده ای که زنــان را در 
ــه  ــدگاِه فمینیســتی، بل ک ــا دی ــه تنه ــد، ن ــن ســطح ســازمان دهی می کن ای
ــه اصطــاِح خــوِد ُکردهــا »میهن دوســتی«  بیشــتر ناسیونالیســِم قومــی و ب

)welatparezi( اســت.
و امــا در مناطقــی مثــل کارادنیــز )دریــاِی ســیاه( و آناتولــِی مرکــزی، کــه 
آمــاِر خشــونِت علیــِه زنــان و قتل هــاِی ناموســی بســیار بــاال اســت، جنبــِش 

مســتقِل زنــان عمــا وجــود نــدارد. 

سخن پایانی
و  گفتمــان  وســیله ِی  بــه  آ.ک.پ  می شــود  دیــده  کــه  همان طــور 
ــا  ــب ب ــکلی  مناس ــه، ش ــان در ترکی ــِش زن ــه نق ــعی  دارد ب ــردش س عمل ک
منافــِع  بنیادگرایــِی  مذهبــی ، اقتصــاِد نئولیبرلــی و ملی گرایــِی  مردســاالر  
ــن راســتا آ.ک.پ مخصوصــا ســعی  دارد نقــش زِن مســتقل را  بدهــد. در ای
ــه آ.ک.پ،  ــرد. در حالی  ک ــن بب ــاالر از بی ــواده ِی پدرس ــاِد خان ــِع نه ــه نف ب
حاکمیــت را بــه تنهایــی  در دســت دارد، روزبــه روز بــه اهــداِف خــود 
ــن  ــورا ای ــد ف ــه بای ــِی ترکی ــارزاِن انقاب ــان و مب ــر می شــود. مخالف نزدیک ت
ــا جّدیــت تحلیــل کننــد و مبــارزه ِی الزم را بــراِی ایجــاِد یــک  شــرایط را ب
ســازماِن انقابــی، مســتقل و رادیــکاِل زنــان ســازمان دهی کننــد. نیروهــاِی 
ــِی  ــا تحلیــِل درســِت شــرایِط کنون ــِی ایــران نیــز می تواننــد ب چــپ و انقاب
ــِی جمهــورِی  ــه تنهــا در بنیادگرای ترکیــه، ببیننــد کــه نگــرِش زن ســتیز ن
ــود  ــز موج ــی  نی ــاِر عرب ــه و به ــدِل ترکی ــاِم معت ــه در اس ــامی، بل ک اس
اســت، کــه ایــن تحلیــل می توانــد بــه تقویــِت موضــِع  ایــن نیروهــا نســبت 
بــه مســاله ِی زنــان و صف بنــدِی مقابــِل جریاناتــی مثــل فمینیســِم اســامی 

کمــک کنــد•

 پی نوشت ها:
ــت  ــت و گف ــر رف ــم فرات ــان ه ــا از اردوغ ــکارا، حت ــهردارِی آن ــِر ش ــک، وزی ــح گکچ 1- ملی
»زنانــی کــه بــه آن هــا تجــاوز شــده اســت بایــد بــه جــاِی ســقِط جنیــن خودکشــی  کننــد«.

۲- دیــدگاِه ملــی )milli görüş( ، جنبــِش اســاِم سیاســی اســت کــه بــه رهبــرِی نجم الدیــن 
اربــکان در ســال 1۹۶۹ تشــکیل شــد و امــروز از طــرِف حــزِب ســعادت نماینده گــی  
ــه  ــد، ب ــان بودن ــن جری ــابِق ای ــده گاِن س ــه نماین ــت، ک ــاه و فضیل ــاِی رف ــود. حزب ه می ش

ــد. ــی و ضــِد ســکوالریزم« بســته شــده بودن ــاِل ارتجاع خاطــِر »اعم
ــی  ــرا و ارتش ــاِت ملی گ ــِه جریان ــه آ.ک.پ  علی ــی »Ergenekon«، ک ــده ِی دادگاه 3- پرون
علیــِه   »Devrimci Karargah« و   »KCK« دادگاهــی  پرونده هــاِی  و  اســت،  بازکــرده 
ــد. ــان می باش ــِه مخالف ــت علی ــاِی حاکمی ــن ابزار ه ــرد، مهم تری ــاِی سوسیالیســت و ُک نیروه

ــِل  ــه قت ــت و توســعه ب ــِت حــزِب عدال ــان در دوره ِی حاکمی ــِه زن ــِش خشــونت علی 4- افزای
ــاِر  ــِق آم ــت. طب ــش یاف ــز افزای ــی نی ــاوز و آزاِر جنس ــه تج ــود بل ک ــدود نمی ش ــان مح زن
مرکــِز مطالعــاِت ترکیــه در فاصلــه ِی 5 ســال )۲۰۰5 تــا ۲۰1۰( جرایــِم جنســی 3۰درصــد 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. بیــش از صدهــزار زن مــورِد آزاِر جنســی و تجــاوِز جنســی قــرار 
ــد،  ــرس شــکایتی نمی کنن ــان از روِی ت ــن زن ــه 4۰درصــد ای ــه این ک ــا توجــه ب ــد. ب گرفته ان

ــر اســت. ــی بیش ت ــزان خیل ــن می ــاِر واقعــی از ای آم
5- در بســیاری از اســناد و گزارش هــا مثــا در گــزارِش اتحادیــه ِی اروپــا دربــاره ِی وضعیــِت 
ترکیــه کــه در  14 اکتبــِر ۲۰11 منتشــر شــد عنــوان شــده اســت کــه بســیاری از زنانــی کــه 
ــعی  ــان، س ــت از آن ــاِی حمای ــه ج ــس ب ــه پلی ــد ک ــد گفته ان ــرار گرفته ان ــدِف خشــونت ق ه
ــاِی  ــدوِر قراره ــا در ص ــت و قاضی ه ــرده اس ــه ک ــه خان ــتن ب ــراِی بازگش ــان ب ــاِع آن در اقن
ــه ِی  ــم درج ــت و ه ــم اس ــان ک ــم تعدادش ــن ه ــاِی ام ــد. خانه ه ــال می کنن ــی اهم حمایت
امنیــِت پایینــی دارنــد و هم چنیــن زنــان را تنهــا بــراِی ســه مــاه می پذیرنــد و نیــز مقــرراِت 
ســختی بــراِی پذیــرِش زنــاِن خشــونت دیــده دارنــد و بــه این صــورت در عمــل بــراِی زنــان 

راه حــِل مناســبی نیســتند.
ــاره ِی »ن.چ« صــادر  ــه ِی اخیــر عمل کــرِد سیســتِم قضایــی حکمــی اســت کــه درب ۶- نمون
شــد کــه وقتــی ســیزده ســاله بــود در طــوِل یــک ســال ۲۷ مــرد بــه او تجــاوز کــرده بودنــد. 
ــه  شــعبه ِی یــِک دادگاِه شــهِر ماردیــن )شــرق ترکیــه( تشــخیص داد کــه چــون او میلــی ب
ممانعــت از ایــن تجــاوزات نداشــته پــس خــودش رضایــت داشــته و در نتیجــه بــراِی متهمــان 
ــود.  ــال ب ــج س ــا پن ــاه ت ــت م ــال و هش ــک س ــه از ی ــرد ک ــن ک ــازات را تعیی ــِل مج حداق
ــاِه ســپتامبِر  ــِی قضــات و دادســتان هاِی ترکیــه« در م ــن )HSYK( »شــوراِی عال ــر ای عاوه ب
ــا،  ــِم کاِر دادگاه ه ــدِن حج ــم ش ــراِی ک ــرد ب ــنهاد ک ــمی پیش ــزارِش رس ــک گ ــال در ی امس
ــا پرونده هــاِی »تجــاوزاِت جنســی« زودتــر بســته  ــا متجــاوزاِن خــود ازدواج کننــد ت ــان ب زن
ــِر  ــا کــودکاِن زی شــوند!! و نیــز حــذِف تنبیــِه مــردان در صــورِت ایجــاِد رابطــه ِی جنســی ب
15ســال بــا »رضایــِت« کــودک و هم چنیــن منســوخ کــردِن ارزیابــِی روان پزشــکِی قربانیــاِن 
تجــاوِز جنســی بــراِی کمــک بــه کاهــِش مجــازاِت متجاوزیــن نیــز در ایــن گــزارش مطــرح 
گردیــد. ایــن پیشــنهادات ذهنیــِت زن ســتیز و مردســاالرانه ِی سیســتِم قضایــِی دولــِت حاکــم 

ــد. ــان می ده را نش
۷- در دوره ِی حاکمیــِت آ.ک.پ، جنبــِش زنــاِن ُکــرد، تحــِت ســازماندهِی »DÖKH« )جنبــِش 
ــِگ  ــه فرهن ــتیم«، »ب ــس  نیس ــوِس هیچ ک ــا نام ــاِی »م ــاِن آزاد(، کمپین ه ــِک زن دموکراتی
ــان دهیــم« را  برگــزار کــرده اســت. مفهومــی   ــه زن ُکشــی پای تجــاوز خاتمــه دهیــم« و »ب
کــه جنبــِش ُکــرد از آن بــه صــورِت »فرهنــِگ تجــاوز«، اســتراتژِی دولت-ملــت در راســتاِی 
ــه ِی   ــه در مقال ــد ک ــدرت می باش ــرِی ق ــغ درگی ــک صحنه ی ــه ی ــدِن زن ب ــردِن ب ــل ک تبدی

ــود. ــح داده می ش ــز توضی ــور نی مذک
ــِت ــه عل ــرباز ب ــر س ــد، 4۰5 نف ــو می باش ــوز تاب ــه هن ــاله در ترکی ــن مس ــه ای  ۸- در حالی  ک
 تجــاوز  بــه زنانــی کــه بیــن ســال هاِی 1۹۹3 و ۹4 در کردســتان دســت گیر کــرده
ــد ــدان نگرفتن ــِم زن ــا حک ــدند ام ــه ش ــد، محاکم ــیتلری.www( .بودن .org/arsiv.سوسکرس
asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID...(
ــاِن آ.ک.پ در Altındağ، کــه گفــت: »وجــوِد چنــد زن  ۹- اظهــاراِت رئیــِس شــاخه ِی جوان
ــکیات از  ــِر تش ــی  در دفت ــون وقت ــت، چ ــوب اس ــی  خ ــر خیل ــان در ظاه ــاخه ِی جوان در ش
مهمانــی بایــد پذیرایــی کــرد، زنــان ایــن کار را بهتــر انجــام می دهنــد«، بــه لحــاِظ آشــکار 
 Tür( .ــد قابــل توجــه اســت ــان مناســب می دان ــرای فعالیــِن زن کــردِن نقشــی  کــه حــزب ب

)۲۰۰۶ ,& takÇı
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ــاِی  ــی از رؤس ــه یک ــواِن نمون ــه عن ــه ب ــت ک ــده اس ــان داده ش ــق نش ــن تحقی 1۰- در ای
ــی در  ــد وقت ــت نمی دان ــه اس ــه گفت ــاِل گری ــزب در ح ــاِن ح ــِش زن ــهرِی بخ ــکیاِت ش تش
انتخابــاِت آینــده زنــی کــه بــه انــدازه ِی او کار و زحمــت نکشــیده و فقــط بــه خاطــِر این کــه 

ــد داد. ــان خواه ــی نش ــه عکس العمل ــود چ ــس می ش ــده ِی مجل ــت نماین ــه نیس محجب
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مســاله ِی کردســتان و جنبــِش ملــیِ  ُکــرد در سراســِر خاورمیانــه، امــروزه 
ــگاِه مهــم و تاثیــر گــذاری در سیاســِت ایــن منطقــه دارد. بزرگ تریــن  جای
جمعیــت کردهــا، در شــرِق ترکیــه )شــماِل کردســتان( اســت کــه در آن جــا 
از ســاِل 1۹۸4 تــا بــه حــال، حــزِب کارگــراِن کردســتان –PKK– رهبریــِت 
جنبــش را بــه دســت دارد. –پ.ی.د– )حــزِب اتحــاِد دمکراتیــک( در ســوریه، 
ــران، در  ــراق و –PJAK– در ای ــک( در ع ــِل دمکراتی ــزِب راه ح –PÇDK– )ح
 چارچــوِب ســازماِن –KCK–  )اتحادیــه ِی جوامــِع کردســتان( بــا –پ.ک.ک– 
ــر در مناطــِق  ــی اخی ــه تحوالت ــا توجــه ب ــد. ب هــم کاری و هم راهــی می کنن
ــن  ــروزِی ای ــه ِی ام ــوژی و نظری ــِل ایده ئول کردنشــیِن شــماِل ســوریه، تحلی
ــه در ابتــدا تاریخچــه ِی پ.ک.ک  جنبــش بســیار مهــم اســت. در ایــن مقال
ــِی آن  ــِم کنون ــِد پارادای ــه نق را به طــوِر خاصــه توضیــح می دهیــم و بعــد ب

می پردازیــم.

از پ.ک.ک تا ک.ج.ک: جنبِش »آپوئیست« از ۱۹۷۴ تا کنون
ــای اش را  ــه پ.ک.ک تشــکیل شــد و فعالیت ه در شــرایِط سیاســی ای ک
آغــاز کــرد، مقامــاِت رســمیِ  ترکیــه حتــا وجــوِد قــوِم ُکــرد را کامــا  انــکار 
ــا ملــت نیســت، تنهــا  ــوم ی ــرد یــک ق ــد کــه ُک ــد و ادعــا می کردن می کردن
عنوانــی اســت کــه در تاریــخ بــرای نامیــدِن تــرکاِن کوه نشــین بــه کار گرفتــه 
شــده اســت )ایــن ادعــا در ترکیــه بــه اســِم »نظریــه ِی تــرکاِن کوه نشــین«  
دوره  آن  در  حالی  کــه  در  می شــود(.  شــناخته   –Dağ Türkleri Teorisi–
ــود، در  ــج ب ــا رای ــوِد ُکرد ه ــِن خ ــا بی ــه و حت ــه ِی ترکی ــاور در جامع ــن ب ای
ســال هاِی 1۹۷4 و ۷5 چندیــن حــزب و ســازمان، بــا هــدِف تشــکیِل 
کردســتاِن مســتقل و سوسیالیســت فعالیــِت سیاســی خــود را آغــاز کردنــد.

آپوئیســت ها  نــاِم  بــه  کــه  بودنــد  گروهــی  بنیان گــذاراِن پ.ک.ک 
 )P.K.K( ــاِم پ.ک.ک ــه ن ــد و در 1۹۷۸ ب ــکیل ش )Apocular( در 1۹۷4 تش
ــاِی 1۲ دســامبِر 1۹۸۰ )کــه در نتیجــه ِی  ــت کــرد. از کودت اعــاِم موجودی
ــرار  ــدیدی ق ــرکوِب ش ــِت س ــه تح ــِت ترکی ــپ و کمونیس ــاِی چ آن گروه ه
ــراِن  ــزِب کارگ ــرِی ح ــِت رهب ــرد، تح ــِش ُک ــال جنب ــه ح ــا ب ــد( ت گرفتن
کردســتان، تبدیــل بــه قوی تریــن قطــِب اپوزیســیوِن رادیــکاِل ایــن کشــور 

PKK / KCK نگاهی به تاریخ چه و ساختار و پارادایم نویِن
روناهی شورشگر

ــاِی  ــزاب و جناح ه ــه ِی اح ــر، کلی ــاِل اخی ــِی ســی س ــده اســت. در تمام ش
ــگ  ــه آن را »جن ــِت ترکی ــه دول ــتان را )ک ــِگ کردس ــه، جن ــِت ترکی حکوم
علیــِه تــرور« می نامــد( اصلی  تریــن مشــکِل ترکیــه می داننــد و ایــن 

ــده ای دارد. ــن کنن ــِش تعیی ــور نق ــِی کش ــادالِت سیاس ــگ در مع جن
ــل  ــری مث ــزاِب دیگ ــرد اح ــِش ُک ــا در جنب ــل از کودت ــه قب در حالی  ک
ــد،  ــال بودن ــز فع ــین نی ــزگاری، راه آزادی )Özgürlük Yolu( و تکوش کاوه، ری
ــاِت  ــن عملی ــن ســرکوب، در 1۹۸4 اولی ــد از ای ــا پ.ک.ک توانســت بع تنه
ــروِه  ــه ســازمان و گ ــل ب ــد و تبدی ــت انجــام بده ــا موفقی مســلحانه اش را ب
غالــب در جنبــِش ُکــرد بشــود. می تــوان بــه ســه دلیــِل پیــروزی و 

قدرت گیــرِی پ.ک.ک در آن شــرایط اشــاره کــرد:
ــه  ــه ب ــر )ک ــداِن دیاربک ــا در زن ــد از کودت ــه بع ــراِن پ.ک.ک ک 1( رهب
خاطــِر شــکنجه هاِی شــدیِد زندانیــاِن سیاســی در کودتــا، بــه عنــواِن 
»آشــویتس ترکیــه« شــناخته می شــود( بــه ســر می بردنــد، برعکــِس 
ــا  ــد، ب ــا مســئولین را پذیرفتن ــکاری ب ــه هم ــر ک ــاِن دیگ بســیاری از زندانی
ــرس را در  ــد و ت ــود را نشــان دهن ــدرِت خ ــی  توانســتند ق ــِت عظیم مقاوم
ــراِن  ــن از رهب ــار ت ــوزِی چه ــکنند. خودس ــه بش ــتاِن ترکی ــه ِی کردس جامع
ایده ئولوژیــِک پ.ک.ک، بــه عنــواِن اعتــراض بــه شــکنجه و تحمیــِل 
همــکاری بــا مســئولیِن دولــت در زنــدان، خودســوزِی مظلوم دوغــان، یکــی  
ــوزی  ــل از خودس ــه قب ــوروز 1۹۸۲ ک ــِب ن ــزاراِن پ.ک.ک، در ش از بنیان گ
روِی دیــواِر ســلوِل انفــرادی اش نوشــت: »مقاومــت، زنده گــی اســت« 
)Berxwedan Jiyane(، و اعتصــاِب غــذاِی عظیمــی  کــه در 14 جــوالِی 1۹۸۲ 
از طــرِف رهبــران و طــرف داراِن پ.ک.ک در همیــن زنــدان صــورت گرفــت، 
بــا نشــان دادن اراده ِی ایشــان باعــث تقویــِت قــدرِت ایده ئولوژیــِک پ.ک.ک 

ــد. ــردم ش ــاِی م ــداراِن آن و توده ه ــاِن طرف در اذه
ــدف  ــا ه ــرد در آن دوره، تنه ــِش ُک ــزابِ  جنب ــاِم اح ــه تم ۲( در حالی  ک
ــعاِر  ــت ش ــعی  داش ــد، پ.ک.ک س ــرد بودن ــهرونداِن ُک ــان ش و مخاطب ش
انترناسیونالیســم را در عمــل منعکــس کنــد و در اوایــِل دهــه ِی ۸۰ میــادی 
ــاِی  ــذاران و اعض ــاِن بنیان گ ــه در می ــاِی ترکی ــر قومیت ه ــرادی از دیگ اف
ایــن حــزب حضــور داشــتند. حاکــی  کارر و کمــال پیــر، دو فعــاِل حــزب 

از »کردستان بزرگ«
 تا 

»کنفدرالیسم دموکراتیک«
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ــاِن  ــد و در جری ــه بودن ــز( ترکی ــیاه )کارادنی ــا ِی س ــه ِی دری ــه از منطق ک
ــن  ــرِف پ.ک.ک »اولی ــد، از ط ــان باختن ــر ج ــداِن دیاربک ــاِی زن مقاومت ه
ــِن  ــترش یافت ــِث گس ــدگاه باع ــن دی ــده اند. ای ــام ش ــزب« اع ــهداِی ح ش
قــدرِت حــزب در ترکیــه )به خصــوص کردســتاِن شــمالی کــه در آن ُکرد هــا 

ــد. ــد( ش ــتی  دارن ــا هم زیس ــا و عرب ه ــرک، ارمنی ه ــِت ت ــا اقلی ب
3( در دوره ای کــه موقعیــِت اجتماعــِی زنــان حتــا از یــک ِملــِک شــخصی 
ــان را در  ــود، و هیــچ کــدام از احــزاب در جنبــِش کــرد، زن ــر ب هــم پایین ت
نه تنهــا  پ.ک.ک  نمی دادنــد،  قــرار  مخاطــب  سیاست گذاری های شــان 
ــدِف  ــا ه ــه ب ــرد، بل ک ــل ک ــزب تبدی ــلِح ح ــروِی مس ــه نی ــرد را ب ــاِن ُک زن
ــه و  ــا مقال ــرد« ده ه ــنتِی زن و  م ــِی س ــاِی اجتماع ــردِن نقش ه ــن ب »از بی
ــد  ــه بای ــون: »چه گون ــی هم چ ــا عناوین ــان )ب ــاله ِی زن ــاره ِی مس ــاب درب کت
زیســت؟«، »مســاله ِی زنــان و نهــاِد خانــواده در کردســتان« و »ســازمان دهِی 
ــوِی  ــب از س ــه مطال ــاِر این گون ــرد. انتش ــر ک ــان«( منتش ــِش آزادِی زن ارت
ــِش  ــه در جنب ــرد بل ک ــِش ُک ــا در جنب ــه تنه ــه ن پ.ک.ک در آن دوره ک
چــِپ ترکیــه نیــز بــه مســاله ِی زنــان توّجهــی نشــان داده نمی شــد، کنــش 

