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نقــد و مبــارزه یِ تئوریــک همــواره یکــی از مباحـ ِ
ـث پایــه ای در تئــوریِ
شــناخت و پراتیـ ِ
ـی مارکسیســم و مارکسیســت ها بــوده اســت.
ـک مبارزاتـ ِ
ِ
ِ
ـی کارل
ـ
علم
د
ـ
مت
و
روش
در
ـخصا
ـ
مش
ـه
ـ
ک
ـتی
ـ
مارکسیس
ـناخت
تئــوریِ شـ
ِ
مارکــس بنیان گــذاری شــد ،از یــک زاویــه بــر دو پایــه یِ نقــد و ســنتز
شــکل گرفتــه اســت؛ یعنــی تحلیــل و آنالیــز و نقـ ِد نظــرات و تئوری هــایِ
ِ
کــردن درک و
اشــتباه و انحرافــی و ســنتز
شــناخت نویــن بــر مبنــایِ
ِ
ِ
کاربســت کشــفیاتِ جدیــ ِد
نقــ ِد ایــن اشــتباهات و گسســت از آن و به
علمــی و دســت آوردهایِ مبارزاتــی در مســی ِر ایــن ســنتز [روشــن اســت
کــه اینهمــه در پروســه ای از عمــل و پراتیــک صــورت می گیــرد و نــه
در حیطــه یِ تئــوری صــرف] .بــه همیــن دلیــل کشــفیات و تکامــات و
تئوری هــایِ مارکــس در فلســفه و فلســفه یِ سیاســی و اقتصــا ِد سیاســی
و ...را نمی شــود از نقدهــایِ وی بــر فلســفه یِ هــگل و فوئربــاخ ،یــا
نظریه هــایِ اقتصــادیِ اســمیت و ریــکاردو و پــرودون و دیگــران منفــک
کــرد .در تمــا ِم ایــن مــوارد مارکــس بــا احاطــه یِ کیفــی بــر مباحـ ِ
علمی
ـث
ِ
زمانــه اش ،نقطــه یِ انحــراف و کمبــو ِد ایــن تئوری هــا را پیــدا کــرده و بــر
تبییــن کاســتی ها
ســ ِر آن مجادلــه و نقــ ِد تمامــا علمــی می کــرد و بــا
ِ
و به ویــژه اشــتباهاتِ
روشــی (متدیــک) تئوری هــایِ دیگــران ،ســنت ِز
ِ
خــود را مطــرح می کــرد .نکتــه یِ مهــم در ایــن پروســه همانــا آنالیــز
بخــش مهمــی از توان منــدیِ نظریــاتِ جدیــ ِد
و نقــد بــود و بــه واقــع
ِ
مارکــس بــه نقــ ِد درســت و همه جانبــه یِ وی از اشــتباهاتِ دیگــران و
ـدل نظــریِ وی بــا ایشــان بازمی گشــت و از ایــن منظــر نقــد
مبــارزه و جـ ِ
ـی تئــوریِ شــناخت
و مبــارزه یِ تئوریــک همــواره یکــی از پایه هــایِ اساسـ ِ
روش علمــی و
مبارزاتــی مارکــس بــوده اســت و ایــن مســاله از ســویِ
و ِ
ِ
ـش کمونیســتی پــس از مارکــس و انگلــس نیــز عمدتــا بـهکار
ـران جنبـ ِ
رهبـ ِ
علمــی مارکــس و
روش
و
شــناخت
کــه
ن
ای
ضمــن
شــد.
بــرده
تئــوریِ
ِ
ِ
ِ
ـش
مارکسیســم را امــروزه می تــوان ،و بایــد ،بــر بســت ِر تحــوالتِ جدیـ ِد دانـ ِ
بشــری ارتقــا داده و آن را بیــش از گذشــته تثبیــت و تدقیــق کــرد.
ِ
شــناخت مارکسیســتی و نقــد بــود
روش
بــر بســت ِر چنیــن درکــی از ِ
ـپ ایــران از بــد ِو تأســیس تاکنــون
ـ
چ
ـان
کــه شــورایِ دانشجویــان و جوانـ ِ
ِ
ِ
اهمیــت خاصــی قائــل بــوده و
همــواره بــرایِ نقــد و مبــارزه یِ تئوریــک
کوشــیده اســت ایــن مســاله را چــه در عرصــه یِ رســانه و نشــریات اش و
ـطح تشــکیالتی و ســازمانی اش اعمــال کنــد.