ــود. و تفکــِر پیــش رو و مترقــی ای ب
ــدِف  ــا ه ــت ب ــزِب مارکسیست -لنینیس ــک ح ــدا ی ــه در ابت پ.ک.ک ک
ــه«  ــِت ترکی ــرِف دول ــتان از ط ــاِک کردس ــتعماِر خ ــه »اس ــان دادن ب پای
از طریــِق اســتراتژِی  و »تشــکیِل کردســتاِن مســتقِل سوسیالیســت« 
مائوئیســتِی »جنــگ خلــق« بــود، از آن دوره تــا بــه امــروز دچــاِر تغییــر اِت 
ــا  ــت. ب ــت داده اس ــکال اش را از دس ــِت رادی ــت و هوی ــده اس ــی ش عمیق
تحــوالِت سیاســِی گوناگــون در ایــن 35 ســال، مخصوصــا فروپاشــِی اتحــاِد 
ــِر پ.ک.ک(  ــداهلل اوجــاالن )رهب شــوروی در 1۹۹1 و دســت گیر شــدِن عب
ــراِت  ــن تغیی ــرد. در نتیجــه ِی ای ــر ک ــتراتژِی حــزب تغیی ــوژی و اس ایده ئول
ــود دارد،  ــش وج ــزب و جنب ــاختاِر ح ــه در س ــی ای ک ــداوم و  پراکنده گ م
ــان،  ــد و یکس ــی واح ــون مفهوم ــوژی پ.ک.ک« هم چ ــخن از »ایده ئول س

ــط اســت. ــردی غل رویک
ــل، در  ــتاِن قندی ــِر پ.ک.ک در کوهس ــان ))Karayılan رهب ــراد کارای م
ــد: »کنگــره ِی  ــرک، می گوی ــگاِر تُ ــدر، روزنامه ن ــز چن ــا چنگی ــه اش ب مصاحب
ــه  ــود ک ــود. در آن دوره ب ــرات ب ــره ِی تغیی ــزب در 1۹۹5، کنگ ــِم ح پنج
تغییــِر اساســی  در پارادایــم حــزب شــروع شــد«. پ.ک.ک در ایــن کنگــره بــا 
تأثیــر از فروپاشــِی شــوروی نمــاِد داس و چکــش را از پرچــِم حزب برداشــت، 
بــا ســازماندهِی یــک ارتــِش »خودمختــاِر« زنــان روِی اهمیــِت مســاله ِی زن 
تاکیــد کــرد، بــه جــاِی هــدِف اســتقال، تشــکیِل یــک فدراســیون را مطــرح 
ــرد در  ــاله ِی ُک ــِل مس ــراِی ح ــد، ب ــه بع ــن ب ــه از ای ــرد ک ــام ک ــرد و اع ک

ــد. ــاش می کن ــه ت ــوِب ترکی  چارچ
ــه ِی  ــه ِی »پ.ک.ک در ده ــنده گاِن مقال »Akkaya« و »Jongerden«، نویس
ــد کــه دســتگیر شــدِن اوجــاالن در  ســال 1۹۹۹ باعــث  ــاور دارن ۲۰۰۰ »ب

شــد کــه حــزب بحــراِن ســنگینی  را در ســه مرحلــه از ســر بگذرانــد:
1( غافل گیری و عقب نشینی )1۹۹۹(

۲( بن بست و بازسازی )۲۰۰4-۲۰۰۰(
3( بازگشت به صحنه ِی سیاسی )از ۲۰۰5 به بعد(

ــرد، در  ــام ک ــه اع ــِس یک جانب ــا ۲۰۰4 آتش ب ــه از 1۹۹۹ ت پ.ک.ک ک
ایــن مــدت بــه خاطــِر جلوگیــری از تاثیــراِت منفــی قــرار گرفتــِن نــام حــزب 
ــن  ــکا چندی ــده یِ  آمری ــاالِت متح ــتِی ای ــازمان هاِی تروریس ــِت س در فهرس
بــار اســِم حــزب را تغییــر داد. در ایــن مرحلــه کِل  چارچــوِب ایده ئولوژیــک 
و اســتراتژِی حــزب نســبت بــه متــوِن دفاعیــه ِی اوجــاالن در دادگاِه حقــوِق 
ــرِح  ــد. ش ــن ش ــدند– تعیی ــر ش ــاب منتش ــورِت کت ــه به ص ــا –ک ــِر اروپ بش
ــه  و  ــه در روزنام ــا وکا ک ــاالن ب ــِی اوج ــاِی هفته گ ــا و مصاحبه ه ماقات ه
نشــریاِت حــزب دائمــا منتشــر می شــد نیــز در تعییــِن اســتراتژِی حــزب و 
جنبــش بســیار موثــر بــود. در حالی  کــه ایــن وضعیــت 1۲ ســال اســت کــه 

ادامــه یافتــه اســت امــا اکنــون یــک ســال اســت کــه دولــِت ترکیــه از ایــن 
ــد. ــری می کن ــاالن جلوگی ــداهلل اوج ــا عب ــا ب ــا و مصاحبه ه ماقات ه

کنگــره ِی هفتــم پ.ک.ک در ژانویــه ِی ۲۰۰۰،  چارچــوِب پارادایــِم کنونــِی 
حــزب و جنبــش را تــا حــدی مشــخص کــرد. در ایــن کنگــره، اوجــاالن کــه 
در جزیــره  ِی ایمرالــی )İmralı( زندانــی اســت، بــاِر دیگــر بــه مقاِم ریاســِت کِل 
حــزب انتخــاب شــد و اعــام شــد کــه هــدِف جدیــِد حــزب، تشــکیِل یــک 
»جمهــورِی دموکراتیــک« در ترکیــه خواهــد بــود. در ایــن کنگــره اســتراتژِی 
حــزب از »مبــارزه ِی مســلحانه« بــه »کمــک بــه تغییــِر دمکراتیــک« تبدیــل 
ــِل »آزادی  ــی مث ــح« مطالبات ــروژه ِی صل ــوب »پ ــزب در  چارچ ــد و ح ش
ــِف مجــازاِت  ــه« و »توقی ــرد در ترکی ــِت ُک اوجــاالن« ، »رســمی  شــدِن هوی
اعــدام« را اعــام کــرد. در عیــنِ  حــال، بــراِی جلوگیــری از تضعیــِف حــزب، 

ــی در  ــاِی مردم ــا )تظاهرات ه ــِق »serhildan« ه ــارزه از طری ــه مب ــم ب تصمی
شــهر هاِی کردنشــین، مثــِل انتفاضــه ِی مــردِم فلســطین( و مقاومــِت بــدوِن 

خشــونت )passive resistance( گرفتــه شــد.
در راســتاِی پارادایــِم جدیــد، اوجــاالن از مفهومــی  که آن را »سوسیالیســِم 
واقعــی « )real sosyalizm( )سوسیالیســِم واقعــا موجــود( بــه معنــِی تجربــه ِی 
عملــِی سوســیالیزم می نامــد، انتقاد هــاِی شــدیدِی کــرده و اظهــار می کنــد 
کــه »مــن از مارکــس فراتــر رفتــم«. البتــه اوجــاالن غیــر از نقــدی کــه بــه 
ــِت  ــِن سرنوش ــِق تعیی ــِل مارکسیســت- لنینیســتی »ح ــودِن اص محــدود ب
ــی  ــت« داشــت، نتوانســته اســت نکات ــک »دولت-مل ــا تشــکیِل ی ــل«  ب مل
ــی رود،  ــر م ــس فرات ــه از مارک ــد چه گون ــان بده ــه نش ــد ک ــخص کن را مش
ــت،  ــا آنارشیس ــرال ی ــرا، لیب ــه ملی  گ ــود را ن ــوز خ ــش هن ــِت جنب و رهبری

ــت« می نامــد. بل کــه »سوسیالیس
تغییــری کــه بــا اشــغاِل عــراق از طــرِف ایــاالِت متحــده در ســاِل ۲۰۰3، و 
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تشــکیِل دولــِت کردســتاِن فــدرال در عــراق در چهارچــوِب معادالِت سیاســِی  
ــد پ.ک.ک  ــِم جدی ــکل گیرِی پارادای ــز در ش ــت نی ــه صــورت گرف خاورمیان

بســیار تاثیرگــذار بــود.
ــد  ــه تعه ــاِی منطق ــر دولت ه ــه و دیگ ــه ترکی ــت ب ــعی  داش ــاالن س اوج
ــِت ملــی و مســتقل و  ــدوِن تشــکیِل یــک دول ــرد، ب بدهــد کــه مســاله ِی ُک
یــک کردســتاِن بــزرگ کــه موجــِب نگرانــِی ایــن دولت هــا اســت، می توانــد 
ــود.  ــل بش ــه ح ــدوِن تجزی ــک« ب ــتان)هاِی( دموکراتی ــروژه ِی »کردس ــا پ ب
ــن  ــا مفهــوِم »کنفدرالیســِم دموکراتیــک« ای اوجــاالن در ســال هاِی بعــد، ب
پــروژه را بیش تــر توضیــح داد. در نتیجــه ِی ایــن تغییــِر مفهومــی ، ســازماِن 
ــم آن  ــه در ۲۰۰۷ اس ــتان( ک ــِک کردس ــِم دموکراتی ک.ک.ک )کنفدرالیس
ــواِن ســازماِن جمعــی  ــه عن ــِع کردســتان(، ب ــه ِی جوام ــه ک.ج.ک )اتحادی ب
احــزاِب   ، پ.چ.د.ک  پ.ژ.ا.ک،  پ.ی.د،  پ.ک.ک،   )umbrella organisation(

ــان، احــزاِب ارتشــی و احــزاِب شــهرِی جنبــش، تشــکیل شــد. زن
در مــاّده  ِی 3۶ قــرارداد ک.ج.ک اعــام شــده اســت کــه »پ.ک.ک، 

ــازمانی  ــی  و س ــک، اخاق ــکلی ایده ئولوژی تش
بــوده کــه کســِب قــدرت را هــدف قــرار نــداده 
و حزبــی کاســیک نیســت. در عرصه هــاِی 
ســازماندهِی  یــک  هنــر  و  علــم  فلســفه، 
ایدئولوژیــک و دموکراتیــک اســت. نیــروِی 
در  اســت.  ک.ج.ک  سیســتِم  ایدئولوژیــِک 
ــوژِی  ــفه و ایدئول ــاختِن فلس ــی  س ــِر عمل براب
در  اســت.  مســئول  رهبــری  نظــِر  مــورِد 
کنفدرالیســِم  ارگان هــاِی  چارچــوب،  ایــن 
ــی  ــاختِن دموکراس ــه س ــک در نهادین دمکراتی
جــای می گیــرد… در دروِن سیســتِم ک.ج.ک 
هــر کســی  معیارهــاِی ایدئولوژیــک و اخاقــی ِ 
پ.ک.ک را مبنــا قــرار می دهــد«. )قــرارداِد 

ک.ج.ک۲۰۰۷(
ک.ج.ک.  قــرارداِد  ایــن  دوِم  مــاّده ِی  در 
می شــود  معرفــی  سیســتمی   عنــواِن  بــه 

ــرار  ــا ق ــک را مبن ــی  اکولوژی ــیتی و زنده گ ــی، آزادی جنس ــه »دموکراس ک
ــه ِی  ــِم جامع ــه »پارادای ــت ب ــاره ای اس ــال اش ــن در عینِ ح ــد.« ای می ده
دمکراتیــک، اکولوژیــک و آزادی خــواه جنســیتی« کــه الگــوِی جدیــِد 

ــت. ــش اس جنب
یکــی  از مفاهیــِم اصلــِی جنبــش کــه بــا تشــکیِل ک.ج.ک معرفــی شــد، 
مفهــوِم »خودمدیریتــِی دموکراتیــک« اســت کــه بــا کنفدرالیــزِم دمکراتیــک 
هماهنگــی  دارد. اوجــاالن و رهبــران جنبــش بار هــا تاکیــد کردنــد کــه ایــن 
ــی  ــاوت اســت و نظــاِم کومینال ــه و فدراســیوِن قومــی متف ــا تجزی ــروژه، ب پ
ــن  ــا ای ــت. ب ــتقل اس ــا مس ــاِی دولت ه ــه از مرز ه ــد ک ــف می کن را تعری
حــال از ســاِل ۲۰۰5 تــا کنــون، معنــِی واقعــِی ایــن مفهــوم، بــراِی جامعــه ِی 
ُکــرد و تــرک و جنبش هــاِی سیاســِی هــر دو طــرف، روشــن نشــده اســت. 
اوجــاالن در ماقات  هایــش بــا وکاِی خــود، از احــزاِب جنبــِش ُکــرد کــه در 
مجلــس هســتند )د.ت.پ، حــزِب جامعــه ِی دمکراتیــک کــه در ۲۰۰۹ توقیف 
ــه  ــا اســِم ب.د.پ شــناخته می شــود، حــزِب صلــح و دموکراســی ب شــد و ب
فعالیــت ادامــه می دهــد( انتقــاد کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن پــروژه را بــه 
انــدازه ِی کافــی  درک نکرده انــد و توضیــح نداده انــد. ایــن انتقــاد مخصوصــا 
بعــد از اعــاِم خودمدیریتــِی دموکراتیــک در جــوالِی ۲۰11 از طــرِف ب.د.پ 
در دیاربکــر، متوجــه آن هــا شــد. ب.د.پ ششــمین حــزِب جنبــِش ُکرد اســت 
کــه از 1۹۹۰ تــا کنــون در  چارچــوِب قوانیــِن ترکیــه تشــکیل شــده اســت.

پاردایم »جامعه ی دمکراتیک، اکولوژیک و آزادی خواه جنسیتی«
ــاِل ۲۰۰۸،  ــه ِی وی در س ــِی آزاد )دفاعی ــاِب جامعه شناس ــاالن در کت اوج
کــه بخــِش ســوِم »مانیفســِت تمــدِن دمکراتیــک« می باشــد( نوشــته 
ــرودل  ــاِت ب ــش از نظری ــِد جنب ــِم جدی ــکیِل پارادای ــراِی تش ــه ب ــت ک اس
و   )Murray Bookchin( بوکچیــن   ،)Wallerstein( والرشــتاین   ،)Braudel(
ــه  ــرودل ک ــتاین و ب ــت. والرش ــه اس ــام گرفت ــو )Foucault( اله ــل فوک میش
ــا  ــی  را ایف ــی« نقــِش اصل در طــرح و شــکل گیرِی نظریه هــاِی »نظــاِم جهان
کرده انــد، و میشــل فوکــو هــم بــا نظریــات اش در بــاره ِی مفهــوِم »اقتــدار« 
از شــخصیت هاِی مهــم نظریــاِت نئو مارکسیســتی هســتند. هم چنیــن 
آمریکایــی ،  اکولوژیست-آنارشیســِت  تئوریســین   ،)Bookchin( بوکچیــن 
ــه ِی  ــِم جامع ــرد )پارادای ــِش ُک ــِد جنب ــِم جدی ــر را در پارادی ــترین تاثی بیش
دمکراتیــِک اکولوژیــک و آزادی خواهــِی جنســیتی( و پــروژه ِی خودمدیریتــِی 

دموکراتیــک دارد.
امــا قبــل از توضیــِح نظریــاِت بوکچیــن، بــه تاثیــِر قابــِل توجــه 
 )michael hardt( هــارت  مایــکل  نظریــاِت 
و  آنتونیــو نگــری )antonio negri( در تفکــر 
اوجــاالن می پردازیــم. هــارت و نگــری، در 
مفهــوِم   )»Empire«( »امپراتــوری«  کتــاِب 
عنــواِن  بــه  را   )»multitude«( »انبوهــه  « 
ســوژه ِی اصلــیِ  مبــارزه در قــرن بیســت و 
ــد  ــاور دارن ــا ب ــد. آن ه ــف می کنن ــم تعری یک
کــه در دوراِن پســت مدرن، دیگــر مفهــوِم 
ــوری«  ــک »امپرات ــه ی ــم«تبدیل ب »امپریالیس
ــر  ــه ِی کارگ ــت و طبق ــده اس ــزی ش غیرمرک
ــوِم  ــدارد. مفه ــی ن ــِش انقاب ــام نق ــن نظ در ای
»انبوهــه« از »طبقــه« و »خلــق« متفــاوت 
ســتم«  تحــت ِ  گروه هــاِی  »تمــاِم  اســت: 
جــزو  سیاســی«  نویــِن  »جنبش هــاِی  و 
ــن  ــری از ای ــا تأثیرپذی ــند. ب ــه« می باش »انبوه
ــایر،  ــِل عش ــی  مث ــاالِن گروه های ــوم، اوج مفه
اقــوام و ملــِل تحــِت ســتم، اقلیت هــاِی مذهبــی  و ســنتی ، دهقانــان، 
ــت،  ــت، اکولوژیس ــاِی فمینیس ــل جنبش ه ــی مث ــِن سیاس ــاِی نوی جنبش ه
جــزو  را  مختلــف  مناطــِق  خودمدیریتــِی  جنبش هــاِی  و  آنارشیســت 
»نیروهــاِی تمــدِن دموکراتیــک« می بینــد، و از » کارگــران« تنهــا در کنــاِر 

ایــن گروه هــا و جــزِو »طبقــاِت محــروم« اســم می بــرد.
اوجــاالن در کتــاِب مذکــور، نظــاِم کنونــِی جهانــی را بــا مفهــوِم 
ــِن ایــن  ــه عنــواِن جایگزی »مدرنیتــه ِی کاپیتالیســتی« تعریــف می کنــد و ب
نظــام »مدرنیتــه ِی دموکراتیــک« را پیشــنهاد می کنــد. بــه نظــِر وی، تضــاِد 
ــه  ــت، بل ک ــی نیس ــاِد طبقات ــتی تض ــه ِی کاپیتالیس ــاِم مدرنیت ــِی نظ اصل
تضــاِد طبقاتــی و اقتصــادی تنهــا در کنــاِر مســاله ِی زنــان، مســاله ِی دولــت 
و اقتــدار، مســاله ِی اخــاق و سیاســت، مســاله ِی اکولوژی/محیــِط زیســت، 
مســاله ِی بوروکراســی، جنگ گرایــی و تضــاِد شــهر و روســتا مطــرح اســت. 
در نتیجــه بــراِی حــِل بحــران »مدرنیتــه ِی کاپیتالیســتی« نــه یــک انقــاِب 
ــه ِی  ــک »مدرنیت ــه ی ــر، بل ک ــه ِی کارگ ــِت طبق ــا رهبری ــتی ب سوسیالیس
دموکراتیــک« بــا رهبریــِت »انبوهــه« در نظــر می باشــد. اوجــاالن در مقاله ِی 
 Özgür« ــریه ِی ــِر ۲۰1۰، در نش ــه در اکتب ــک« ک ــِی دمکراتی »خودمدیریت
Halk« )خلــق آزاد( بــا اســِم مســتعاِر »Ali Fırat« منتشــر شــد نوشــته اســت: 
»نیروهــاِی مدرنیتــه ِی کاپیتالیســتی و نیروهــاِی مدرنیتــه ِی دموکراتیــک، در 
صورتــی  کــه هویــِت هــم دیگــر را و خودمدیریــِت دمکراتیــک را بــه رســمیت 

ــند.« ــته باش ــالمت  آمیز داش ــتِی مس ــد هم زیس ــند، می توانن بشناس
ــاِی  ــر )به ج ــه، اگ ــت ک ــلم اس ــتی مس ــی و مارکسیس ــرگاِه طبقات از نظ

نظریه ی ک.ج.ک که دائم روی نقاط 
منفی سیستم دولت -ملت تاکید 

می کند، عمال با سیاست جهانی سازی 
سرمایه داری منطبق است. مطالعات 

آکادمیک درباره ی جهانی سازی نشان 
می دهد که روند تحوالت سرمایه داری 
که باعث تولد دولت- ملت شده است، 

امروز سعی  دارد دولت ها را تغییر بدهد 
یا ازبین  ببرد.

3۷



ــِن »کاپیتالیســم«  انقــاب و سوسیالیســم( »دموکراســی« به عنــواِن جایگزی
ــک  ــا ی ــه ب ــه ن ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر )ک ــن تغیی ــد، در ای ــرح  باش مط
ــِت  ــِد دول ــِی جدی ــرِح قانون اساس ــر روِی ط ــی ب ــا چانه زن ــه ب ــاب، بل ک انق
ترکیــه صــورت خواهــد گرفــت( طبقــه ِی کارگــر هــم نقشــی  نــدارد و نتیجــه 

ــه جــز دموکراســِی بورژوایــی نخواهــد شــد.  چیــزی ب

نظریات بوکچین و پروژه ی خودمدیریتی دموکراتیک
ــی،  ــاِم کنون ــِی نظ ــاِط منف ــاِم نق ــاِء تم ــه منش ــاور دارد ک ــن ب بوکچی
ــن نظــام  ــه نظــر او، ای ــب« و »تحکــم« می باشــد. ب ــِم »سلســله مرات مفاهی
تنهــا بــا ایجــاِد یــک جامعــه ِی اکولوژیــک، غیــر ِهیرارشــیک )غیــِر سلســله 
مراتبــی( و بــدوِن تحکــم قابــِل تشــکیل اســت. او ایــن نظــاِم جایگزیــن را بــا 
»کمونالیســم« بــه معنــاِی »سیســتِم مدیریــِت یــک فدراســیوِن غیِرمرکــزی 
بیــن جوامعــی خودمختــار« تعریــف می کنــد. کمونالیســم، از طریــِق تبدیــِل 
ــن  ــیون از ای ــک کنفدراس ــاِد ی ــی« و ایج ــِس خلق ــه »مجال ــهرداری ها ب ش

ــد. ــد ش ــی  خواه ــهرداری ها، عمل ش
ــه »زندگــیِ  اکولوژیــک،  ــه ِی بوکچیــن، از جمل ــِم نظری بســیاری از مفاهی
ــم  ــک، کنفدرالیس ــک و اکولوژی ــازماندهِی دموکراتی ــک، س ــیِ  اکولوژی آگاه
ــرارداِد  ــهردارِی آزاد«  در ق ــی  و  ش ــِس خلق ــک، مجل ــِی دموکراتی اجتماع

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورِد اس ک.ج.ک. م
بوکچیــن در نظریــه ِی خــود دربــاره ِی هیرارشــی )سلســله مراتــب( 
هرگونــه اقتــدار و تحکــم را بــه یــک مفهــوم کاهــش می دهــد و تفاوتــی  را 
کــه مثــا بیــن اقتــداِر کارگــری و اقتــداِر ســرمایه داری وجــود دارد را نادیــده 
ــاِب  ــک انق ــال، ی ــک و کمون ــه ِی اکولوژی ــاِد جامع ــا راِه ایج ــرد. تنه می گی
ــر  ــرمایه ب ــِم س ــرمایه داری را، و تحک ــاِی س ــه دولت ه ــار اســت ک ــام عی تم
انســان و طبیعــت را از بیــن ببــرد و ســوژه ِی تاریخــی ای کــه ایــن قــدرت و 

ــد. ــر می باش ــه ِی کارگ ــی را دارد، طبق ــوانِ  انقاب ت
ــا تاثیــر از نظریــه ِی »کمونالیســِم« بوکچیــن،  ــرد )ک.ج.ک( ب جنبــِش ُک
خودمدیریتــِی دموکراتیــک را بــه عنــواِن نظامــی بــرای کردســتان و 
خاورمیانــه پیشــنهاد کــرد. اوجــاالن تاکیــد کــرده اســت کــه »خودمدیریتــِی 
ــِک  ــتِم دموکراتی ــه سیس ــت، بل ک ــی نیس ــتِم دولت ــک سیس ــک ی دمکراتی

ــت«. ــق اس ــِی خل غیر دولت
کنگــره ِی جامعــه ِی دموکراتیــک –گــروِه وســیعی از وکا و فعالیــِن 
جنبــش– در طــرِح پــروژه ِی کردســتاِن خودمختــاِر دمکراتیــک، سیســتم را 
بــه ایــن صــورت تعریــف کــرده اســت: »خودمدیریتــِی دمکراتیــک، بخشــی 
ــک شــدِن  ــرای دموکراتی ــه ب ــک اســت ک ــِت دموکراتی ــروژه ِی جمهوری از پ
ترکیــه پیشــنهاد کــرده بودیــم. مــا می خواهیــم خودمدیریتــِی دموکراتیــک 
ــِک  ــازماندهِی دموکراتی ــارزه و س ــا مب ــت و ب ــا دول ــو ب ــِق گفت وگ را از طری
 DTK, Demokratik Özerk Kürdistan Model( بدهیــم«.  تشــکیل  خلق مــان 

)Taslağı
ــت - ــِش دول ــت« و »گرای ــِی دولت–مل ــاِط منف ــه »نق ــرح ب ــن ط در ای
ــرِن  ــرا در ق ــِک کثرت گ ــه ســمِت سیســتم هاِی دمکراتی ــی ب ــاِی غرب  ملت ه
ــه ِی  ــن سیســتم از جامع ــم اشــاره شــده و نوشــته اســت: »ای بیســت و یک
ــکاِت  ــاِم مش ــرد و تم ــه می گی ــواه ریش ــال و آزادی خ ــک، کمون دموکراتی

ــرد«. ــد ک ــه مشــکاِت اقتصــادی را حــل خواه ــی، از جمل اجتماع
ــت  ــتِم دولت -مل ــِی سیس ــاِط منف ــم روی نق ــه دائ ــه ِی ک.ج.ک ک نظری
ــق  ــرمایه داری منطب ــازِی س ــِت جهانی س ــا سیاس ــا ب ــد، عم ــد می کن تاکی
ــه  ــد ک ــان می ده ــازی نش ــاره ِی جهانی س ــک درب ــاِت آکادمی ــت. مطالع اس
ــت،  ــده اس ــت ش ــِد دولت- مل ــِث تول ــه باع ــرمایه داری ک ــوالِت س ــِد تح رون
ــه  ــه ب ــرد. توج ــن  بب ــا ازبی ــد ی ــر بده ــا را تغیی ــعی  دارد دولت ه ــروز س ام
ــش  ــا افزای ــا در اروپ ــد مخصوص ــه بع ــی از 1۹۹۰ ب ــروژه ِی خودمدیریت پ
ــدرِت  ــِش ق ــورِت »کاه ــه ص ــی ب ــی، خودمدیریت ــِع علم ــت. در مقط یاف

ــه  ــی ب ــی  و جغرافیای ــی، فرهنگ ــاِی قوم ــه ِی گروه ه ــا، تجزی دولت-ملت ه
 )integration( کوچک تریــن واحد هــاِی جامعــه و افزایــِش یک پارچه گــي
بــه اروپــا« تعریــف شــده اســت. ایــن پــروژه مخصوصــا بــرای یک پارچه گــِي 
اروپــا ِی شــرقی  و مناطــِق قفقــاز بــه ســرمایه دارِی جهانــی ، بعــد از فروپاشــِی 
اتحــاِد شــوروی در نظــر گرفتــه می شــد. در ایــن چارچــوب هرگونــه 
ــا  ــرد، ب ــری می ک ــرمایه داری جلوگی ــه س ــي ب ــه از یک پارچه گ ــادی ک اتح
ســخن از »دموکراســی«، »آزادی« و »خودمدیریتــِی مناطــق« تجزیــه شــد و 

ــت کوچــک تشــکیل شــد. ــا دول ــاِی شــرقی  ده ه در اروپ
البتــه ک.ج.ک. تاکیــد می کنــد کــه نــه تنهــا هــدف اش تشــکیِل دولــِت 
را  جدیــدی نیســت، بل کــه مرز هــاِی کنونــِی دولت هــاِی خاورمیانــه 
ــرِم  ــِل ۲۰1۲، در اجــاِس پاتف ــدارد. روِز ۲۸ آوری ــول دارد و مشــکلی  ن قب
تغییــِر قانــوِن اساســی  در اســتانبول، ســیری ســاکیک )»Sırrı Sakık«(، یکــی  
ــتیم،  ــارزه هس ــاِل مب ــه در ح ــی ک ــا کردهای ــت: »م از وکاِی ب.د.پ. گف
ــا  ــم. م ــن کشــور مشــکلی  نداری ــِی ای ــاِن رســمی  و نظــاِم مل ــا پرچــم، زب ب
ــه  ــرورِت ب ــه ض ــا ب ــم، ام ــتی  کنی ــه هم زیس ــن منطق ــم در ای می خواهی
تاکیــد  اساســی   قانــوِن  رســمیت شــناختِن هویت هــاِی غیرتــرک در 
می کنیــم«. بســیاری از هــواداراِن جنبــِش ُکــرد در ترکیــه، از جملــه باهــوز 
دنیــز، روزنامــه نــگاِر آژانــِس رســمی ِ جنبــش )News Agency  ANF: Fırat( در 
تبعیــد، بــه ایــن اظهــاِر نظــر اعتــراض نمودنــد. نکتــه ِی جالــب ایــن اســت 
کــه، شــخِص عبــداهلل اوجــاالن کــه مــورِد قبــوِل تمــاِم هــواداراِن جنبــش 
می باشــد )و هرگونــه انتقــادی بــه ایشــان، موجــِب ابــراِز خشــونِت هــواداران 
می شــود( روِز 1 ژانویــه ۲۰11، در ماقــات اش بــا وکا دقیقــا همیــن نکتــه 
ــدِن  ــن ش ــک، تعیی ــِی دمکراتی ــا از خودمدیریت ــور م ــود: »منظ ــه ب را گفت
ــا مرزهــا و پرچــم  یــک موقعیــِت سیاســی بــراِی ُکردهــا اســت. مــا کاری ب
ــام  ــک ادغ ــه ِی دموکراتی ــک ترکی ــا در ی ــم کرده ــعی  داری ــا س ــم. م نداری
گردنــد. ایــن شــرایط بــراِی همــه مهــم خواهــد بــود. در نتیجــه بایــد درک 
بشــود کــه پــروژه ِی ُکردهــا بــه تجزیــه ربطــی  نــدارد. هــدِف مــا پذیرفتــه 
ــد.  ــی می باش ــِک سیاس ــروِی دموکراتی ــک نی ــواِن ی ــه عن ــا ب ــدِن کرد ه ش
ایــن مســائل در همــه جــاِی دنیــا بــه این صــورت حــل شــده اســت. یعنــی  
ــک راه حــِل  ــا ی ــم. م ــاِن رســمی  مشــکلی  نداری ــا و زب ــا پرچــم، مرز ه ــا ب م
ــی  و  ــی، فرهنگ ــاِی اجتماع ــا پروژه ه ــراِی م ــم. ب ــر داری ــی را در نظ اجتماع

)۲۰11 ,Birgün( .»ــت ــرح اس ــی مط سیاس
ــه  ــود ک ــد می ش ــز تاکی ــک نی ــه ِی دمکراتی ــره ِی جامع ــرِح کنگ در ط
ــرد،  ــد ک ــر نخواهن ــا تغیی ــک، مرز ه ــی دمکراتی ــه ِی خودمدیریت »در نتیج
ــت  ــا تقوی ــرادرِی خلق ه ــن کشــور هم بســتگی  و ب ــاِی همی ــه در مرزه بل ک
خواهــد شــد«. بــر اســاِس ایــن طــرح، ایــن پــروژه نــه تنهــا بــراِی مناطــِق 
کردنشــین، بل کــه بــراِی تمــاِم مناطــق در ترکیــه، ایــران، عــراق و ســوریه 
ــاِم  ــک، تم ــِی دمکراتی ــه ِی خودمدیریت ــود: »در نتیج ــه می ش ــر گرفت درنظ
ــد  ــت می کنن گروه هــاِی »انبوهــه« )multitude( در جامعــه یک دیگــر را تقوی
ــق  ــن طری ــود. از ای ــکیل می ش ــک تش ــدراِل دموکراتی ــتگِی کنف و هم بس
سیســتم هاِی سیاســِی کــردی در هــر چهــار قســمت )ایــران، ترکیــه، 
ــِط  ــر رواب ــود و بایک دیگ ــایه گاِن خ ــا همس ــد ب ــوریه( می توانن ــراق، س ع
ــاِر  ــدرال و خودمخت ــازمان دهِی کنف ــند. س ــته باش ــی داش آزاد و دمکراتیک
دموکراتیــِک کردهــا در هــر چهــار قســمت، بــدوِن تغییــِر مرزهــاِی کنونــی با 
هــم مرتبــط خواهنــد شــد. از آن جــا کــه پــروژه ِی خودمدیریتــِی دموکراتیک 
ــن  ــت، ای ــا نیس ــردِن دولت ه ــرنگون ک ــا س ــت ی ــکیِل دول ــدف اش تش ه
پــروژه می توانــد بــراِی دولت هــاِی منطقــه راه حــِل مســاله ِی ُکــرد را نشــان 
ــِق  ــه تواف ــا ب ــا دولت ه ــِی دمکراتیــک ب ــه، خودمدیریت ــن زمین بدهــد. در ای
مشــروط )بــر اصــوِل معّیــن( خواهــد رســید و بــا فرمــوِل دولت+دموکراســی، 

ــد آورد.« ــود خواه ــه وج ــتی  را ب هم زیس
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ــِق  ــریه ِی »خل ــک« در نش ــِی دمکراتی ــه ِی »خودمدیریت ــاالن در مقال اوج
آزاد« نیــز اشــاره می کنــد کــه: »ســازماندهِی سیاســِی کنفــدراِل دمکراتیــک، 
می توانــد بــا دولت-ملت هــا هم زیســتیِ  مســالمت آمیز داشــته باشــند. 
هــر جامعــه، گــروِه قومــی و مذهبــی ، جنبــش فکــری و واحــِد اقتصادی یــی 

)۲۰1۰ ,Özgür Halk( .»ــِی سیاســی داشــته باشــد ــد خودمدیریت می توان

ــه  طــوِر خاصــه می تــوان گفــت  ــه تمــاِم ایــن توضیحــات، ب ــا توجــه ب ب
ــن  ــی چنی ــاِی کنون ــر در مرزه ــدوِن تغیی ــروژه، ب ــن پ ــه ِی ای ــه در نتیج ک

ــود: ــورِد نظــر خواهــد ب ــه م ــی در منطق تحوالت
ــه و  ــوریه، ترکی ــران، س ــتان )در ای ــه ِی کردس ــمت هاِی چهارگان *در قس
 )karadeniz( »عــراق( و دیگــر مناطــِق قومی )مثــا منطقــه ِی »دریــاِی ســیاه
ــاد  ــک« ایج ــِی دمکراتی ــران( »خودمدیریت ــتان در ای ــا بلوچس ــه ی در ترکی

شــود.
ــوریه و  ــه، س ــران، ترکی ــی  ای ــه، یعن ــورهاِی منطق ــک از کش ــر ی  *در ه

ــود. ــکیل ش ــک« تش ــورِی دمکراتی ــراق »جمه ع
 *در قســمت هاِی چهارگانــه ِی کردســتان و کِل خاورمیانه»کنفدراســیوِن 
دموکراتیــک« )کنفدراســیوِن دموکراتیــِک خاورمیانــه( تشــکیل خواهد شــد.

ــدگاِه  ــِر دی ــود دارد، از نظ ــر وج ــروژه و تفّک ــن پ ــه در ای ــکاتی ک مش
ــتم هاِی  ــوئی، سیس ــت. از س ــکار اس ــتی آش ــی و مارکسیست- لنینیس طبقات
ــیون در  ــری و دموکراتیزاس ــِت اصاح پذی ــران، قابلی ــه و ای ــم در ترکی حاک
 چارچــوِب رژیم هــاِی کنونــی را ندارنــد، و از ســویی دیگــر، جنبــش عمــا از 
ــی  ــه چانه زن ــی صرف نظــر کــرده و به خصــوص در ترکیــه، ب تغییــراِت انقاب
دربــاره ِی طــرِح قانون اساســِی جدیــِد ترکیــه امیــد بســته اســت. هم چنیــن 
ایــن دیــدگاه بــا طــرِح خودمختــارِی گروه هــاِی »قومــی« و »فرهنگــی« در 
دروِن جامعــه، راهــی  را آغــاز می کنــد کــه در نتیجــه ِی آن در کشــورهایی 
ــا طــرِح  مثــل ترکیــه و ایــران، هویــِت سیاســِی مســتقِل طبقــه ِی کارگــر ب
تفاوت هــاِی قومــی، مذهــب، جنســی  و غیــره ازبیــن خواهــد رفــت. 
قطب ســازی هاِی غیرواقعــی  کــه امــروز در طبقــه ِی کارگــِر ترکیــه و 
ــن  ــاده اســت، در نتیجــه ِی ای ــه وجــود آم ــا حــدی ب ــه ت کشــورهاِی منطق
طــرِز تفکــر تقویــت خواهــد گردیــد. مســاله ایــن اســت کــه امــروز ک.ج.ک 
دســتِ کم در ترکیــه از کســِب قــدرِت سیاســی بــه عنــواِن مهم تریــن 
وظیفــه ِی هــر جریــاِن انقابــی و کمونیســتی صرف نظــر کــرده اســت و بــه 
جــاِی آن بــه دنبــاِل شــریک شــدن در قــدرِت حاکــم از طریــِق حضــور در 
پارلمــان و التــزام بــه قانــوِن اساســی اســت، و دقیقــا چشــِم بســتن بــر ایــن 
ــش و ســاختاِر  ــت و ارت ــِز دول ــی ســرنگونِی قهرآمی ــی یعن ــِم لنین اصــِل مه
حکومتــِی بــورژوازی و جایگزیــن کــردِن آن بــا نظــم و ســاختار و مناســبِت 
ــه راه را  ــا اســت ک ــورِی پرولتاری ــه دیکتات ــکا ب ــا ات ــِد سوسیالیســتی ب جدی
بــراِی گــردش بــه راســت و افتــادن در ورطــه ِی رفرمیســم بــراِی پ.ک.ک و 
ــاز می کنــد. اســلحه و  ــاِن ســابقا انقابــی و کمونیســتِی دیگــری ب هــر جری
ــا تمــاِم کاســتی هاِی ایدئولوژیــک  جنــگ کــه در ابتــدا از ســوِی پ.ک.ک ب
ــاب و  ــراِی انق ــی، ب ــِگ انقاب ــان از جن ــن جری ــص و قســمِی ای و درِک ناق
ــواِن اهــرِم  ــه عن ــدرِت سیاســی اســتفاده می شــد، امــروز رســما ب کســِب ق
ــِز مذاکــره  ــه می ــت ب ــدِن ایــن دول ــِت ترکیــه جهــِت فراخوان ــر دول فشــار ب
ــه  ــراِی ب ــی ب ــاِی جهان ــِه قدرت ه ــِب توج ــِت جل ــزاری جه ــواِن اب ــه عن و ب
 رســمیت شــناختِن جایــگاِه ایــن حــزب در آینــده ِی منطقــه ِی مــورِد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. اوجــاالن چندیــن بــار در دوره ِی آتش بــس اعــام 
ــرد در  ــه حــِل مســاله ک ــه حاضــر ب ــِت ترکی ــر حکوم ــه اگ ــرده اســت ک ک
چارچــوِب دموکراســی و قانــوِن اساســی باشــد، حــزب خلــِع ســاح خواهــد 

)۲۰11 ,NTV( .ــد ش

سخِن پایانی
نگــرِش کنونــِی جنبــِش ُکــرد )خــِط ک.ج.ک( بــه نظــِر بعضــی  از رهبــران 
ــا  ــه حت ــد ک ــی ای می باش ــکال و انقاب ــش، گاِم رادی ــن جنب ــواداراِن ای و ه
ــتی،  ــِی مارکسیس ــدگاِه طبقات ــا از دی ــت«، ام ــه اس ــر رفت ــس فرات »از مارک
ــع  ــِد جنبــش و برخــورِد آشــتی جویانه ِی آن در عمــل، در واق ــِم جدی پاردای
ــِی  محــدود کــردِن جنبــِش رهایــِی ملــِی  ُکــرد در  چارچــوِب ســاختاِر کنون
ــِک  ــتراتژِی ایده ئولوژی ــه اس ــدن ب ــلیم ش ــه و تس ــاِی خاورمیان دولت -ملت ه
ــِت اکولوژیســم،  ــه طــرف داِر تقوی ــرِن بیســت ویکم اســت ک ســرمایه دارِی ق
برابــِر  در  پست مدرنیســم  و  قومــی  ناسیونالیســِم  لیبــرال،  فمینیســِم 
مارکسیســم اســت، می باشــد. از ســو یِ  دیگــر بســیاری از هــواداراِن حــزب 
در ترکیــه، مثــا فعالیــِن تشــکیات هاِی شــهری ب.د.پ و دانش جویــان، از 
جزئیــاِت پارادایــِم جدیــد و خصلــِت مماشــات طلبانه ِی آن خبــردار نیســتند 
ــد.  ــارزه می پیوندن ــه مب ــرد« ب ــِت ُک ــک دول ــدِف »تشــکیِل ی ــا ه ــوز ب و هن
صدهــا کارگــِر زِن کــرد در اســتانبول و دیگــر شــهرها، بــا همیــن هــدف کــه 
ــِی  ــِع طبقات ــا مناف ــِی خــوِد حــزب، و هــم ب ــِم کنون ــا پاردای در واقــع هــم ب

ــد.  ــه می دهن ــارزه هزین ــن در تضــاد اســت، در مب ــن فعالی خــود ای

ــِل  ــه )مث ــِپ ترکی ــاِی چ ــت، برخــاِف بســیاری از گروه ه ــن موقعی در ای
ــج، آزادی و  ــوِک »رن ــواِن بل ــِت عن ــه در ۲۰11 تح ــی ک ــروه و حزب ۲۰ گ
ــر روِی  ــد( تاکیــد ب ــات شــرکت کردن ــرد در انتخاب دموکراســی« جنبــِش ُک
راه حــِل کمونیســتِی مســاله ِی ملــی ، تقویــِت دیــدگاِه طبقاتی و مارکسیســتی 
ــکارِی  ــِر هم ــی  در براب ــل« و آگاه ــِت مل ــِن سرنوش ــِق تعیی ــِل »ح ــا  اص ب
ــه ِی  ــم، وظیف ــورژوازِی حاک ــا ب ــتم ب ــِت  س ــِل تح ــورژوازِی مل ــِی ب سیاس