چــه در سـ ِ

آتش بار

دشــمن طبقاتــی بــه قصــ ِد افشــایِ وی و متحدیــن
نقــد نســبت بــه
ِ
ِ
وظایــف همیشــگی کمونیســت ها بــوده و
و اردوگاه اش همــواره یکــی از
ـی «تبلیــغ و ترویــج» بــه
ـ
حیات
ـ
اس
از
ـش مهمــی
ـتراتژیِ
خواهــد بــود .بخـ ِ
ِ
عاجــل کمونیســتهایِ انقالبــی ،افشــایِ همه جانبــه یِ
عنــوان وظیفــه یِ
ِ
ِ
ـاتِ
ـم
ـ
چش
ـش
ـ
پی
ـن
ـ
ممک
ـکل
ـ
ش
ترین
ـن
ـ
روش
ـه
ـ
ب
ـه
ـ
حاکم
ـ
طبق
و
ـورژوازی
بـ
ِ
ِ
ِ
ـع موجــود و نقــد و افشــایِ
طبقــه یِ کارگــر و مــردم اســت .بــا نفـ ِ
ـی وضـ ِ
آنچــه کــه اشــتباه و غیرانســانی اســت می تــوان آلترناتیــو و بدیــل از
حــول آن تبلیــغ و ترویــج و
بنیــاد متفــاوتِ خــود را جلــو گذاشــت و
ِ
ِ
صراحــت علمــی و
ســازمان دهی کــرد .کمونیســت هایِ انقالبــی بایــد بــا
ـون ســاختا ِر ســرمایه و نظــا ِم طبقاتــی
ـی قاطــع و بُرنــد ه ابعــا ِد گوناگـ ِ
سیاسـ ِ
ـی ایدئولوژیــک و فکــریِ بــورژوازی در
ـ
مبان
از
ـد؛
ـ
کنن
ـا
ـ
افش
ـا
ـ
ه
توده
را بــرایِ
ِ
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ـون علمــی از انسان شناســی و تاریــخ و حقــوق تــا فلســفه
شــاخه هایِ گوناگـ ِ
و اقتصــاد و فمینیســم ،ترفندهــایِ سیاســی و تبلیغاتــی اش ،زد و بندهــایِ
پشـ ِ
ـت پــرده ،آمــار و ارقــا ِم جنــگ و جنایــت و فالکتــی کــه هــر روزه بــر
مــرد ِم سراســر جهــان اعمــال می کننــد ،کارکــر ِد پیچیــده و رازآمی ـ ِز هنــر
ننگیــن ایــن
تاریــخ خون بــار و
و ادبیــاتِ بورژوایــی در جامعــه ،افشــایِ
ِ
ِ
سیســتم ،مغالطــات و دروغهــایِ مبلغیــن و ایدئولوگ هــایِ آن و هزارویــک
نکتــه یِ پیچیــده یِ دیگــر همــه از مــوارد و محورهایــی هســتند کــه
ِ
ِ
کلیــت ســاختار
جنــگ تئوریــک و تبلیغاتی ِشــان علیــ ِه
کمونیســت ها در
و نظــا ِم ســرمایه بایــد مــور ِد تهاجــم قــرار دهنــد و علیــ ِه آن افشــاگری و
ـال
روشــن گری کننــد .همچنیــن دیرزمانــی اســت کــه ســرمایه داری در اعمـ ِ
هژمونــی و ســلطه یِ همه جانبــه اش بــر جامعــه و طبقــاتِ فرودســت و در
ـع موجــود از آگاهــی دروغیــن و کژدیســه
توجیــه و ایده آلیــزه کـ ِ
ـردن وضـ ِ
یعنــی انــواع و اقســا ِم ایدئولوژی هــا اســتفاده می کنــد و ایــن یکــی دیگــر
ـل ضــرورتِ نقــد و افشــایِ دســتگا ِه ایدئولوژیــک و فکــریِ بــورژوازی
از دالیـ ِ
اســت.