ــد.• ــه می باش ــپ در منطق ــِش چ ــِی جنب ــئولیِت اصل ــوری و مس ف
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ــرا توســِط شــبکه ِی  ــواِن فیلمــی اســت کــه اخی ــا قاهــره عن از تهــران ت
ماهــواره اِی »مــن و تــو« تهیــه و پخــش شــد. ظاهــرا ایــن فیلــم در داخــل و 
خــارج از ایــران در ابعــاد نســبتا وســیعی دیــده شــده اســت و حــوِل آن بحث 
ــوِی  ــاعت گفت وگ ــه اســت. دو س ــده ای صــورت گرفت ــاِی پراکن و گفت گوه
ــوِن واپســین  ــران، پیرام ــاِه ای ــن ش ــا«، همســِر آخری ــرح دیب ــا »ف مصــور ب
ــِت  ــفِر بی بازگش ــال 135۷ و س ــتاِن س ــوی در زمس ــلطنِت پهل ــاِی س ماه ه
شــاه و خانــوداه اش بــه خــارج از کشــور و در نهایــت مــرِگ محمدرضــا پهلوی 
در مــرداد مــاِه ســاِل 135۹. فیلــِم تبلیغاتــی و سفارشــی و یک جانبه ِی»رهــا 
ــگاِه نخســت  ــه شــاید در ن ــدر نتراشــیده و الکــن اســت ک اعتمــادی« آن ق
ــن  ــه ای ــن ب ــا آن چــه کــه پرداخت ــد آن نباشــد ام ــه بررســی و نق ــازی ب نی
جعل نامــه ِی تاریخــی را حایــز اهمیــت می کنــد دو مســاله اســت؛ نخســت 
تعــداِد بازدیدهــا از ایــن فیلــم و تبلیغاتــی اســت کــه دار و دســته ِی ســلطنت 
ــراِن »درخشــان و مترقــی و شــکوه منِد« دوراِن  و دوســت داراِن آن حــوِل ای
و  پرتاطــم  موقعیــِت  دیگــری  و  انداخته انــد  راه  بــه  »اعلی حضــرت« 
ــوالی  ــاید س ــت. ش ــر اس ــاِل اخی ــه س ــران در س ــه و ای ــردرُگِم خاورمیان س
پیــش بیایــد کــه چه گونــه می تــوان یــک فیلــِم ســاده کــه عمدتــا متمرکــز 
بــر مســائِل شــخصی و ظاهــرا خصوصــِی خانــواده ِی پهلــوی اســت را بــه ایــن 
خاورمیانــه ِی پرآشــوب ربــط داد؟ بــه گمــان مــا ســاخت و اکــراِن عمومــِی 
از تهــران تــا قاهــره و تبلیغــات و هیاهویــی کــه پیرامــوِن آن بــه راه افتــاده 
ــک  ــه و جهــاِن عــرب نیســت. نزدی ــا تحــوالِت خاورمیان ــاط ب اســت بی ارتب
بــه ســه ســال اســت کــه منطقــه ِی ژئواســتراتژیک خاورمیانــه دســت خوِش 
ــژه  ــردم به وی ــاِی م ــت، توده ه ــده اس ــادی ش ــاِی ح ــوالت و دگرگونی ه تح
ــی کاِر  ــاِن ب اقشــاِر تحــِت ســتم و ســلطه ِی مضاعــف ماننــِد کارگــران، جوان
جویــاِی شــغل، زنــان و برخــی از ملــِل تحــِت ســتم علیــِه ظلــم و اســتبداد 
ــِل  ــه دالی ــا ب ــته اند. بن ــان برداش ــورش و عصی ــه ش ــر ب ــوری س و دیکتات
ــری  ــِت رهب ــی و کمونیس ــروِی انقاب ــک نی ــداِن ی ــژه فق ــون به وی گوناگ
کننــده و رادیــکال، امــکاِن مهــاِر ایــن جنبش هــا و کانالیــزه کــردن آن هــا 
در مســیِر دل خــواه و مطلــوب بــراِی امپریالیســت ها و جناح هــاِی گوناگــوِن 
ــم  ــام گرا فراه ــِع اس ــاِی مرتج ــی و جریان ه ــاِی لیبرال ــورژوازی و نیروه ب
ــا،  ــا و طغیان ه ــن خیزش ه ــِل ای ــاز و تکام ــا آغ ــان ب ــده اســت. هم زم گردی
ــاِی  ــا و خیزش ه ــن جنبش ه ــرِی ای ــراِی رهب ــازی ب ــروژه ِی آلترناتیوس پ
احتمالــِی بعــدی، صنعتــی اســت کــه تحــِت نظــارت و برنامه ریــزِی 
ــاِی  ــورژوازی و نیروه ــوِن ب ــاِی گوناگ ــد و جناح ه ــاز ش ــت ها آغ امپریالیس
لیبرالــی در ایــن کشــورها هم چنیــن کوشــیده و می کوشــند تــا بــه عنــواِن 
یــک نیــروِی سیاســی و یــک آلترناتیــو و کاندیــدا بــراِی پســِت رهبــری در 
دولت هــاِی ائتافــی از ســوِی امپریالیســت ها بــه رســمیت شــناخته شــوند. 
ایــن صنعــت در ایــران نیــز چندیــن ســال اســت مشــتریان و بازیگــراِن خــود 
را یافتــه اســت و به ویــژه پــس از جنبــِش مردمــی ســال ۸۸ ســرعت و شــدِت 
بیش تــری بــه خــود گرفتــه اســت. نیروهــاِی گوناگــوِن بورژوایــی و لیبرالــی 
ــا  ــب ت ــبز و اصاح طل ــامی از س ــورِی اس ــی ِ جمه ــاِی درون ــد جناح ه مانن

 توهمات فانتزی یک شهبانوی اورنگ باخته 

درباره ی فیلم »از تهران تا قاهره«

ارژنگ نورایی

ــه ِی  ــرات و کومه ل ــد حــزِب دموک ــردی مانن ــن و برخــی احــزاِب ک مجاهدی
عبــداهلل مهتــدی .... و نیروهــا و بقایــاِی ســلطنت طلبان از کنش گــراِن 
ــر  ــاِی پ ــتند. تجمع ه ــران هس ــی ای ــاِی سیاس ــه در فض ــن عرص ــِی ای اصل
ســر و صــدا و گاه بــه گاِه مجاهدیــن، نامه نگاری هــا و اعــاِم برائت هــاِی 
ادوارِی شــخصیت هایی چــون مجتبــی واحــدی و محســن ســازگارا، کشــف 
ــا داوودی مهاجــر، شــانتاژها و  ــژاد و فریب ــاِل مســیح  علی ن ــاِی امث حجاب ه
ــی،  ــادی، گنج ــیرین عب ــوری زاده، ش ــون ن ــرادی چ ــامورتی بازی هاِی اف ش
ــو  ــی و تابل ــن قدرت نمای ــور، امیــر ارجمنــد و غیــره همــه در مســیِر ای کدی
ــِر  ــِب نظ ــِد جل ــه قص ــر ب ــاِی پیگی ــبز دادن ه ــراغ س ــا و چ ــاال بردن ه ب
ــوان  ــا قاهــره« را می ت صاحبــاِن صنعــِت آلترناتیوســازی اســت. »از تهــراه ت
در همیــن مســیر ارزیابــی و قلمــداد کــرد. فیلمــی کــه می کوشــد در ایــن 
بلبشــوِی آلترناتیوســازی و هم همــه ِی چهره هــا و شــخصیت ها٬ در ورق 
ــه امپریالیســت ها  ــران و هــم ب ــه مــردِم ای زدِن آلبوم هــاِی ســلطنتی هــم ب
یــادآوری کنــد کــه ســهِم تیــول و حــق خانــداِن اعلی حضــرت را فرامــوش 
ــاد داشــته باشــند روزگاراِن شــیرین و خــوش و مملــو از  ــه ی نکننــد، کــه ب
ــتی و  ــی و ایران دوس ــه از خوش قلب ــاه را، ک ــِی دوراِن شاهنش ــور و راحت وف
ــش داران«  ــزرِگ ارت ــارِی »ب ــم و بردب ــت و حل ــی و مدیری ــت و کاردان صاب
ــاهزادگاِن  ــهبانو و ش ــه ش ــن اســت ک ــا ای ــه دقیق ــر. نکت ــی آخ ــد و ال بگوی
ــن  ــار و ای ــن قم ــه در ای ــد ک ــوی دریافته ان ــا پهل ــا رض ــری خصوص آریامه
شــرط بندی فقــط نبایــد بــه دوســتاِن غربــی و اربابــاِن ســابق اتــکا و رجــوع 
ــبِز  ــِی راِه س ــوراِی هماهنگ ــران و ســخن گویاِن »ش ــه رهب ــاال ک ــد و ح کنن
امیــد« بــا پشــتوانه ِی میلیونــِی جنبــِش »رأِی مــن کجاســت« و بــا دســِت 
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پــر بــه صحنــه آمدنــد، ســران و ســاطیِن ســابق نیــز بایــد نیم نگاهــی بــه 
ــِت  ــاِن دس ــود را در می ــگاِه خ ــگاه و پای ــد و جای ــردم بی افکنن ــاِی م توده ه
کــم بخشــی از مــردم یــادآوری و تثبیــت کننــد. اکــراِن عمومــِی »از تهــران 
تــا قاهــره« آن هــم از طریــِق شــبکه ِی پرطرفــدار و ســرگرم کننده ِی »مــن 
و تــو« کــه پیــش از ایــن بــا برنامه ریــزِی دقیــق و بــا شــوهاِی پرطرفــدارِی 
ــاِی خــود را  ــوش« ج ــی موســیقی گوگ ــد شــام« و »آکادم چــون »بفرمایی
ــن  ــتاِی همی ــوان در راس ــود را می ت ــرده ب ــاز ک ــی ب ــِب عموم ــزِد مخاط ن
فتــِح قلــوِب مــردم ارزیابــی کــرد. حــق بــا لنیــن بــود کــه حتــی مرتجعیــن 
ــا  ــه توده ه ــان ب ــردِن برنامه های ش ــش ب ــراِی پی ــز ب ــت ها نی و امپریالیس

نیــاز دارنــد.
از مقاصــد و اهــداِف تولیــِد مســتنِد »از تهــران تــا قاهــره« کــه بگذریــم، 
بررســِی محتــواِی درونــی و ســاخِت ایــن دروغ نامــه ِی تاریخــی خــود 

ــل.  ــت مفص ــتانی اس داس
ــع تهیه کننــدگان  ــرِم و ســناریو و داســتان، کارگــردان و در واق از نظــر ف
و ســفارش دهنده گان کوشــیده اند فیلــم، غیــِر سیاســی باشــد و پیــاِم 

ــا پوششــی غیرسیاســی  کامــا سیاســی اش را ب
ــه  ــی ک ــتنِد خانواده گ ــک مس ــد. ی ــرح کن ط
روابــِط  مســیِر  در  را  داســتان  می کوشــد 
ســلطنت  خانــداِن  شــخصِی  و  خصوصــی 
روایــت کنــد و در پایــان بــه هم پوشــانِی دو 
تــراژدی راه ببــرد: یکــی تــراژدِی ســفِر ســخت 
ــه ِی  ــن و مظلومان ــرِگ دور از وط ــت و م و غرب
شــاِه فقیــد و دیگــری تــراژدی و فاکــِت ایــران 
ــد  ــات کن ــد اثب ــم می کوش ــه فیل ــی ک و ایران
و  اعلی حضــرت  رانــدِن  بیــرون  فــرداِی  از 
ــت و  ــده اس ــاز ش ــدرش آغ ــداِن جلیل الق خان
ــوی و زوال و  ــداِن پهل ــقوِط خان ــی س ــه نوع ب
ســقوِط ایــران را متــرادِف یکدیگــر تعریــف کند. 
ــا،  ــرح دیب ــاِی ف ــم و حرف ه ــِی فیل ــدِف اصل ه
تبلیغــات بــراِی عمل کــرِد »درخشــاِن« شــخِص 
ــاال  ــوی و احتم ــداِن پهل ــِع او خان ــه تب شــاه و ب
نایــِب بــر حــِق امــروزی اش یعنــی »ولی عهــد« 
رضــا پهلــوی اســت. منطــِق مــورِد اتــکاِی فیلــم 
ــِش  ــر توح ــتن ب ــت گذاش ــز دس و راوِی آن نی
رژیــِم جمهــورِی اســامی و فاکــت و تباهــی و 
ــی  ــم ط ــن رژی ــرِد ای ــل از عمل ک ــِی حاص ویران

ســی ســاِل اخیــر اســت بــه قصــد تبرئــه و توجیــه و تعمیــِد »شــاه فقیــد« 
ــا  ــوان ب ــط. نمی ت ــن منطــق از اســاس مــردود اســت و غل ــدان اش. ای و خان
اتــکا بــر واقعیــت ســیاهی و بدبختــِی امــروزِی مــردِم ایــران و توحــش و ذاِت 
ــرِد  ــته و عمل ک ــم گذش ــامی، رژی ــم اس ــرِی رژی ــه و ضدبش جنایت کاران
ــِن  ــن داســتاِن تأســف برانگیِز »انتخــاِب بی ــرد. ای ــه ک ــه و توصی آن را توجی
ــران  ــردِم ای ــا و اقشــاری از م ــه بخش ه ــی اســت ک ــر زمان ــر« دی ــد و بدت ب
ــورژوازی ســرگردان کــرده اســت؛  را بیــِن جناح هــاِی گوناگــوِن ارتجــاع و ب
یــک روز از تــرِس ناطــق نــوری، رفتــن زیــِر عبــاِی خاتمــی، فــردا بــراِی رو 
ــرِس  ــاره از ت ــد دوب ــژاد رأی دادن، بع ــه احمدی ن ــنجانی ب ــی رفس ــم کن ک
ــن  ــی رفت ــدی کروب ــیخ مه ــوی و ش ــین موس ــراِغ میرحس ــژاد س احمدی ن
ــه  ــکا ب ــا ات ــد ب ــم بای ــوک و عقی ــوب و مفل ــن منطــِق معی ــی آخــر.... ای و ال
یــک برنامــه ِی درســت و روشــن یعنــی بــا ترســیِم یــک جامعــه ِی انقابــی 
و انســانی کــه همانــا کمونیســم و جامعــه و دولــِت سوسیالیســتی اســت بــه 
دور افکنــده شــود و آلترناتیــوِی خــاِف جریــاِن وضــع موجــود و بیــرون از 
ــغ و  ــرح و تبلی ــورژوازی ط ــوِن ب ــاِی گوناگ ــت ها و جناح ه ــازِی امپریالیس ب

ــج شــود.  تروی

ــاِی شــهبانو در پوشــِش ســفرنامه ِی محــزوِن شــاه  ــم و روایت گری ه فیل
ــاِی  ــتادن و کدگذاری ه ــام فرس ــه کاِر پی ــت اش ســخت دســت ب ــِل بی و اه
ــک و غیرسیاســی اســت.  ــاده و دراماتی ــاِن س ــان زب ــا هم ــه ب سیاســی البت
ــاله،  ــدِن مس ــن ش ــرای روش ــته و ب ــه گذش ــه رو ب ــا ن ــیاری از گفته ه بس
ــداِن  ــِت خان ــگاه و موقعی ــِت جای ــه قصــِد تثبی ــده و ب ــه ســوِی آین بل کــه ب
پهلــوی در کیــِک قدرتــی اســت کــه احتمــاال در آینــده ِی پــس از جمهــورِی 
اســامی تقســیم خواهــد شــد. در فیلــم چندیــن بــار بــه مذهبــی بودِن شــاه 
تأکیــد می شــود٬ چــه از زبــاِن راوی و چــه خــوِد شــخِص شــاه در مصاحبــه 
ــد اعلی حضــرت را  ــگاراِن خارجــی. فــرح معتقــد اســت کــه خداون ــا خبرن ب
ــراق و  ــران و ع ــِگ ای ــش از شــروِع جن ــرگ او را پی ــه م دوســت داشــته ک
باقــِی ماجراهــا فراهــم کــرده اســت، شــهبانو از ایــن می گویــد کــه صــداِی 
ــون  ــه »روحانی ــی ب ــت و حت ــایند اس ــی خوش ــر ایران ــراِی ه ــر ب اهلل اکب
ــه در مــورِد مذهــب و روحانیــت  پاک نهــاد« هــم گــرا می دهــد کــه چه گون
ــا  ــتن ب ــاط داش ــه ارتب ــا ب ــت ها را علن ــا و کمونیس ــد. چپ ه ــر می کن فک
شــوروی، کوبــا، آلمــان شــرقی، چیــن متهــم می کنــد امــا در مــورِد آیــاِت 
ــد  ــرح نمی کن ــه ای را مط ــن رابط ــام چنی عظ
ــر  ــی از معم ــا کم ــا مذهبی ه ــه گوی ــز این ک ج
قذافــی کمــک گرفتــه بودنــد. از جنبــِش زنــان 
نیــم  و  زنــان  حــق  و  می گویــد  ایــران  در 
ــاِن« آذری اش دارد.  ــه »هم وطن ــم ب ــی ه نگاه
ــه ِی  ــتد و از عاق ــام می فرس ــا پی ــراِی ملی ه ب
شــاه بــه دکتــر مصــدق می گویــد او حتــی 
از ضــرورِت برخــورِد آرام تــر بــا غربی هــا در 
ــه  ــن منظــر ب ــد و از ای ــِط خارجــی می گوی رواب
ــورد  ــن م ــد. در ای ــاد می کن ــاه انتق ــی از ش نوع
ــه ِی  ــاه، ملک ــا ش ــا ب ــه ِی غربی ه ــی رابط یعن
بــه تکــراِر کلیشــه ِی  ایــران  ســابِق دربــاِر 
ــی  ــلطنت طلبان یعن ــاِم س ــه ِی تم ــورِد عاق م
توطئــه ِی آمریکایی هــا و بریتانیایی هــا علیــِه 
ــاال رفتــِن قیمــِت نفــت...  ــِم شــاه پــس از ب رژی
خالــِی  تــو  گنده گویی هــاِی  و  می پــردازد 
ــِش قیمــِت نفــت  شــاه در مــورِد ضــرورِت افزای
ــه  ــرده و ب ــن ک ــا را گلچی ــا غربی ه ــه ب و مقابل
عنــواِن ســنِد درایــت و وطن دوســتی و شــجاعِت 
ــن  ــرار می دهــد. ای ــده ق ــِش چشــِم بینن وی پی
ــه  ــزی ای اســت ک ــاِت فانت ــتان از آن تخی داس
داستان ســرایاِن آن در موقعیــِت بین المللــی و قــدرِت ایــران در دوراِن شــاه 
ــن  ــد. در ای ــتفاده می کنن ــه اس ــراق و مبالغ ــِت اغ ــادی از صنع ــِد زی ــا ح ت
مــورد بایــد گفــت: اوال رژیــِم شــاه از آغــاز یــک رژیــِم کمپــرادوری و وابســته 
ــد  ــخِص محم ــود و ش ــکا ب ــِم آمری ــا امپریالیس ــت ها خصوص ــه امپریالیس ب
رضــا بــا کمــِک مســتقیِم انگلیســی ها در شــهریوِر 13۲۰ بــه قــدرت رســید، 
بــا کمــک و دخالت گــرِی ســازمان هاِی امنیتــی و جاسوســِی ایــاالِت 
ــدرت بازگشــت  ــه ق ــاِی ســاِل 133۲ ب ــاِن کودت ــا در جری متحــده و بریتانی
)در ایــن مــورد فــرح بــه صراحــت دروغ گفتــه و از عاقــه ِی شــاه بــه مصــدق 
می گویــد!!!(، بــه عنــواِن بزرگ تریــن مشــترِی تســلیحاِت آمریــکا و ژانــدارم 
و حافــِظ منافــِع آمریــکا و ناتــو در منطقــه ایفــاِی نقــش می کــرد و متحــِد 
سرســخِت اقتصــادی و نظامــی آن هــا بــود، بنابرایــن شــاه و رژیِم وابســته اش 
ــا  ــد. ام ــت ها بودن ــوِب امپریالیس ــه ِی مطل ــن، گزین ــِد ممک ــن ح ــا آخری ت
باالخــره امپریالیســت ها هــم بایــد از قوانیــِن تاریــخ و انقــاب٬ وقتــی قیــاِم 
ــید  ــت ناپذیرش رس ــه ِی بازگش ــه مرحل ــا ب ــِی توده ه ــوِر انقاب ــردم و ش م
تبعیــت کننــد و ایــن وضعیــت از اواســِط ســاِل 135۷ بــه وجــود آمــده بــود. 
ــران را  ــی سراســِر ای ــی نیســت، بحــراِن انقاب غــرب می دانســت شــاه ماندن

این داستان تأسف برانگیز »انتخاب 
بین بد و بدتر« دیر زمانی است که 
بخش ها و اقشاری از مردم ایران را 
بین جناح های گوناگون ارتجاع و 

بورژوازی سرگردان کرده است؛ یک 
روز از ترس ناطق نوری، رفتن زیر 

عبای خاتمی، فردا برای رو کم کنی 
رفسنجانی به احمدی نژاد رأی دادن، 
بعد دوباره از ترس احمدی نژاد سراغ 

میرحسین موسوی و شیخ مهدی 
کروبی رفتن و الی آخر.... این منطق 

معیوب و مفلوک و عقیم باید با اتکا به 
یک برنامه ی درست و روشن یعنی با 
ترسیم یک جامعه ی انقالبی و انسانی 
که همانا کمونیسم و جامعه و دولت 

سوسیالیستی است به دور افکنده شود
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فراگرفتــه بــود، تضادهــا بــه مرحلــه ِی غیِرقابــِل بازگشــت و غیِرقابــِل کتمانی 
ــا  ــه ب ــود بل ک ــواِه خ ــه دل خ ــه ب ــر ن ــت ها دیگ ــد و امپریالیس ــیده بودن رس
ــِت منافع شــان  ــازی در جه ــکاِن ب ــاِی موجــود ام ــاِن گزینه ه انتخــاب از می
ــا  ــت تنه ــا و روحانی ــی از لیبرال ه ــی و ائتاف ــاِم سیاس ــتند و اس را داش
گزینــه ِی موجــود بــرای انتخــاب بــود. خطــِر تعمیــِق انقــاب، امــکاِن یــک 
ــر  ــرِل ب ــکاِن کنت ــه در صــورِت شــعله ور شــدن عمــا ام ــی ک ــِگ داخل جن
منطقــه را از غــرب می گرفــت، خطــِر بــه قــدرت رســیدِن نیروهــاِی انقابــی 
ــه  ــی، هم ــِگ داخل ــاب و جن ــراِن انق ــداوِم بح ــورِت ت ــت در ص و کمونیس
دالیلــی بــود کــه غــرب را بــه صرافــِت کنــار آمــدن بــا یکــی از کنش گــراِن 
عرصــه ِی آن بحــراِن انقابــی انداخــت و ایــن بــود مکانیــزِم بــازِی متزلــزل و 
ــرِگ اســاِم سیاســی و ارتبــاط گرفتن هــا و زدوبندهــاِی  ــا ب مبهــِم غــرب ب
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــم او. نبای ــی و رژی ــا خمین ــا ب ــرده ِی آن ه ــت ِ پ پش
ــان  ــیِم جه ــر تقس ــر س ــتی ب ــوِک امپریالیس ــت دو بل ــرد و رقاب ــِگ س جن
ــز  ــکا هرگ ــود و آمری ــال ها بســیار داغ ب ــوذ در آن س ــِت نف ــِق تح ــه مناط ب
ــراِی  ــی ب ــران فرصت ــی در ای ــراِن انقاب ــدِن بح ــر ش ــا حادت ــت ب نمی خواس
ــناد  ــرات و اس ــاله در خاط ــن مس ــود. ای ــم ش ــه فراه ــوروی ها در منطق ش
دولــِت وقــِت آمریــکا بارهــا بازتــاب یافتــه اســت.1 در مــورِد مســاله ِی نفــت 
ــه  ــرادورِی شــاه ب ــِت کمپ ــِط دول ــِد راب ــن محصــوِل بن ــد گفــت؛ ای هــم بای
ــود، اســتخراج و صــدوِر نفــت و حتــی  ســرمایه ِی جهانــی و امپریالیســتی ب
ــورت  ــی ص ــرمایه ِی جهان ــاِی س ــات و مکانیزم ه ــه ضروری ــا ب ــِت آن بن قیم
می گرفــت. رژیــِم شــاه ماننــِد هــر فروشــنده ِی دیگــری بــا مشــتریاِن خــود 
مشــغوِل چــک و چانــه زدن بــراِی فــروش بــا قیمِت باالتــری بــود. اوال در این 
مــورد تنهــا فــرد نبــود و شــیخ هاِی بســیاری از کشــورهاِی عربــی و صــدام و 
غیــره نیــز همیــن تمایــات و همیــن لحــن را داشــتند و دوم این کــه شــاه 
حتــی در اپــک نیــز بــه عنــواِن نزدیک تریــن فــرد بــه آمریــکا و غــرب و بــه 
عنــواِن اهــرِم فشــار و نفــوِذ آن هــا در ایــن ســازمان عمــل می کــرد. مثــا در 
مواقعــی کــه کشــورهاِی عربــی بــه دنبــاِل مناقشــه ها و جنگ هــاِی اعــراب 
و اســرائیل قصــِد محــدود کــردِن صــادرات و فــروش نفــت را داشــتند، رژیــِم 
ــکا  ــته هاِی آمری ــیِر خواس ــا در مس ــزوده و عم ــود اف ــادراِت خ ــر ص ــاه ب ش
و غــرب عمــل می کــرد.2 از طرفــی اگــر شاخ و شانه کشــیدن هاِی تــو 
خالــی بــراِی آمریــکا و غــرب مــاِک قــدرت و صابــت باشــد، آیــا فــرح دیبــا 
ــه خاطــِر ســی ســال مشــاجره ِی  ــن مــداِل شــجاعت را ب ــرد کــه ای می پذی
لفظــی و عربده هــاِی تــو خالــِی ســراِن رژیــِم جمهــورِی اســامی کــه حتــی 
تــا پــاِی تهدیــد بــه انهــدام و نابــودِی اســرائیل هــم رفتــه اســت، بــه گــردِن 

ــدازد؟ ســراِن ایــن رژیــم بیان
در کنــاِر چنیــن داستان ســرایی ها و تخیــات و توهماتــی، شــهبانوِی بــی 
تــاج و تخــِت مــا چندیــن بــار در حیــِن گــزارش اش دچــاِر دروغ گویی هــاِی 
ــد  ــه چن ــا ب ــی از آن ه ــاِن انبوه ــه از می ــود. ک ــم می ش ــی ه ــلِم تاریخ مس
مــورِد بیــش از حــد واضــح و روشــن می پردازیــم. فــرح مدعــی اســت کــه 

هنــگاِم خــروج از کاخ و ســفر بــه خــارج از ایــران در روز ۲۶ دی مــاه 
ــه فکــر  ــز ب ــردارد و هرگ ــاِی خانواده گــی را ب فقــط فرصــت داشــت آلبوم ه
ــول  ــد و هرگــز آن قدرهــا پ ــول و ســایِر اشــیاِء قیمتــی نیافتادن برداشــتِن پ
ــران  ــارِج از ای ــه خ ــود ب ــراِه خ ــود را، هم ــه می ش ــه گفت ــرمایه ای، ک و س
نبرده انــد و حتــی شــاه پــس از رفتــن بــه مصــر و مراکــش دســتور داد چنــد 
فرونــد هواپیمــا کــه همــراِه او بــه خــارج آمــده بودنــد از آن جــا کــه متعلــق 
ــم از  ــن ه ــد!!!! ای ــور بازگردن ــه کش ــد ب ــران بوده ان ــردِم ای ــران و م ــه ای ب
حســاِب پــاک و بی غــِش شاهنشــاه و خانــواده اش. روشــن اســت کــه ریخــت 
و پاش هــاِی خانــداِن پهلــوی و وابســته گان و شــاه زاده گان و امــرا و افســراِن 
وابســته بــه رژیــِم پهلــوی حتــی پــس از گریختــن از ایــران هــم بســیار بیش 
ــاره  ــتند اش ــورِد مس ــک م ــه ی ــط ب ــت. فق ــزه اس ــاِی بی م ــن اطواره از ای
می شــود: »از کاِخ شــاه در نیــاوران... ملکــه فــرح دیبــا یــک هواپیمــا پــر از 
لبــاس و اشــیاء... بــه آمریــکا فرســتاده اســت. مأمــوراِن گمــرک در سراســر 
ــده اند.  ــه رو ش ــی روب ــِع عجیب ــا وض ــمالی ب ــکاِی ش ــی و آمری ــاِی غرب اروپ
اشــیاِی گران بهایــی نظیــِر جامه دان هــا،  چه گونــه می تواننــد قیمــِت 
ــاِی  ــاس و گردن بنده ــل و الم ــو و مب ــی و تابل ــز از قال ــاِی لبری صندوق ه
مرواریــد و انگشــترهاِی یاقــوت و گوش واره هــاِی زمــرد و نیم تاج هــاِی 
زنانــه و ســرویس هاِی نقــره را کــه از ایــران وارد می شــوند ارزیابــی کننــد؟ 
ــن  ــرق شــده اند...« )آخری ــول غ ــاِل پ ــاِی انتق ــران در تقاضاه ــاِی ته بانک ه

ــای 1۰ و 11(.  ــاه صفحه ه ــفر ش س
یکــی دیگــر از مــوارِد مــورِد تأکیــِد فرح در طــوِل فیلم اشــاره بــه روحیه ِی 
ــی گرِی  ــش و وحش ــِل توح ــرت در مقاب ــوِف اعلی حض ــِب رئ ــان و قل مهرب
ــه  ــان زده ای ک ــوِن هیج ــری از انقابی ــت. تصاوی ــون اس ــاب و انقابی انق
بی حســاب و کتــاب اســلحه در دســت گرفتــه و در هنــگاِم غــارِت مغازه هــا 
ــیده ...  ــش کش ــه آت ــاختمان ها را ب ــند و س ــر می کش ــابه س ــرِی نوش بط
بخشــی از ایــن رونمایــی از قهــِر انقــاب بــه توحــش و بربریـّـِت ســراِن رژیــم 
ماننــد شــخِص خمینــی یــا خلخالــی و غیــره گــره زده می شــود. در همیــن 
آغــاز دو مســاله را بایــد از یکدیگــر تفکیــک کــرد. هیــچ نســبِت منطقــی ای 
ــا  ــی ب ــد خلخال ــم مانن ــخصیت هاِی رژی ــِی ش ــش و عقب مانده گ ــان توح می
ــرادف  ــن دو مت ــدارد، ای ــردم وجــود نداشــت و ن ــاِی م ــِی توده ه ــِر انقاب قه
ــلح  ــردِم مس ــِی م ــِر انقاب ــتند. قه ــوده و نیس ــم نب ــابه ه ــم وزن و مش و ه
ــود،  ــدت ب ــاه م ــدود و کوت ــیار مح ــران بس ــاِب ای ــا در انق ــه اتفاق ــده ک ش
پاســِخ طبیعــی و منطقــی بــود بــه 3۷ ســال خفقــان و ســرکوب و شــکنجه و 
سانســور و غــارِت رژیــِم آریامهــری، در مقابــِل گارِد جــاوداِن تــا دندان مســلِح 
شــاه نمی شــد بــا دســِت خالــی مقابلــه کــرد و از ایــن رو مــردم و پیشــرواِن 
ــِم  ــاِن توحــِش رژی ــد. امــا می شــود می ــه ســاح بردن انقابی شــان دســت ب
شــاه و شــیخ ارتبــاِط منطقــی و مشــابهت هاِی بســیاری دیــد. هــر دو ایــن 
رژیم هــا جهــِت حفــِظ منافــِع طبقــاِت اســتثمارگِر جامعــه و جهــِت تثبیــت 
ــکنجه  ــل و ش ــه قت ــان ب ــه یک س ــان ب ــتم هاِی ضدمردمی ش ــداوِم سیس و ت
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و کشــتاِر مــردم و انقابیــون و کمونیســت ها پرداختنــد. کمیتــه ِی مشــترِک 
ســاواک بــه بازداشــت گاِه توحیــِد وزارِت اطاعــات تبدیــل شــد، زنــدان اویــن 
ــرِد یکســان اش را حفــظ کــرد، بســیاری از تجــارب و دســت آوردهاِی  کارک
ســاواک در اختیــاِر وزارِت اطاعــات قــرار گرفــت.... بایــد از ملکــه ِی َکــذاب 
ــا  ــعبان جعفری ه ــی ش ــرت وقت ــِی اعلی حض ــت و مهربان ــن راف ــیم ای بپرس
ــاِی  ــت در کودت ــاِش شاه دوس ــاه( و اراذل و اوب ــِه ش ــورِد عاق ــِش م )تاج بخ
ــن  ــن ای ــبِت بی ــود؟ نس ــا ب ــد کج ــردم پرداختن ــتاِر م ــه کش ــرداد ب ۲۸ م
ــر از  ــزاران نف ــاِم ه ــا قتل ع ــاِن آذری ب ــه هم وطن ــما ب ــراِم ش ــِس احت ح
ــار و  ــورِی خودمخت ــرکوِب جمه ــس از س ــان پ ــوِن آذربایج ــردم و انقابی م
ــِر  ــه ســاواک تحــِت ام ــود ک ــن ب ــا جــز ای ــرات چیســت؟ آی ــه ِی دموک فرق
شــاِه رقیق القلــب در کمیتــه ِی مشــترک و ســایِر شــکنجه گاه های اش 
از هیــچ توحــش و قســاوتی علیــه انقابیــون و کمونیســت ها فروگــذار 
ــدِن  ــوخته ِی ب ــِت س ــوِی گوش ــوز ب ــو! هن ــهبانوِی هرزه گ ــه ش ــرد؟ ن نمی ک
ــه ی  ــی، صدیق ــون کتیرای ــدزاده، همای ــعود احم ــگان، مس ــر بدیع زاده اصغ
ــه  ــما ب ــترِک ش ــه ِی مش ــاِی کمیت ــر از فض ــی دیگ ــا انقاب ــی و صده رضای
ــِی آرش  ــاِق بازجوی ــه در ات ــی ک ــاِی دختران ــوز فریاده مشــام می رســد، هن
ــخ  ــوِش تاری ــد در گ ــرار می گرفتن ــاوز ق ــورِد تج ــری م ــی و منوچه و تهران
اســت، هنــوز چیتگــر و تپه هــاِی اویــن ســرخِی خــوِن پاک تریــن فرزنــداِن 
ــگاِه  ــراِف دانش ــاِی اط ــوز خیابان ه ــته اند. هن ــود نگه داش ــق را در دِل خ خل
تهــران در 1۶آذر 133۲ و 13آبــان 135۷ و میــداِن ژالــه و ۲۹بهمــِن تبریــز و 
1۰دِی مشــهد و شــهرهاِی سراســِر ایــران جــاِی جــان دادِن مردمــی را ثبــت 
کرده انــد کــه علیــه ظلــم و فســاد و ســرکوب و خفقــاِن رژیــِم شــما فریــاد 
ــام  ــار و ارق ــه مقایســه ِی آم ــه شــدند. باکــی نیســت ب ــد و جاودان ســر دادن
ــا رژیــِم خمینــی ادامــه دهیــد امــا بدانیــد  و کثــرت و قلــِت قربانیان تــان ب
ــن وزن کشــی هاِی  ــخ و توده هــاِی آگاِه مــردم هیــچ گاه متوهــِم ای کــه تاری
ــا جامعــه ِی انســانِی  ابلهانــه نخواهنــد شــد و میــاِن ارتجــاِع شــاه و شــیخ ب

ــند. ــل می کش ــِط فاص ــان خ ــه یک س ــان ب ــورِد نظرش م
ــوِی  ــدِت گفت وگ ــاِم م ــا در تم ــرح دیب ــه ف ــی ک ــواِل مهم ــه و س نکت
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــک نمی ش ــه آن نزدی ــداده و ب ــخ ن ــی اش پاس طوالن
باالخــره چــرا توده هــاِی وســیِع مــردِم ایــران از طبقــات و اقشــاِر گوناگــون 
از شــهری و روســتایی، عامــی و تحصیل کــرده، مــرد و زن، کــرد و تــرک و 
بلــوچ و فــارس و عــرب و ترکمــن، علیــِه رژیــِم شــاه و آن همــه »درایــت و 
شــجاعت و عطوفــت« شــوریدند و انقــاب کردنــد؟ البتــه فــرح نیــز ماننــِد 
هــر دیکتاتــوِر دیگــری از طغیــاِن توده هــاِی جــان بــه لــب رســیده و شــورِش 
آن هــا احســاِس تحیــر می کنــد و هیــچ توضیحــی در تبییــِن چنیــن انقــاِب 
ــی  ــاِن اراجیف ــه دام ــت ب ــرم دس ــد و الج ــل اش نمی رس ــه عق ــیعی ب وس
ــا »مغزشــویِی«  چــون توطئــه ِی غربی هــا علیــِه شــاِه شــجاع دل و کاردان ی
دانش جویــاِن انقابــی و کمونیســت توســِط گروه هــاِی کمونیســتی یــا 
تحریــِک مــردم بــا دســت هایِی کــه در رنــگ یــا خــوِن گوســفند زده شــده 

ــهبانو و  ــنگینی از ش ــا و س ــاِر نابه ج ــن انتظ ــاید ای ــود. ش ــود و.... می ش ب
خانــداِن ســلطنت باشــد کــه دســِت کــم پــس از ســه دهــه در علــِل وقــوِع 
انقــاب و چرایــِی شــورِش مــردم علیــِه ارتجــاِع پوســیده ِی آریامهــری فکــر 

کننــد؟!!!
یکــی دیگــر از مغالطــات و سفســطه هاِی رایــج در فیلــم ایــن اســت کــه 
انقــاِب ضــِد ســلطنتِی مردِم ایــران را بــا رژیِم برآمــده از آن یعنــی جمهورِی 
اســامی یکــی می گیــرد. گویــی نتیجــه ِی محتــوم و منطقــِی آن همــه »جــو 
ــی  ــزی جــز خمین ــون چی ــردم و انقابی ــه « ِی م ــی و هیجــاِن کودکان زده گ
و عکــس اش در مــاه نبــود!!! برخــاِف ایــن هم سان ســازِی بی اســاِس 
ــم اش ســمبِل  ــرح و ســایِر ســخن گویاِن قمــاِش ســلطنت، خمینــی و رژی ف
ــر  ــروزِی ضِدانقــاب اســام گرا ب ــاِد پی ــران و نم ــردِم ای ــاِب م شکســِت انق
جنبــش و قیــاِم مــردم بودنــد. بــه دالیــِل گوناگــون و پیچیــده ِی تاریخــی و 
ــروِی  ــک نی ــداِن ی ــم فق ــاز ه ــِن آن ب ــه مهم تری ــی ک ــی و بین الملل اجتماع
رهبــری کننــده و ســازمان یافته ِی کمونیســت بــود، رهبــرِی انقــاِب 
ــاب و  ــوِل انق ــع محص ــت و در واق ــرار گرف ــت ق ــاِر روحانی ــران در اختی ای
ــه  ــِن او ریخت ــن و موتلفی ــی و متحدی ــاِب خمین ــه حس ــردم ب ــداکارِی م ف
ــر انقــاب هرگــز تضمیــن  ــِم خمینــی ب ــِی رژی ــا پیــروزی و هژمون شــد، ام
شــده نبــود و بخــِش وســیعی از مــردم و احــزاب و ســازمان هاِی انقابــی و 
کمونیســت بــه رویارویــی بــا خمینــی و رژیــم ارتجاعــی او برخاســتند. ایــن 
مقاومــِت سراســری از نخســتین روزهــاِی انقــاب آغــاز شــد و جنبش هــاِی 
تــوده ای چــون جنبــِش زنــان، جنبــِش دانش جویــی و کارگــری و دهقانــی و 
نیروهــاِی مترقــی و کمونیســت و انقابــی در جــای جــاِی ایــران از تهــران تــا 
کردســتان و ترکمن صحــرا و غیــره و غیــره در مقابــِل ضدانقــاب اســام گرا 
ــی دســت  ــِت مردم ــوِج مقاوم ــن م ــِل ای ــی در مقاب ــِم خمین ایســتادند. رژی
ــرده  ــت کار ک ــن و جنای ــاِه خائ ــی ش ــه ســلِف او یعن ــان کاری زد ک ــه هم ب
ــت و  ــرواِن کمونیس ــردم و پیش ــه ِی م ــیانه و بی رحمان ــتاِر وحش ــود؛ کش ب
انقابــی آن هــا. سراســِر دهــه ِی ۶۰ صحنــه ِی ایــن رویارویــی بــود و هرگــز 
ــه  ــاب ب ــِش انق ــت و بی تن ــه ِی یک دس ــک پروس ــه در ی ــود ک ــن نب چنی
ــذا ماهیــت و جهت گیری هــاِی  »انقــاِب اســامی« تبدیــل شــده باشــد و ل
اولیــه ِی انقــاِب مردمــی و ضــِد ســلطنتِی مــردِم ایــران بــا رژیــِم ارتجاعــی 

ــود.  ــرادف نب ــز مشــابه و مت ــی هرگ ــده ِی خمین و عقب مان
ــات و  ــی طبق ــاِب 5۷ یعن ــتیِن انق ــراث داراِن راس ــی و می ــاِن اصل صاحب
ــا درس گرفتــن و  ــد ب ــد بتوانن اقشــاِر تحــِت ســتم و ســلطه و ســرکوب بای
ــا و  ــردِن دروغ ه ــا ک ــا افش ــی و ب ــِل مردم ــاِب اصی ــن انق ــدی از ای جمع بن
ــا ارتجــاِع  ــان ب ــدِی هم زم ــا قاهــره در مرزبن ــد از تهــران ت ــی مانن گزافه های
ــِی  ــی و مردم ــش و انقاب ــِو رهایی بخ ــک آلترناتی ــه ی ــوب ب ــب و مغل غال
حقیقــی کــه همانــا سوسیالیســم و کمونیســم اســت اندیشــیده و در مســیر 

ــد. • ــارزه کنن ــده و مب ــدارک دی آن ت
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ــذرد. در  ــال می گ ــدوِد 11۰ س ــران در ح ــای در ای ــِت چ ــاِز کش از آغ
ــر  ــیب هایی را از س ــراز و نش ــور، ف ــای در کش ــِد چ ــدِت تولی ــن م ــوِل ای ط
گذرانــده اســت امــا پــس از انقــاِب 135۷ و در دوراِن حکومــِت جمهــورِی 
اســامی کــه بــه دروغ خــود را طرفــداِر مــردم و به ویــژه پابرهنه هــا نامیــده 
و می نامــد، چــای کاری و چــای کاران حــال و روز خوشــی نداشــته اند و 
ــد  ــدال بوده ان ــاِل ج ــش روی در ح ــِت پی ــکاِت ریزودرش ــا مش ــواره ب هم
ــایل و  ــِن مس ــه یافت ــا ادام ــد. ب ــت نیافته ان ــود دس ــق خ ــه ح ــز ب و هرگ
ــط  ــاِن ذی رب ــای، زحمت کش ــِد چ ــوزه ِی تولی ــاِی ح ــکاِت طاقت فرس مش
زیــِر بــاِر فشــاِر زندگــی در حــاِل از بیــن رفتــن هســتند. ۷مســبِب مســایل 
و مشــکاِت چــای کاران، حکومــِت ســرمایه دارِی اســامی اســت کــه 
ــراِی  ــر ســود ب ــاِی خــود را، در جهــِت کســِب حداکث سیاســت ها و برنامه ه
اقلیتــی در حاکمیــت و بــه ازاِی نابــودِی تولیــِد ملــی و زندگــِی صدهــا هــزار 

ــرد. ــرده و می ب ــش ب ــه پی ــر، ب نف
مــن در ایــن نوشــتار نگاهــی گــذرا بــه وضعیــِت تولیــد، تولیدکننــدگان و 
ــازاِر چــای در ایــران در ســال هاِی پــس از انقــاِب 135۷ دارم. گفتنی هــا  ب
ــت و  ــاورزی، صنع ــای )کش ــه چ ــوط ب ــِف مرب ــاِی مختل ــاره ِی بخش ه درب
ــب،  ــدِن مطل ــی ش ــز از طوالن ــرای پرهی ــی ب ــت ول ــراوان اس ــی( ف بازرگان
ــم آورده  ــه فراه ــادی ک ــع و یادداشــت هاِی زی ــاِن مناب ــاش نمــودم از می ت
ــدوارم  ــم. امی ــه نمای ــا ارای ــاه و گوی ــکان کوت ــِد ام ــا ح ــته ای ت ــودم،  نوش ب

چنیــن باشــد.