بــا ایــن نگــرش اســت کــه رفقــایِ مــا در شــورایِ دانشجویــان و
چــپ ایــران همــواره کوشــیده اند تــا علیــ ِه دســتگاه هایِ فکــری
جوانــان
ِ
ِ
ِ
گویان آن بــه فراخــو ِر
و ایدئولوژیــک بــورژوازی و نظریــه پــردازان و ســخن
ِ
مباحـ ِ
ـرض نظــری شــوند .نقــد و
ـث طــرح شــده وار ِد جـ ِ
ـدال تئوریــک و تعـ ِ
گوناگــون بورژوایــی چــه
افشــایِ جناح هــا و شــخصیت ها و جریانهــایِ
ِ
ـش نشــریاتی و
ـ
کن
م
ـداو
ـ
م
ـوس
ِ
ـطح جهانــی یکــی از رئـ ِ
داخلــی و چــه در سـ ِ
ِ
سیاســی مــا بــوده اســت.

هوای تازه

علمــی مارکسیســم
روش
تببیــن بیشتــ ِر تئــوریِ شــناخت و
در
ِ
ِ
ِ
بایــد بــه وجــ ِه دیگــ ِر ایــن رویکــرد اشــاره کــرد :آنجــا کــه تئوری هــایِ
ِ
ســبک کار مســتثنی نیســتند
کمونیســتی نیــز از آنالیــز و ســنتز و ایــن
ـرض
ـی دیگــری بایــد در معـ ِ
و ایــن نظریههــا نیــز مانن ـ ِد هــر تئــوریِ علمـ ِ
جــدل علمــی و پلمیــک قــرار بگیرنــد و فقــط در ایــن صــورت
انتقــاد و
ِ
ـی یــک نظریــه در شــناخت و تغییـ ِر جهــان مشــخص
ـ
علم
ر
ـا
ـ
عی
ـه
ـ
اســت ک
ِ
ِ
ـی آزاد و
دل ایــن مبــارزه و جـ ِ
شــده و ســنت ِز درســت از ِ
ـدل علمــی و سیاسـ ِ
ِ
قابــل نقــض و انــکا ِر کمونیســتها
خصلــت غیــ ِر
جمعــی برمی آیــد .ایــن
ِ
ـطح
ـ
س
در
ـری
ـ
هن
و
ـفی
ـ
فلس
و
ـی
ـ
علم
ـون
ـ
گوناگ
در مواجــه بــا اندیشــه
هایِ
ِ
ِ
ـب قــدرتِ سیاســی و چــه پــس از قــرار گرفتــن
جامعــه چــه پیــش از کسـ ِ
سوسیالیســتی آینــده بایــد باشــد .چیــزی
رأس قــدرت و در جامعــه یِ
در ِ
ِ
کــه در تجــاربِ گذشــته یِ دولت هــایِ سوسیالیســتی بــه ویــژه در اتحــا ِد
ـل پیچیــده و گوناگــون
شــوروی پــس از یــک دوره یِ مشــخص و بنابهدالیـ ِ
نقــض شــده و بــه درجــاتِ مختلــف زیــ ِر پــا گذاشــته شــد و بــه جــایِ
فلســفی
آن الگوهــا و تئوری هــایِ علمــی و هنــری و ادبــی و سیاســی و
ِ
مصوبشــده توســطِ حــزبِ کمونیســت و رهبــریِ آن بــرایِ تمــا ِم جامعــه
بســتهبندی و ارائــه شــد .کشــفیات و پژوهش هــایِ جدیــد در شــاخه هایِ
گوناگــون علــم و هنــر و فلســفه بایــد بــا معیارهــایِ تصویــب شــده و بــا
ِ
ـمی دولــت و حــزب منطبــق می شــد و هرگونــه خــرق
ـم رسـ ِ
ایدئولــوژی و علـ ِ
عــادت ،نــوآوری و فرضیــه یِ جدیــدی در رشــته ها و شــاخه هایِ گوناگــون
ـکان نشــوونما می یافــت .بــه
بــه شــرطِ نزدیکــی بــا ایدئولــوژیِ رســمی امـ ِ
ـطح جامعــه و در سـ ِ
ـاحت
ایــن ترتیــب جـ ّوی از رکــود و عــد ِم پویایــی در سـ ِ
اندیشــه ها و ایده هــا بــه وجــود آمــد .اینکــه چقــدر ایــن روش مغایــر
ِ