مناطق و سطح کشت چای در ایران
ــدران  ــان و مازن ــتان هاِی گی ــران، در اس ــای در ای ــِد چ ــت و تولی کش
متمرکــز اســت. در حــاِل حاضــر ســطِح زیــِر کشــِت چــای حــدوِد 3۲۰۰۰ 
هکتــار مــی باشــد کــه در بیــش از ۹۰۰ روســتا در شــهرهاِی صومعه ســرا، 
ــرود،  ــیاهکل، لنگ ــرفیه، س ــتانه اش ــان، آس ــت، الهیج ــفت، رش ــن، ش فوم
رودســر و املــش در اســتان گیــان و شــهرهاِی رامســر و تنکابــن تــا حوالــِی 
چالــوس در اســتاِن مازنــدران بــه طــوِل حــدوِد ۲۰۰ کیلومتــر قــرار گرفتــه و 
هم اکنــون حــدوِد ۶۰۰۰۰ خانــه وار در کشــت و کار ایــن محصــول اشــتغال 

دارنــد .1
ــداِر ۲۰  ــدی مق ــای: در ســاِل 134۹، کِل چــاِی خشــِک تولی ــد چ تولی
هــزار تــن بــود کــه بــا افت وخیزهایــی،  در ســاِل 1353 بــه ۲4 هــزار تــن، 
ــه 35  ــاِل 135۸ ب ــن و در س ــزار ت ــه 3۰ ه ــال هاِی 135۶ و 135۷ ب در س
هــزار تــن رســید.2 میــزاِن تولیــِد چــاِی خشــک  در ســاِل 13۷۰ بــه مقــداِر 

۷۰ هــزار تــن و در ســاِل 13۸۹ بــه ۲5 هــزار تــن رســید.3

سطح باغات چای و تغییرات آن

جدول پراکندگی وسعت باغات کشور در سال های مختلف )درصد(۴ 

ــره  ــاِی چــای کاری، 414۸۹ به ــداِد کِل بهره برداری ه در ســاِل 13۸۶، تع
بــرداری بــا ســطِح کشــتی معــادِل 1۹4۷3 هکتــار  و 1۶5۷1۷ تــن تولیــد 
ــار داشــتند و  ــک هکت ــر از ی ــرداری مســاحتی کمت ــود کــه 33۸۷1 بهره ب ب
1۰۶۶1 هکتــار از کِل ســطِح کشــت و 1351۰۰ تــن از کِل تولیــِد متعلــق 
ــر  ــرداری کمت ــوده اســت. 5۹۲۶ بهره ب ــرد ب ــه همیــن بهره برداری هــاِی ُخ ب
ــم(  ــک ده ــِن 1/۰ )ی ــرداری بی ــره ب ــار، ۲۶۹۲ به ــم( هکت ــک ده از 1/۰ )ی
تــا ۲/۰ )دو دهــم( هکتــار، 1۷۷۰۹ بهــره بــردارِی بیــِن ۲/۰ )دو دهــم( تــا 
5/۰ )پنــج دهــم( هکتــار و ۷544 بهره بــردارِی بیــِن 5/۰ )پنــج دهــم( تــا 1 

)یــک( هکتــار مســاحت داشــته انــد.5
ــرد  ــطوِح خ ــا س ــات ب ــداِد باغ ــود، تع ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــان ط هم
ــه طــوری کــه بیــش از ۸1درصــد  در طــوِل زمــان افزایــش یافتــه اســت ب
ــای کاران  ــِب چ ــع، اغل ــد. در واق ــکیل می ده ــات را تش ــطوِح باغ از کِل س
ــه  ــی ب ــذراِن زندگ ــراِی گ ــتند و ب ــای هس ــاِغ چ ــِک ب ــاِت کوچ داراِی قطع
تولیــِد حاصــل از همیــن قطعــاِت کوچــک وابســته می باشــند. بــه عبارتــی 
ــِی  ــت و بازرگان ــاورزی، صنع ــِف کش ــِل مختل ــه در مراح ــکلی ک ــر مش ه
ــک  ــای کاراِن خرده مال ــرایِط چ ــر ش ــادی ب ــراِت زی ــد، تاثی ــروز کن ــای ب چ
ــاِی  ــراِی مدت ه ــای کاری ب ــه چ ــم ک ــر بگیری ــر در نظ ــال اگ ــذارد. ح می گ
مدیــدی دچــاِر مشــکاِت مختلــف و متنوعــی -کــه از ســوِی دســتگاه هاِی 
حکومتــی و بــه عمــد بــدان تحمیــل گردیــد- بــوده اســت، بهتــر می توانیــم 
ــه اســت و  ــر چــای کاران و خانواده هــاِی آن هــا چــه رفت درک کنیــم کــه ب
اینــک در چــه شــرایِط بحرانــی گرفتارنــد، آن هــم فقــط بــه جــرِم تولیــد!!!

مهرداد مهرپور محمدی

13۷۷ 134413۶۷ وسعت
۲۹/۲۶ ۸/1۹ ۷/۸ زیر۰⁄5 هکتار

۰⁄55/1۸4/1۸۰۶/۲4 تا 1 هکتار
۹۲/۲5 ۶/1۸ 3/34 1تا ۲ هکتار

۲5/334/۲۷۸۶/1۷ تا 1۰ هکتار
۸۷/5 1۶ 5 باالی 1۰ هکتار
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چای در ایران



ارزش چای تولیدی
در ســاِل 1351 ارزِش چــاِی تولیــد شــده در اســتاِن گیــان مبلــِغ ۸۶۷ 
ــور  ــال و در کِل کش ــون ری ــدران ۹۰ میلی ــتاِن مازن ــال، در اس ــون ری میلی
مبلــِغ ۹5۷ میلیــون ریــال بــوده اســت.6 ارزِش اقتصــادِی چــاِی تولیــد شــده 

ــوده اســت.7 در ســاِل 13۸5، مبلــِغ 33۲ میلیــارد و 41 میلیــون ریــال ب

اشتغال زایِی چای کاری
ــرداری از چــاِی شــمال طــِی مــدِت ۶ مــاه انجــام می شــود و یــک  بهره ب
هکتــار بــاِغ چــای در طــوِل دوره ِی بهره بــردارِی بیــِن 1۲5 تــا 13۰ کارگــر 
جــذب می کنــد. بــر اســاِس آمارهــاِی موجــود، 3۰ هــزار هکتــار بــاِغ چــای 
ــی  ــرایِط کنون ــر روز در ش ــون نف ــش از 5 میلی ــود دارد و بی ــور وج در کش
در مراحــِل مختلــف برداشــِت بــرِگ ســبز در باغ هــا و چا ی ســازی در 

ــتند.8 ــت هس ــغول فعالی ــا مش کارخانه ه

مصرِف سرانه ِی چای در ایران
ــت. از  ــف اس ــا مختل ــای برآورده ــرانه ِی چ ــرِف س ــزاِن مص ــاره ِی می درب
ــاِز  ــت: نی ــهریور 13۹۰( گف ــور )در ش ــاِی کش ــازماِن چ ــِس س ــه ریی جمل
ــرانه  ــه س ــت ک ــن اس ــزار ت ــی 11۰ ه ــور 1۰۰ ال ــه کش ــای ب ــاالنه ِی چ س
ــه روســتایی 14۰۰  ــرم و در جامع ــِع شــهری 1۲5۰ گ مصــرِف آن در جوام
ــه ِی  ــاِم کمیت ــِق اع ــران طب ــای در ای ــرانه ِی چ ــرِف س ــت.9 مص ــرم اس گ
ــا  ــر 1۶۰۰ گــرم اســت کــه ایــن میــزان ب ــغ ب ــِی چــای رقمــی بال بین الملل
مصــرِف ســاالنه بیــش از 1۰۰ هزارتــن همــراه اســت در حالی کــه اتحادیــه ِی 
چــاي کاران مصــرِف ســرانه ِی کشــور را رقمــی بالــغ برحــدوِد 115 هزارتــن 
اعــام می کنــد.10 طبــِق بــرآورِد مرکــِز آمــاِر ایــران، میانگیــِن مصــرِف چــای 
در جامعــه یِ  شــهری  حــدوِد 1۷1۶ گــرم  و در جامعــه یِ  روســتایی  حــدوِد 

ــرم اســت. 11 1۸۲4 گ

مشکالِت عمده ِی تولیِد چای در ایران:
 1- وارداِت بی رویــه 2- عــدِم به ســازی و نوســازِی باغ هــاِی 
چــای 3- طــرِح خصوصی ســازی و انحــالِل ســازماِن چــای 

ــی ــِد تضمین ــوه ِی خری 4-نح

ــه: بــر وارداِت چــای در دوره ِی حکومــِت جمهــورِی  ۱- وارداِت بی روی
اســامی چنــان هرج ومرجــی حاکــم اســت کــه حتــی گــزارِش تهیــه شــده 
توســِط کمیســیوِن اقتصــادِی مجلــِس شــوراِی اســامی درمــورِد »تحقیــق 
ــِع  ــاِی خشــک و نحــوه ِی توزی ــی وارداِت چ ــزان و چه گونگ و تفحــص از می
آن در کشــور« در دوره ِی زمانــِی 13۷3 تــا 13۸1 نیــز، گوشــه هایی از 
ــِل وابســته را نشــان  فســاد و دزدی هــاِی دســت اندرکاراِن حکومتــی و عوام

می دهــد.

وارداِت قانونی
اغلــب در واردات مســایِل مختلفــی وجــود داشــته اســت و واردکننــدگاِن 
ــوردار  ــی برخ ــِف حکومت ــتگاه هاِی مختل ــاِی دس ــه از حمایت ه ــزرگ ک ب
بــوده انــد، تخلفــاِت زیــادی را مرتکــب گردیــده انــد. از جملــه مــواردی کــه 
ــاال( لحــاظ گردیــد،  ــاد شــده درب درگــزارِش تحقیــق و تفحــِص مجلــس )ی

وارداِت چــای توســِط حــوزه ِی علمیــه ِی قــم بــوده اســت.

ــوزه ِی  ــه ِی ح ــم  ]زیرمجموع ــه یِ  ق ــهرِک  مهدی ــرِد ش عمل ک
از دریافــت ِ مجــوِز وارداتِ   علمیــه ِی قــم[: شــهرِک مهدیــه  قبــل  
ــزانِ   ــه  می ــفارش  ب ــتِ  س ــه  ثب ــادرت  ب ــخِ  13۷3/1۲/1۷ مب ــای،  در تاری چ
مبلــغِ   ســپس  می نمایــد.  بازرگانــی   وزارت ِ  در  چــای   تــن    )1۰۰۰(
بــا  بازرگانــی   وزارتِ   ســهمیه یِ   محــل ِ  از  یک میلیون وهشــتصد هزاردالر 
ــاص   ــوع  اختص ــن  موض ــه  ای ــال  ب ــاه )1۷5۰( ری ــرخِ  یک هزاروهفتصدوپنج ن
ــد. به نظــر می رســد ثبــتِ  ســفارِش  فــوق  توســط ِ آقــایِ  »ر.الــف .ش «  می یاب
از واردکننــده گانِ  چــای  در شهرســتانِ  شــیراز گشــایش  اعتبــار شــده  اســت . 
در متــنِ  پروفــرم  ارائــه  شــده  از کشــوِر ســریانکا، مشــخصاتِ  چــای ، 
ــزاِن  ــه  می ــهرک  ب ــی  ش ــود… از طرف ــد می ش ــد قی ــای  احم ــی  چ صندوق

ــده گان  ــداری  ]واردکنن ــای  خری ــازمان ِ چ ــی  از س ــایِ  داخل ــن  چ  )1۰۰۰( ت
ــرم  ــر کیلوگ ــه ازاِی وروِد ه ــی ب ــرم چــاِی داخل ــِد دو کیلوگ ــه خری ــزم ب مل
ــه   ــد ک ــد می نمای ــادره  قی ــه یِ  ص ــد[ و در معرفی نام ــی بوده ان ــاِی خارج چ
چــایِ  موصــوفِ  تحویــلِ  آقــایِ  »م .س « شــود کــه عامــل ِ شــهرک ِ مهدیــه  و 
آقــای  »ر.الــف .ش « بــوده  و چــای ِ هــردو را از ســازمان ِ چــای ِ کشــور تحویــل  
گرفتــه  اســت . رویــه یِ  فــروش ِ چــای ِ داخلــی  در ســازمانِ  چــای بــه صــورتِ  
ــا تاییــِد وزیــِر وقــت ِ کشــاورزی   نقــدی  بــوده  اســت ، امــا شــهرک ِ مذکــور ب
ــه مبلــغِ  3 )ســه( میلیــارد  ــِخ 13۷4/1/15 و ب ــه تاری ــه یِ  چکــی ب ــا ارای و ب
ــا  ــی  را از انباره ــای ِ داخل ــد، چ ــت  می نمای ــال،  درخواس ــون  ری و۶۷۰ میلی
خــارج  نمایــد. ایــن  کار  انجــام  و ســپس  چــِک دیگــری را جای گزیــنِ  چــک  
نخســت  می کنــد. چــِک  دوم در تاریــخ ِ ۲۷ فروردیــِن 13۷5 به منظــوِر 
ــه علــِت عــدمِ   ــه حســابِ  ســازمانِ  چــای  واگــذار می شــود ولــی  ب وصــول  ب
موجــودی  برگشــت  می شــود. باالخــره  وجــه  چــای  )برابــِر اســناِد حســابداری ِ 
ــا ســالِ  13۷۸ و پــس  از گذشــتِ  چهــار ســال   ســازمانِ  چــای(  به تدریــج  ت

پرداخــت  می شــود….
واردات ِ چــای  بیــنِ  ســالِ  ۷3 الــی  ۸1 مقــداِر 145 میلیــون  و۷۹۰ هــزار 
و 1۲۶ کیلوگــرم بــا  میانگیــنِ  ســاالنه  1۶میلیــون  و 1۹۸ هــزار و ۹۰۲ 
کیلوگــرم  بــوده  اســت. از این  مقــدار، 45 درصــد از طریــقِ  وارداتِ  قانونــی  بــا 
مجوزهــاِی ســازماِن چــای بــه افــراِد حقیقــی و حقوقــی وارد شــده  و 54/۲۹ 
)بیســت ونه ممیزپنجاه وچهار( درصــد بــه صــورت ِ شــبهِ  قانونــی  توســط ِ 
ــقِ   ــرزی  و مناط ــایِ  م ــه وران ، بازارچه ه ــان ، پیل ــینان ، ملوان ــیِ  مرزنش تعاون
آزاِد تجــاری  وارد شــده  اســت . گروهــی  از اشــخاص ِ حقیقــی  و حقوقــی  بــدونِ  

ــد.12 ــای  وارد نموده ان ــی چ ــوِز دریافت ــر از مج ــا بیش ت ــوز ی مج

قاچاق چای
ــرآورِد میــزاِن قاچــاق:  طــِی ســال هاِی 13۷3 تــا 13۸1، 3۸۰۶4۷  ب
تــن چــای بــه صــورِت قاچــاق وارد کشــور گردیــد کــه مقــدار ۸۹۶4۷ تــن 

ــه ســاِل 13۸1 می باشــد. ــق ب آن متعل
ــت   ــمی ِ ثب ــنِ  وارداتِ  رس ــای، بی ــیِ  چ ــه یِ  بین الملل ــاِر کمیت ــِق آم طب
شــده  در گمــرکاتِ  ایــران  و صــادراتِ  ثبــت  شــده   ِی کشــورها بــه  ایــران  طــی ِ 
ــزانِ   ــه  می ــوری ک ــود دارد. به ط ــاف وج ــا 13۷۹، اخت ــال هایِ  13۷3 ت س
ــرکات ِ کشــور  ــران  از وارداتِ  رســمیِ  گم ــه  مقصــِد ای ــل  شــده  ب ــایِ  حم چ
ــاق ِ  ــانِ  قاچ ــاتِ  جری ــِر اثب ــیوه  ِی دیگ ــر ش ــن  ام ــه  ای ــد ک ــر می باش بیش ت
ــران   ــامِ  ای ــه ن ــاي ب ــد. چ ــور می باش ــیِ  مزب ــای  در دوره  ِی زمان کاالی ِ چ
ــا  ــوده  اســت  کــه  ی ــر ب ــاری  در گمــرک  کم ت ــا ثبــتِ  آم می آمــده  اســت؛  ام
ــادِی ورودی ِ  ــا ورود از مب ــرکات  ی ــی  در گم ــقِ  کم  نمای ــت  از طری می بایس
ــوانِ   ــران  به عن ــه  ای ــل  ب ــار، از کاالیِ  حم ــوانِ  ب ــِر عن ــا تغیی ــی  ی غیرگمرک
ــت   ــت  و برگشــت  ترانزی ــا رف ــاتِ  رســوب  ی ــی  و ســپس  عملی کاالیِ  ترانزیت
صــورت  گرفتــه  باشــد. غیــر از گــزارِش  کمیتــه ِی بین المللــِی چــای؛ منابــعِ  
ــال هایی   ــه  در س ــد ک ــان  می دهن ــران  نش ــا و دیگ ــا کنی ــد ی ــریانکا، هن س
کــه  وروِد چــای  بــه  کشــور ممنــوع  بــوده  از ایــن  کشــورها بــه  مقصــِد ایــران  
ــر  ــران صف ــرک ِ ای ــاِر گم ــه  آم ــال  آن  ک ــت  ح ــده  اس ــتاده  ش ــای  فرس چ

می باشــد. 

نقِش سپاِه پاسداران در قاچاق
پــس از ســاِل 13۷4 کــه بازارچه هــاِی مــرزی در اســتان هاِی کرمانشــاه، 
ــه  ــدام ب ــداران اق ــپاِه پاس ــد؛ س ــدازی ش ــی راه ان ــتان و آذربایجان غرب کردس
تعبیــه درِب امنیتــی در ایــن بازارچــه هــا نمــود. بازارچه هــایِ  مــرزی تحــتِ  
ــد و از مقــررات ِ صــادرات  و  نظــارت ِ دبیرخانــه یِ  شــورایِ  امنیــت  ملــی  بودن

ــد. واردات  به جــز انجــامِ  امــوِر قرنطینــه  مســتثنی  بودن
ــورای ِعالی ِ  ــوِز ش ــا مج ــی  و ب ــایِ  امنیت ــق ِ بازارچه ه ــای  از طری وروِد چ
ــه   ــالِ  13۷۶ ب ــد و از س ــع  گردی ــالِ  13۷۶ قط ــا از س ــی  عم ــتِ  مل امنی
ــاق  صــورت   ــه صــورتِ  قاچ ــراق  ب ــرِز ع ــقِ  م ــای   از طری ــد وارداِت کلِ  چ بع
ــران   ــا در ای ــالِ  محدودیت ه ــا اعم ــد ب ــال هایِ  بع ــت . در س ــه اس می گرفت
مثــلِ  ممنوعیــت ِ واردات ِ چــای  کــه  در ســال ِ 13۷۹ اعمــال  شــد و هم چنیــن  
آرامــش  ایجــاد شــده  در شــمال ِ عــراق ، شــدت ِ قاچــاق  از طریــق ِ مــرِز عــراق  

افزایــش  یافــت .
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ــنِ   ــا بی ــور و بازارچه ه ــربِ  کش ــرز در غ ــوه یِ  اداره یِ  م ــوِص  نح درخص
ــه   نهادهــایِ  مختلــفِ  حکومتــی  اختــاف ِ نظــر وجــود داشــت کــه منجــر ب
صــدوِر مصوبــه ای  از ســوِی شــوراِی عالــِی امنیــِت ملــِی مبنی بــر واگــذارِی 
تــردِد دروازه هــاِی اقتصــادی بــه گمــرک و اســتقراِر نیــروِی انتظامــی بــراِی 
ــه  عملیاتــی  و اجــرا نگردیــد و  انجــاِم امــور مربــوط گردیــد کــه  ایــن مصوب

ــار داشــته اســت. ــادِی ورودی و خروجــی را در اختی ســپاِه پاســداران مب
ــرکل ِ  ــی  و مدی ــتانِ  آذربایجان غرب ــرکاتِ  اس ــِر گم ــوص ناظ ــن خص در ای
گمــرک ِ ارومیــه  در نامــه  ای در آذر مــاِه 13۸1، خطــاب بــه رییــِس گمــرک 
ــده   ــرر گردی ــران  مق ــاتِ  وزی ــه یِ  هی ــاس ِ مصوب ــت: »... براس ــن نوش چنی
ــرِز  ــردد و م ــادیِ  ورودی  و خروجــی  مســتقر گ ــه یِ  مب ــه  گمــرک  در کلی ک
ــه  توافــق ِ به عمــل  آمــده  بیــنِ  فرمانــداری   ــا عنایــت  ب تمرچیــن  پیرانشــهر ب
و گمــرک  مقــرر گردیــد کــه  محوطــه  ِی مــرزی  بــه  مســاحتِ  حــدود یــازده 
)11( هــزار متِرمربــع  تــا حــدوِد پاســگاهِ  انتظامــی  کــه  در فاصلــه یِ  پانصــد 
)5۰۰( متــریِ  نقطــه ی ِ صفــِر مــرزی  می باشــد، جهــتِ  ساخت  وســاِز اماکــنِ  
ــه   ــردد ک ــذار گ ــرک  واگ ــه  گم ــی  ب ــایِ  ترانزیت ــفِ  کامیون ه ــی  و توق گمرک
ــه  ِی  ــه  مصوب ــدونِ  توجــه  ب متاســفانه نیروهــایِ  ســپاهِ  مســتقر در منطقــه  ب
ــِر  ــی  در نقطــه یِ  صف ــت ِ مل ــرم ِ امنی ــت  و شــورای ِ محت ــرمِ  دول ــاتِ  محت هی
مــرزی،  درب ِ امنیتــی  را هم چنــان  دراختیــار داشــته  و تــا کنــون  نیــز 
ــه  همــکاری  از خــود  ــن  مصوبه هــایِ  مذکــور هیچ گون ــه  اجــرایِ  ای نســبت  ب
ــی  را  ــه  دربِ  امنیت ــه  ک ــتقر در منطق ــپاهِ  مس ــای ِ س ــداده ... نیروه ــان  ن نش
ــِر مــرزی   ــه  ساخت  وســاِز اماکــن  در نقطــه  ِی صف ــدام  ب ــد، اق ــار دارن دراختی
ــازی ِ  ــِد جداس ــوده  و قص ــهر نم ــرک ِ پیرانش ــِر گم ــورِد نظ ــایِ  م و محوطه ه

ــد....«13 ــی  را دارن ــه یِ  درب ِ امنیت ــرک  از محوط ــه  ِی گم محوط

آمــار واردات چــای از 1372 تــا 1386: وارداِت چــای در ســاِل 13۷۲ 
ــداِر  ــاِل 13۷۷ مق ــه ارزِش 134۹3۲5۹۶ دالر، در س ــن ب ــداِر 55۹5۸ ت مق
۷۷۷۷ تــن بــه ارزِش ۲۹4111۰۲ دالر، در ســاِل 13۸1 مقــداِر 1۲ تــن بــه 
ارزِش 3۲۸41 دالر، در ســاِل 13۸۲ بــه مقــداِر ۷/۰ )هفت دهــم( تن به ارزِش 
ــه ارزِش 11۶۰3۰53  ــن ب ــداِر 54۸5 ت ــه مق 1۶3۹ دالر، در ســاِل 13۸3 ب
ــه ارزِش 3۹۸۸۰5۶4 دالر،  ــن ب ــداِر 1۷۰۸۶ ت ــه مق ــاِل 13۸4 ب دالر، در س
ــه ارزِش ۷154۸3۷۶ و در ســاِل  ــه مقــدار 3۲15۰ تــن ب در ســاِل 13۸5 ب
13۸۶ بــه مقــداِر 4۹54۷ تــن بــه ارزِش 113۰1۰4۰۸ دالر بــوده اســت.14

ــی: وارداِت چــای  ــر واردات قانون میــزان چــای قاچــاق چنــد براب
بــه صــورِت قاچــاق بــه مقــداِر چنــد برابــر وارداِت چــای بــه صــورِت قانونــی، 
ــه  ــی در ســاختاِر حکومــت اســت. از جمل ــراِد بســیاری حت ــِد اف ــورِد تایی م
نماینــده ِی لنگــرود در مجلــِس شــوراِی اســامی - در خــرداِد 13۸۹-  
ــا مجــوِز قانونــی 15 هــزار تــن اســت در حالی کــه  گفــت: »وارداِت چــای ب

ــود....«15 ــور می ش ــاق وارِد کش ــاِی قاچ ــن چ ــزار ت ۷5 ه

ســوِد سرشــاِر واردات: واردکننــده گان ســوِد سرشــاری از وارداِت 
کارخانه جــاِت  ســندیکاِی  هیات مدیــره ِی  نایب رییــِس  می برنــد.  چــای 
ــت:  ــای گف ــوِد وارداِت چ ــاره ِی س ــاِل 13۸۸-  درب ــمال - در س ــاِی ش چ
درحــاِل حاضــر چــاِی خارجــی در مرزهــاِی ایــران بــا قیمــِت هــر کیلــو 1/۸ 
)یک ممیزهشــت( دالر خریــداری مــی شــود و در داخــِل کشــور از کیلویــی 

ــد.16 ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــا 1۲ ه ۷ ت

عوارض واردات بی رویه ی چای:

1- انباشت چای داخلی 2- تعطیلی کارخانه های چای

1- انباشــت و کــود شــدِن چــاِی داخلــی: در اثــِر وارداِت بی رویــه ِی 
چــای، چــاِی تولیــِد داخــل در انبارهــاِی دســتگاه هاِی خریــداِر چــای باقــی 
مانــد و بــه مــرور بــر مقــداِر آن افــزوده گردیــد و از آن جایی کــه چــای پــس 
ــه  ــِل اســتفاده می گــردد، مقــرر گردیــد تبدیــل ب از گذشــِت مدتــی، غیرقاب

کــود شــود.
ــود شــدِن  ــازماِن چــاِی کشــور در شــهریوِر ســال 13۹۰ از ک ــِس س ریی

1۹5 هــزار تــن چــاِی تولیــِد داخــل کــه از ســاِل 13۷۲ تــا 13۸۸ در انبارهــا 
ــان  ــارد توم ــا 351 میلی ــن چای ه ــت: ای ــر داد و گف ــود خب ــده ب ــی مان باق
ــد.  ــن کن ــران را تامی ــاِل ای ــاِی دو س ــرِف چ ــت مص ارزش دارد و می توانس
چــاِی ایرانــی اگــر بیــش از 3 ســال و چــاِی خارجــی بیــش از 1/5 )یــک و 
نیــم( ســال در انبــار بمانــد، غیرقابــل اســتفاده اســت، بنابرایــن ایــن چای هــا 
اکنــون غیرقابــل اســتفاده اســت و دولــت بــه ســازماِن چــاِی کشــور مجــوز 

داده کــه بــراِی تولیــِد کــود و مصــارِف صنعتــی از آن اســتفاده شــود.17
ــه:  ــِل وارداِت بی روی ــه دلی ــای ب ــاِی چ ــی کارخانه ه  2- تعطیل
رییــِس اتحادیــه ِی چــاي کاراِن کشــور- در شــهریوِر 13۸۸-  در مــورِد 
ــت:  ــران گف ــاِی ای ــِت چ ــر صنع ــی ب ــاِی خارج ــه ِی چ ــِر وارداِت بی روی اث
از 1۷۲ کارخانــه ِی چای ســازی در شــماِل کشــور در بیش تریــن زمــاِن 
بهره بــرداری، کمتــر از 5۰ درصــِد کارخانه هــا راه انــدازی شــد و بقیــه 
ــاز  تعطیــل هســتند. در دوِر اوِل چیــدِن بــرِگ ســبِز چــای 1۰۲ کارخانــه ب
ــه ِی چــای  ســازی فعالیــت  ــا ۷۰ کارخان ــود و در حــاِل حاضــر بیــِن ۶۰ ت ب
ــای از  ــدِن چ ــار مان ــا در انب ــودِن کارخانه ه ــل ب ــِی تعطی ــِل اصل ــد. دلی دارن

ــت.8 ــل اس ــال هاِی قب س

۲- عدم به سازی و نوسازی باغ های چای
ــت:  ــاِل 13۸۹-  گف ــاره - در س ــور در این ب ــاِی کش ــازماِن چ ــِس س ریی
ــِد  ــد. عمــِر مفی ــاِی چــای بیــش از 5۰ ســال عمــر دارن 5۰ درصــد از باغ ه
ــرِگ  ــِت ب ــی و کیفی ــس از آن برگ ده ــال اســت و پ ــاِی چــای5۰ س بوته ه
تولیــدِی آن هــا کاهــش مــی یابــد در واقــع 5۰ درصــِد باغ هــاِی چــاِی ایــران 
ــن و  ــه ک ــد ریش ــی بای ــاِی قدیم ــی بوته ه ــد. یعن ــازی دارن ــه نوس ــاز ب نی
ــاغ  ــه ِی ب ــِد بقی ــود. 5۰ درص ــته ش ــد کاش ــاِی جدی ــا بوته ه ــاِی آن ه به ج
هــاِی چــاِی گیــان و مازنــدران هــم کــه عمــِر آن هــا زیــِر5۰ ســال اســت 
ــِد برِگ ســبِز چــای  ــواِن تولی ــن کار ت ــا ای ــد اصــاح و به ســازی شــوند. ب بای
ــر  ــد و کیفیــِت ایــن محصــول هــم چنــد براب ــا 3۰ درصــد افزایــش می یاب ت
ــا ریشــه کنــِی بوته هــاِی قدیمــی در 5۰ درصــِد  ــراِی نوســازی ی می شــود. ب
ــال  ــش از 5۰س ــا بی ــِر آن ه ــه عم ــدران ک ــان و مازن ــاِی گی ــاِی چ از باغ ه
اســت بــه 4هــزارو۸۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار نیازاســت )بــه ازاِی هرهکتــار 
ــمال  ــاِی ش ــاِی چ ــرِس باغ ه ــازی وه ــراِی به س ــال( و ب ــون ری 3۰۰میلی
ــی  ــال اعتبــار درنظــر گرفتــه شــود، ایــن درحال ــد 4۰۰میلیــارد ری هــم بای
اســت کــه پارســال فقــط 5۰میلیــارد ریــال بــراِی به ســازِی باغ هــاِی چــای 
اختصــاص یافــت و امســال هــم 1۰۰میلیــارد ریــال بــراِی ایــن کار در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
بــه گفتــه ِی یکــی از کارشناســاِن ســازماِن چــای، بــراِی نوســازِی باغ هــاِی 
ــِت  ــا، به  عل ــازِی باغ ه ــاِی نوس ــِن هزینه ه ــد عاوه برتامی ــت بای ــای، دول چ
ــان را  ــِی آن ــاِی زندگ ــاي کار، هزینه ه ــاِی چ ــودِن خانواره ــی ب تک محصول
هــم بــراِی 5ســال تامیــن کنــد، چــرا کــه بوته هــاِی جدیــِد چــای پــس از 

ــند. ــت می رس ــِل برداش ــِی قاب ــه برگ ده ــال ب 5س
نیــز  کشــور  چــای کاراِن  تعاونــِی  شــرکت هاِی  اتحادیــه ِی  رییــِس 
ــته  ــروری دانس ــای را ض ــاِی چ ــازِی باغ ه ــازی و به س ــرِح نوس ــراِی ط اج
و گفتــه اســت: دولــت بایــد بهــره ِی تســهیاِت به زراعــی را حــذف ومــدِت 

ــد.18 ــول کن ــرح موک ــِل ط ــراِی کام ــد ازاج ــه بع ــا را ب ــِت آن ه بازپرداخ

۳- طرح خصوصی سازی و انحالل سازمان چای کشور
 طــِی ایــن طــرح کــه به اصطــاح طــرِح اصــاِح ســاختاِر چــای نامیــده 
می شــد، دولــت بــه کارخانــه داراِن چــای کمــِک مالــی داد تــا در چارچــوِب 
ــه چــاِی خشــک  ــد و آن را ب ــرگ ِ ســبِز چــای بخرن ــوِن عرضه وتقاضــا ب قان
ــود و در نتیجــه  ــا عــدِم نظــارت صحیــح ب تبدیــل کننــد. ایــن کار همــراه ب
ــا  ــود در انباره ــه ب ــروش نرفت ــه ف ــه ب ــادی ک ــاِی خشــِک زی ــال چ ــر س ه
باقــی مانــد. در ســاِل 13۸3، کارخانه هایــی کــه نتوانســته بودنــد محصــوالِت 
ــای از  ــبِز چ ــرِگ س ــِد ب ــانند، از خری ــروش برس ــه ف ــود را ب ــدِی خ تولی
کشــاورزان ســر بــاز زدنــد و لــذا دولــت در ازاِی هــر هکتــار بــاِغ چــای مبلــِغ 
ــا  ــود ت ــت نم ــای کاران پرداخ ــه چ ــوض ب ــِک باع ــال کم هفت میلیون ری
اقدامــی در بخــِش تولیــد صــورت نگیــرد و در آن ســال حــدوِد ۹5 درصــد از 
باغ هــاِی چــاِی دســت نخورده توســِط کشــاورزان رهــا شــد. در اواخــِر ســاِل 
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ــد  ــب کردن ــوراِی اســامی طرحــی را تصوی ــِس ش ــده گاِن مجل 13۸3 نماین
کــه دولــت در ســال 13۸4 چــای را تضمینــی خریــداری نمایــد امــا بــراِی 
اجــراِی ایــن مصوبــه، مجــری قانونــی وجــود نداشــت زیــرا ســازماِن چــای 
ــاوِن  ــه ســازماِن تع ــِد تضمینــی ب ــن رو، خری ــود. از ای قبــا منحــل شــده ب
ــازماندهِی کارشناســی در  ــچ تخصــص و س ــه هی ــد ک ــتایی محــول ش روس

خصــوِص چــای نداشــت.4
در خصــوِص رهــا نمــودِن باغ هــاِی چــای )پرداخــِت مبلِغ۷۰۰هــزار 
تومــان در ازاِی هــر هکتــار(، یکــی از دســت اندرکاراِن چــای در ســاِل 13۸3 
ــد قابــل تامــل باشــد. مافیــاِی  گفــت: ایــن از مــواردی اســت کــه مــی توان
ــرده  ــِت چــای انتخــاب ک ــِن صنع ــراِی از کار انداخت ــن راه را ب چــای بهتری
ــان ســود  ــارد توم ــا ۲5۰میلی ــاِی چــای ســاالنه حــدوِد ۲۰۰ ت اســت. مافی
ــدارِی  ــرِف خری ــه ص ــه ای ک ــه کِل بودج ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد ای می ب
ــن  ــاِن ای باغ هــاِی چــای مــی شــود ۲۰درصــِد ســودی اســت کــه قاچاقچی
ــه  ــای ب ــار چ ــر هکت ــِت ه ــت باب ــه دول ــی را ک ــر کِل پول ــد. اگ کاال می برن
ــد،  ــذاری می ش ــرمایه گ ــای س ــِت چ ــرده در صنع ــت ک ــاورزان پرداخ کش

ــود.19 ــور نب ــای این ط ــِت چ ــِت صنع ــروز وضعی ام

۴- خریِد تضمینی
ــداری  ــت خری ــِد تضمینــی توســِط دول ــِب خری محصــوِل تولیــدی در قال
ــِع  ــِن مناف ــر گرفت ــدونِ  درنظ ــای ب ــِی چ ــِد تضمین ــا خری ــردد، ام می گ
ــا  ــه در این ج ــت ک ــایلی اس ــرد و داراِی مس ــام می گی ــده گان انج تولیدکنن

ــم. ــاره می نمای ــا اش ــه آن ه ــار ب ــه اختص ب

مشکالت خرید تضمینی برای چای کاران:
 1- تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی بــدون هماهنگــی بــا 
چــای کاران و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط اقتصــادی 2- تاخیــر 
در پرداخــت مطالبــات چــای کاران 3- عــدم درجه بنــدی صحیــح 

ــد. ــگام خری در هن

ــا  ــی ب ــدوِن هماهنگ ــی ب ــِد تضمین ــِت خری ــِن قیم 1- تعیی
چــای کاران و بــدوِن درنظــر گرفتــِن شــرایِط اقتصــادی: چــای کاران 
ــای  ــبِز چ ــرِگ س ــِی ب ــِد تضمین ــرِخ خری ــِن ن ــد تعیی ــد دارن ــه تاکی همیش
براســاِس نــرِخ تــورم و شــرایِط اقتصــادِی کشــور و هزینــه ِی تمــام شــده ِی 
تولیــِد بــرِگ ســبز صــورت گیــرد کــه متاســفانه ایــن کار انجــام نمــی شــود. 
از جملــه در ســاِل 13۸۸ اتحادیــه ِی چــای کاران نــرِخ خریــِد تضمینــِی بــرِگ 
ســبِز چــای را یک هــزار تومــان بــراِی هــر کیلوگــرم بــرِگ ســبِز درجه یــک 
ــرِگ  ــا ب ــود ام ــنهاد نم ــه دو را پیش ــبِز درج ــرِگ س ــراِی ب ــان ب و ۷5۰توم
ســبِز درجه یــک بــا قیمــِت 54۰تومــان و بــرِگ ســبِز درجــه دو ۲۹۰تومــان 

ــداری شــد.20 خری
در ســاِل 13۹۰ قیمــِت خریــِد تضمینــی ابتــدا بــراِی بــرِگ ســبِز 
ــه دو  ــبِز درج ــرِگ س ــراِی ب ــال و ب ــش هزار )۶۰۰۰( ری ــِغ ش ــک مبل درجه ی
ــا در  ــد.21 ام ــن ش ــرم تعیی ــر کیلوگ ــال در ه ــه هزار )3۰۰۰( ری ــِغ س مبل
ــِغ سه هزاروســیصد  ــه مبل ــرِگ ســبِز درجــه دو ب ــِد ب ــرِخ خری ــاه ن خــرداد م
ــراِی هــر کیلوگــرم افزایــش یافــت. البتــه افزایــِش قیمــِت  )33۰۰( ریــال ب
ــه چــای کاران  ــِن دوم ب ــرر شــد از چی ــِن اول نشــد و مق ــد شــامِل چی خری

ــردد.22  ــت گ پرداخ
ــاِی پیشــنهادِی چــای کاران، قیمــِت  ــه قیمت ه ــی ب ــر از بی اعتنای ــه غی ب
ــی  ــود. به طورکل ــه نمی ش ــز پذیرفت ــی نی ــِی دولت ــتگاِه متول پیشــنهادِی دس
در خصــوِص مقولــه ِی خریــِد تضمینــی می تــوان گفــت: »در طــوِل ســال هاِی 
ــنهادی  ــا ِی پیش ــواره قیمت ه ــت هم ــی، دول ــِد تضمین ــوِن خری ــراِی قان اج
ــن کار  ــه ِی ای ــه نتیج ــرده ک ــل ک ــاورزی را تعدی ــاِد کش ــوِی وزارِت جه ازس
ــی  ــاِن محصوالت ــه زی ــه ب ــه ِی مبادل ــِر رابط ــادی، تغیی ــال هاِی متم ــِی س ط
ــی  ــه عبارت ــده اند. ب ــداری می ش ــی خری ــرِخ تضمین ــه ن ــه ب ــت ک ــوده اس ب
نــه تنهــا حمایــِت قیمتــِی موثــر و کارا نبــود بل کــه مالیــاِت ضمنــی نیــز از 

کشــاورزان گرفتــه شــده اســت.«23

ــِب چــای کاران  ــای کاران: طل ــاِت چ ــِت مطالب ــر در پرداخ 2- تاخی

ــان پرداخــت  ــه آن ــا تاخیــر ب ــان( همــواره ب ــرِگ ســبز از آن ــِد ب ــِت خری )باب
ــت در  ــاِن برداش ــذرد و زم ــالی می گ ــه گاه س ــه ای ک ــردد. به گون ــی گ م
ســاِل جدیــد نیــز فرامی رســد امــا چــای کاران هنــوز مطالبــاِت ســاِل پیــِش 
ــد. رییــِس اتحادیــه ِی چــای کاراِن  خــود را به طــوِر کامــل دریافــت ننموده ان
کشــور در ســاِل 13۸4 گفــت: از 1۲۰هــزار تــن بــرِگ ســبِز برداشــت شــده 
ــه ارزِش ۲3۰ میلیــارد ریــال به دســت آمــده  ۲۹هــزار تــن چــاِی خشــک ب
ــاِت  ــال از مطالب ــارد ری ــتایی 1۰۰میلی ــاوِن روس ــازماِن تع ــه س ــت ک اس
چــای کاران را تــا پایــاِن تیرمــاه پرداخــت کــرده اســت و مابقــی تــا تامیــِن 
اعتبــار توســِط وزارِت بازرگانــی بــه تعویــق افتــاده اســت. آمــار و اطاعــاِت 
اعــام شــده مبنــی بــر حجــِم تولیــد و میــزاِن پرداخــِت مطالبــاِت کشــاورزان 
بی اســاس اســت.24 در ســاِل 13۸۹، سرپرســِت ســازماِن چــاِی کشــور، در 
بهمــن مــاه از واریــِز آخریــن مرحــل ِی مطالبــاِت چــای کاران و پرداخــِت تماِم 
ــرِگ ســبِز چــاِی آن ســال  ــِی ب ــِد تضمین ــِت خری ــاِت چــای کاران باب مطالب
ــِن  ــه ِی چــای کاراِن کشــور در 3۰فروردی ــِس اتحادی ــب ریی ــر داد.25 نای خب
ــرِگ ســبِز چــای در ســاِل 13۹۰  ــِی ب ــِد تضمین ــزاِن خری 13۹1 گفــت: می
ــاِت  ــان از مطالب ــارد توم ــت ۹میلی ــه دول ــود ک ــان ب ــارد توم ــِغ 35میلی مبل

چــای کاران را هنــوز پرداخــت نکــرده اســت.26
ــاِت چــای کاران –  ــر در پرداخــِت مطالب ــِد تاخی ــز رون در ســاِل 13۹1 نی
بابــِت خریــِد بــرِگ ســبز از آنــان– ادامــه داشــته اســت. در ایــن خصــوص 
ــِر  ــرداِد 13۹1 از تاخی ــاِن م ــران در پای ــای کاراِن ای ــه ِی چ ــِس اتحادی ریی
ــر داد  ــاِت چــای کاران خب ــِت مطالب یک ماهــه  در پرداخــِت علی الحســاب باب
و گفــت: »متاســفانه تاکنــون دولــت هیــچ وجهــی را علی رغــِم تعهــدات اش 
ــی  ــاِت برخ ــط مطالب ــت فق ــت. دول ــرده اس ــت نک ــای کاران پرداخ ــه چ ب
ازچــای کاران را تــا نیمــه ِی اوِل اردیبهشــت داده و مابقــِی مطالبــاِت آن هــا را 
پرداخــت نکــرده اســت. قــرار بــود یک مــاه پیــش دولــت مبلــِغ 1۰ میلیــارد 
ــد  ــت کن ــاب پرداخ ــورِت علی الحس ــای کاران را به ص ــاِت چ ــان از مطالب توم
کــه تاکنــون هیــچ وجهــی پرداخــت نشــده اســت.« یک مــاه پیــش از ایــن 
ــزی و  ــاوِن برنامه ری ــتوِر مع ــران از دس ــاِی ای ــازماِن چ ــِس س ــخ، ریی تاری
ــان  ــارد توم ــِغ 1۰میلی ــِز مبل ــراِی واری ــردِی رییــس جمهــور ب نظــارِت راهب
ــر  ــای کاران خب ــاِت چ ــِت مطالب ــِت پرداخ ــای جه ــازماِن چ ــاِب س ــه حس ب

ــود.27 داده ب

3- عــدِم درجه بنــدِی صحیــح در هنــگاِم خریــد: از دیگــر مســایِل 
موجــود در خریــِد تضمینــِی چــای، عــدِم درجه بنــدِی صحیــِح بــرِگ ســبز 
ــاِل  ــاِه س ــور در آبان م ــماِل کش ــای کاراِن ش ــه ِی چ ــازرِس اتحادی ــت. ب اس
ــِی اقتصــاد، در ســاِل 13۹۰،  ــه ِی شــوراِی عال 13۹۰ گفــت: براســاِس مصوب
قیمــِت خریــِد تضمینــِی بــرِگ ســبِز چــاِی درجه یــک ۶۰۰تومــان، درجــه دو 
ــه  ــن و ب ــارم تعیی ــوم و چه ــِت اول، دوم، س ــان در برداش ــا 33۰توم 3۰۰ت
ــِد  ــان خری ــرِخ 33۰توم ــا از ن ــود ام ــده ب ــاغ ش ــور اب ــاِی کش ــازماِن چ س
تضمینــِی بــرِگ ســبِز چــاِی درجــه دو، مبلــِغ 3۰تومــاِن آن هم چــون 
ســال هاِی گذشــته محاســبه نشــده کــه نارضایتــِی چــای کاران را بــه دنبــال 
ــرِگ ســبِز چــای کاراِن شــماِل کشــور  داشــته اســت. حــدوِد 1۰۰درصــِد ب
ــای  ــِی چ ــِد تضمین ــا در خری ــوده، ام ــک ب ــِت اول و دوم درجه ی در برداش
ــک از چــای کاراِن شــمال  ــرِگ ســبِز درجه ی ــواِن ب تنهــا 1۶درصــِد آن به عن

ــداری شــده اســت.28 خری

دریافتی تولیدکننده گان چای
ــدک  ــاِی کشــور ان ــازاِر چ ــی از ب ــده گاِن داخل ــهِم تولیدکنن ــفانه س متاس
اســت. یــک تحقیــِق آمــاری کــه ســاِل 13۸5 تهیــه شــده نشــان می دهــد 
ــراِی  ــال ب ــارد ری ــدوِد یک هزارونهصدمیلی ــال ح ــن س ــران در ای ــردِم ای م
مصــرِف انــواِع چــای پــول خرج کــرده انــد و در این میــان فقــط 3۰۰میلیارد 
ــِی  ــاِی ایران ــده گان و خانواره ــت اندرکاران، تولیدکنن ــب دس ــال آن نصی ری
تولیدکننــده ِی چــاِی داخلــی شــده و بقیــه یعنــی حــدود یک هــزار 
ــت  ــی پرداخ ــاِی خارج ــواِع چ ــرِف ان ــِت مص ــاِل آن باب ــصدمیلیارد ری وشش
شــده اســت. آن چــه از ایــن مبلــغ بــه جیــِب تولیدکننــده گاِن خارجــی رفتــه 
حــدوِد 4۰۰میلیــارد ریــال اســت و بیــش از یک هزارو۲۰۰میلیــارد ریــال بــه 
جیــِب واردکننــده گان در امــِر وارداِت رســمی و غیررســمی رفتــه اســت.29
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وضعیت نا به سامان چای کاران
همان گونــه کــه نوشــتم، پــس از انقــاِب 5۷، وضعیــِت چــای کاری 
همــواره نابه ســامان بــوده اســت. در بــاره ِی شــرایِط دهــه ِی  13۷۰ و 
ــور  ــرایِط مزب ــاره ِی ش ــا درب ــی آوردم. این ج ــاال مطالب ــطوِر ب 13۸۰ در س
در دهــه ِی نخســِت حکومــِت اســامی هــم اشــاره ای می نمایــم. در آذرمــاِه 
ســاِل 13۶۶ و در زمــاِن نخســت وزیرِی میرحســین موســوی، امــام جمعــه ِی 
الهیجــان و نماینــده ِی آســتاِن اشــرفیه در مجلــِس شــوراِی اســامی نامــه ای 
خطــاب بــه موســوی نوشــت کــه در آن بــه مســایل و مشــکاِت چــای کاری 
هم چــون: بــاال رفتــِن قیمــِت تمــام شــده و عــدِم تناســِب هزینــه و درآمــد، 
متروکــه شــدِن بخشــی از باغ هــاِی چــای، کاهــِش کیفیــِت چــاِی تولیــدی، 
ــِت  ــدِم رعای ــه فرســودگِی ماشــین آالت و ع ــا و از جمل مشــکاِت کارخانه ه
اصــوِل فنــی در برخــی کارخانه هــا، و ناصحیــح بــودِن ســپردِن امــوِر چــای 
ــِع  ــِت رف ــی در جه ــه اقدام ــه البت ــی؛ اشــاره نمــود،30 ک ــه بخــِش بازرگان ب

مشــکات انجــام نگرفــت.
بــه هــر روی و بــا تاســف، مشــکاِت چــای کاران بــه مــروِر زمــان تشــدید 
ــی اســت.  ــان بحران ــادی از آن ــِت زندگــِی تعــداِد زی ــده اســت و وضعی گردی
اتحادیــه ِی چــای کاران در دی مــاِه 13۹۰ گفــت: چــای کاران  رییــِس 
زندگــِی واقعــا غم انگیــزی دارنــد، بســیاری از کشــاورزان بــه خاطــِر 
ــر  ــاِی دیگ ــرود، الهیجــان وجاه ــاِی لنگ ــه شــناخته نشــوند در بازاره این ک
تکدی گــری می کننــد کــه بنــده از گفتــن چنیــن حرف هایــی شــرم 
ــِت  ــز برداش ــی و به ج ــتند تک محصول ــی هس ــای کاران گروه ــم . چ  می کن
ــان  ــر 1۶میلیاردتوم ــاِل حاض ــد. در ح ــری ندارن ــِد دیگ ــچ درآم ــای هی چ
ــه  ــه ای ب ــش نام ــاه پی ــدوِد 3م ــت. ح ــده اس ــی مان ــای کاران باق ــِی چ بده
شــخِص رییس جمهــور نوشــته ام کــه پاســخی دریافــت نکــردم؛ هم چنیــن 
ــود  ــِت خ ــاورزی درخواس ــاِد کش ــِر جه ــه وزی ــه ای ب ــش در نام ــاه پی یک م
ــرایِط  ــت نشــد. ش ــفانه پاســخی دریاف ــم متاس ــاز ه ــه ب ــردم ک ــام ک را اع
چــای کاران فوق العــاده ســخت اســت، نمی دانیــم بــه کجــا بایــد مراجعــه و 

ــم.31 ــکوت نداری ــز س ــی ج ــا راه ــم؛ فع ــیدگی کنی موضــوع را رس
ــِن  ــور در 3۰فروردی ــای کاراِن کش ــه ِی چ ــِس اتحادی ــن نایب ریی هم چنی
ــه ِی چــای توســِط  13۹1 گفــت: عــدِم پرداخــِت مطالبــات و وارداِت بی روی
ــراِن  ــه بیــش از 5۰درصــد از کارگ ــی موجــب شــده اســت ک ــاِی دولت مافی
باغ هــاِی چــاِی کشــور را   رهــا کننــد و در قالــِب کارگــِر ســاختمانی و 

ــد.26 ــت کنن ــذراِن معیش ــزد گ ــورِت روزم به ص
بــا ادامــه ِی حکومــِت ســرمایه دارِی اســامی، امیــِد هیــچ اصاِح ســاختاری 
ــران و نجــاِت چــای کاران  ــِت چــاِی ای و اساســی در شــرایِط کشــت و صنع
از وضعیــِت بحرانــی ای کــه بــدان گرفتــار آمده انــد، نمــی رود. امــوِر مربــوط 
ــگ نیســت و از  ــِم روز هماهن ــا عل ــران ب ــای در ای ــِت چ ــه کشــت و صنع ب
ــده اســت –و بهتــر اســت گفتــه شــود عقــب  ــه ِی پیشــرفت عقــب مان قافل
نــگاه داشــته شــده اســت– درحالی کــه امــوِر مربــوط بــه تولیــد و عرضــه ِی 
ــرفت هاِی  ــت از پیش ــن فعالی ــت اندرکاِر ای ــورهاِی دس ــر کش ــای در دیگ چ
قابــِل توجهــی برخــوردار بــوده اســت. بــا ادامــه وضعیــِت حاکــم بــر کشــت 
ــی و  ــِد داخل ــوِل تولی ــرایط و محص ــاِن ش ــه ِی می ــای، فاصل ــِت چ و صنع
خارجــی بیش ازپیــش خواهــد گشــت. از جملــه فاکتورهایــی کــه مــی تــوان 
در ایــن خصــوص ذکــر نمــود، افزایــِش ناهنجــاِر هزینــه ِی تولیــد در ایــران 
اســت. هم چنیــن شــرکت هاِی بــزرگ و معــروِف بین المللــی، فعالیــِت 
بســیار گســترده ای در خصــوِص فــرآورِی محصــوِل چــای و عرضــه ِی انــواع 
و اقســاِم چــای مطابــق بــا هــر ســلیقه و ذائقــه انجــام داده انــد و در نتیجــه، 
در ایــران – بــا حمایــِت بی دریــِغ مســئولیِن حکومــِت جمهــورِی اســامی–

بــازاِر مصــرِف چــای را در اختیــار گرفته انــد، درحالی کــه روزبــه روز از 
ــود.  ــته می ش ــران کاس ــِد ای ــاِی تولی ــِی چ ــده گاِن داخل ــداِد مصــرف کنن تع
ــورِی اســامی، چــای کاری در  ــِت جمه ــس از ســرنگونِی حکوم چنان چــه پ
ــاره رونــق یابــد، می بایســتی زمانــی طوالنــی و هزینــه ای گــزاف  ایــران دوب
بــراِی آشــنایِی دوبــاره ِی ذائقــه ِی مصــرف کننــده گاِن ایرانــی بــا چــاِی تولیــِد 

ــوار، صــرف نمــود. داخــل و بازگردانــدِن آن بــه ســبِد کاالِی خان
حمایــت از وارداِت بی رویــه و ســرکوِب تولیــِد داخلــی کــه به طــوِر مســتمر 
توســِط مســئولیِن حکومــِت جمهــورِی اســامی صــورت گرفتــه اســت، در 

برابــِر کســِب ســوِد هرچــه بیش تــر و انباشــِت ســرمایه بــراِی ســرمایه دارِی 
ــراِن  ــزوِن کارگ ــِر روز اف ــتی و فق ــی، تنگ دس ــرکاِی بین الملل ــم و ش حاک
ــر  ــان ب ــه هم چن ــت ک ــته اس ــال داش ــه دنب ــش را ب ــن بخ ــِش ای زحمت ک
ــش  ــده گاِن زحمت ک ــه تولیدکنن ــِد آن ک ــردد. امی ــزوده می گ ــدِت آن اف ش
ــِی مســایل و  ــروِی خشــِم خــود را متوجــه مســبِب تمام ــده، نی به جــان آم
مشــکاِت خــود نماینــد و در کنــاِر ســایِر نیروهــاِی جامعــه، بــراِی ســرنگونِی 
رژیــِم ضِدانســانی، ســتم گر و فاســِد حاکــم بــر ایــران، و اســتقراِر حکومتــی 
مردمــی و برخاســته از اراده ِی خلــق، بکوشــند. بــه امیــِد ســرنگونِی هرچــه 

ــران. • ــورِی اســامی ای ــِت جمه ســریع تِر حکوم
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»برکلی«
آهای! 
برکلی!

آهای کشیِش فیلسوِف قرِن هجدهم
بوِی خاطراتی که از فلسفه ات می تراود

براِی گیج کردِن ماست
                     براِی آن که در نبرِد زنده گی

                        به زانو درآییم 
آهای!

برکلی  
آهای!

               عزرائیِل خدا درهیبِت جبرئیل 
   آهای قاتل ترین فیلسوِف قرِن هجدهم

 هنوز صداِی پاهای ات می پیچد در
                       روستاهاِی اسکاتلند

 هنوز هم زوزه می کشد
               با صدای پاهای ات

                      سگی با موهاِی خونین 
هنوز

   هر شب لرزه کنان  
                   سایه ات را می بینند روستاییاِن اسکاتلند    

                                                              روِی شیشه ِی 
                                                                      خانه هایِ شان! 

هنوز
    رِد خونیِن پنج انگشت ات مانده 

           در آن شب هاِی شمال که به شیشه هاِی یخ زده ِی سفید می ماند  
آهای

برکلی! 
آهای مونِس عبا ِی سیاِه دختراِن میخانه  

                                       شوالیه ِی پادشاه
                                       صداِی طایِی سرمایه

                                       و کشیِش خدا!
                               بوی خاطراتی که از فلسفه ات می تراود 

براِی گیج کردِن ماست
                 براِی این که در نبرِد زنده گی

                                            به زانو درآییم!
 آن گاه که هر کلمه ات 

                 دست بند می زند  
                                بر دستان مان       

چون ماری که حلقه می زند 
                              سطرهای ات

                                         می خواهد که قلب هامان را نیش زند. 
تصویرت به عیسایی با  خنجری بر میان می ماند

  نام ات از دروِن کتاب های ات بیرون می زند  
                                   از نوِک تیِز خزه های اش 

به ماننِد خوِن سرخی که 
                                            می چکد 

                                                      از دندانی سبز 
هر کتاب ات

         زانو زده در برابر پروردگار

 چون کشیشی با کمربنِد سیاه 
تو با این ریخت و قیافه می خواستی فریب مان دهی؟
                                            باورمان می شد؟

ما راهبه ای نیستیم 
                            که منتظِر ظهوِر عیسی باشد!

آهای!
برکلی! 

آهای روباِه روباهان! 
وقتی سطرهات شیپوِر پیروزی می نوازند

ذره ای از سنِگ کوچکی
      وقتی بماننِد شاِه شاهان درمقابل ات سبز می شود

      براِی این که باهم به توافق برسید
                           زود راهی پیدا می کنی، 

      و سوار بر پشِت خدا
                              جیم می شوی!

    در نرو!  بایست!
       همه ِی راه ها به روم ختم می شوند
                 -شاید این درست باشد-

     اما
              هر فلسفه ای که ذهن را مقدم بداند

                      بادبان در اقلیم سفسطه گشوده است!
      این یک حقیقت است

                  - از نوع مطلق اش-!
حاال این تو

      این هم فلسفه ات؛ 
تو به آن سرخ و زردی

                  که انگشتان ات را می کشی 
                    بر پوست مجای اش

                                          به آن 
                      شفاف

                                  گرد
                                          سیب:

                                              »می گویی 
                                                          ترکیبی

                                                                   از فکرهاست!«
وجودی را که بی واسطه ِی »ما« دربیرون

                                                هستی دارد
                                                              انکار می کنی!

این دریاِی آبی
    قایقی با بادباِن سفید که روِی این دریاِی آبی روان است، 

یعنی فکرهایی است که خودت ساخته ای؟ 
مادام که این قایِق شناور تنها فکِر توست 

مادام که اقیانوِس تنها ذهنیِت توست 
نه زمانی هست 

              نه مکانی! 
نه غیر از تو وجودی 

                     نه قبل از تو کسی موجود بوده
                              نه بعد از تو کائناتی باقی است

تنها فقط تو
      و خدا حقیقی است. 

اما ای کشیِش مست ِمی خانه هاِی سیاه!
آیا خارج از تو نبود آن دختِر ِمی خانه چی  

که در بازواِن پرموی ات می چرخید؟
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نکند تو زیِر خودت 
                       با خودت خوابیده بودی؟ 

فرض کنیم قبل از تو پدرت نبود
                                      ماننِد عیسی

اما مگر مادری هم نداشتی 
                                که از الِی پاهای اش بیرون بیایی 

                                                                            چون مریم
فرض کنیم که تنهاِی تنهایی

                        مثِل موسی در توِر سینا 
                               یعنی حتا کسی هم نیست توراِت تو را بخواند؟ 

زیاد دروغ بافتی زیاد
تو مطمئن باش برکلی

        - نباشی هم مهم نیست-
                در این نوشته ِی شعرگون آن چه سهِم توست

                                کمی تمسخر
                                      کمی شوخی

                                              و چند سیلی است 
                                                  -از نوع بی دست کش اش-

چه کنیم دیگر؟
        شوخی، موسیقِی دعواست 
  قدرت اش را در جنگ گم کرده 

 کسی که آهنِگ آهنیِن شوخی را نشوند 
شوخی چیِز خوبی ست… والسام

                                        -البته اگر گیج کننده نباشد-
و حاال رفقاِی ما

                     آیا خندیدند؟ 
                                    از تِه دل می خندند 

قباحت در آن ها ست
                                          وگرنه نه تقصیِر توست

                                                                نه من! 
گوش کن برکلی!

-گوش نکنی هم مهم نیست-
ما گوش کنیم:

مغزمان کندویی ست که
                          عسل می سازد

و زنبوری که عسِل درون اش پرمی کند
                                             حیات است

کائنات 
چشمه ِی بی نهایِت عمیق 

احساسات مان است!
کائناِت بزرگ

                   کائناِت عمیق
                        و بی در و پیکر است! 

ما هم تکه هایی از آن،
       ما یک سری بی سر و پا که از آن زاده شده ایم! 

اما بی سر و پاهایی 
    -از آن جنس که مادرشان را انکار نمی کنند-

چرا که ما
    امرکننده به آمران نیستیم

به خاک پیوند خورده ایم
                با بازوهایی چون ریسمان هاِی ُکُلفت!

وقتی چرخ هاِی براق با دندان هاِی فوالدین
اسراِر خاِک پربرکت را می شکافد چون رعد،

ما
  تماشا می کنیم 

تولِد
                                     جهانی از دِل جهانی دیگر را؛

          در پرتوِی نقره فاِم
                         کهکشان ها! 

دیده ایم
        می بینیم

             خاک شدِن دختران را
                           با لب های سرُخ مخملیِن!

حرکت را جلوِی دیدگان مان ترسیم می کند،
                              در آبی هاِی بی کران

                                        ردهاِی طایِی به جا مانده از
                                              ستاره هاِی دنباله دار 

هر حبه درون اش مغزی نهان دارد… 
این دریاها 

غریِو بادهایی که
                          روِی این دریا چون خوِد دریا در تاطم است.

این قطره آب
        که می چکد چون

                              گردن بنِد ظریِف نخ پاره شده ای
حقیقتی را پنهان می کند که

                                        هرچه دورمی شوند، نزدیک ترند
با هر اقیانوِس جدیدی  

                یک امکاِن نو! 
کائناِت بزرگ

              کائناِت عمیق
                      کائناِت بی در و پیکر است! 

آهای! 
برکلی!

آهای کوتوله ای که بزرگ تراز قدوقواره ات 
                این سنگ الخ هاِی صعب العبور را منکر می شوی 

اگر رفته ای به آن دنیا 
              تاجی برای مان بفرست 
براِی این که سر خدا را زینت کنیم!

اما از این جا
      جول و پاس ات را زود جمع کن 

                       حراج کن!
                                 حراج،  

ببر در بازار به پوِل سیاهی معامله کن:
تخِت سلطنِت روِی خاکی ات را

                        که به عرِش اعا رفته!
غیِر طبیعت هیچ قدرتی 

                   باالِی طبیعت نیست!
طبیعِت بزرگ

                  طبیعِت عمیق
                          طبیعِت بی در و پیکر است!

                                                                   ناظم حکمت
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