ســبک کا ِر مارکــس و انگلــس بــود ،چــه میــزان ابهــام و محدودیــت
بــا
ِ
در درک از
ماهیــت جامعــه یِ سوسیالیســتی و چــه انــدازه تضادهــایِ
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ـش پــایِ دولـ ِ
ـران شــوروی
ـتی رهبـ ِ
حــا ِد عین ـییِ پیـ ِ
ـت نوپــایِ سوسیالیسـ ِ
شــخص اســتالین بــود یــا
را بــه ایــن ســمت ســوق داد ،چهقــدر ابــدا ِع
ِ
رهبــران آن از جملــه لنیــن
ریشــه در میــراثِ اولیــه یِ انقــابِ اکتبــر و
ِ
و تروتســکی داشــت و ســوال هایی از ایــن قبیــل در ایــن مجــال مــور ِد
ـی ناشــی
مناقشــه یِ مــا نیســت ،امــا مســاله ایــن اســت کــه عـ
ِ
ـوارض منفـ ِ
از ایــن خــط ،بیــش از همــه دامنگیــ ِر دولــت و جامعــه یِ سوسیالیســتی
ـدل تئوریــک در کشـ ِ
ـف حقیقــت
ـکان جـ ِ
شــد درســت بــه ایــن دلیــل کــه امـ ِ
ـ
ه
درک
و
ـد
ـ
منتق
ـ
دیده
از
را
ـه
را از عرصــه یِ عمومــی گرفــت و جامعـ
ـایِ
ـایِ
روش
بدیــع و فرضیه هــایِ نوآورانــه محــروم کــرد و ایــن یعنــی خلــل در ِ
صحیــح جهـ ِ
ـت کشـ ِ
ـف حقیقــت و شــناخت و تغییـ ِر جامعــه و جهــان .همیــن
ِ
ِ
کــردن وحــدت و انســجا ِم حزبــی»
ناپذیر
ه
«خدشــ
م
نــا
تحــت
ســبک کار
ِ
ِ
ـکان مبــارزه یِ
بــه داخـ ِ
ـل تشــکیالتِ حــزب نیــز کشــانده شــد و عمــا امـ ِ
اصلــی بلشــویک ها
خطــی و پلمیک هــایِ نظــری کــه یکــی از ابزارهــایِ
ِ
تدویــن تئوریهــا و برنامه هــا یِ کاربردی شــان در
شــخص لنیــن در
و
ِ
ِ
تمامــی ســال هایِ مبــارزه به ویــژه در روزهــایِ سرنوشت ســا ِز فوریــه تــا
ِ
اکتب ـ ِر  ۱۹۱۷بــود را از حــزب و از توده هــا ســلب کــرد .امــروزه و پــس از
ـرن ۱۹
ـوج ِ
اول انقالب هــا و دولت هــایِ سوسیالیســتی در قـ ِ
طــی شـ ِ
ـدن مـ ِ
و  ۲۰و در ســایه یِ جمع بنــدی از ایــن تجــارب اســت کــه کمونیســت هایِ
انقالبــی بایــد بــا نق ـ ِد صریــح و بی محابــایِ چنیــن خطــوط و اشــتباهاتی
ِ
سوسیالیســتی آتــی را از انحرافــات
دولــت
از ســویِ هــر فــرد و جریانــی،
ِ
ِ
و لغزش هــایِ ایــن چنینــی مصــون کننــد و ضــرورتِ
اســتراتژیک نقــد
اصــل
درون جامعــه و حــزب را بــه یــک
خطــی
و مبــارزه یِ تئوریــک و
ِ
ِ
ِ
ـل توجــه ایــن اســت کــه هــدفِ
خدشــه ناپذیر تبدیــل کننــد .نکت ـهیِ قابـ ِ
ـی چنیــن روشــی از ســویِ کمونیســت ها هرگــز امتیــاز دادن بــه ج ـ ِو
اصلـ ِ
ـطِ
ـن
ـ
عناوی
ـا
ـ
ب
ـی
ـ
لیبرال
و
ـی
ـ
بورژوای
ـ
ه
ی
ایدئولوژ
ـ
توس
ـده
ـ
ش
ـاد
ـ
ایج
کاذب
ـایِ
ِ
دموکراســی حداکثــری» نیســت،
پرطمطراقــی چــون «آزادیِ اندیشــه و
ِ
ـی تئــوریِ
بلکــه در اســاس بــه کار بســت درســت و بــه روز شــده یِ مبانـ ِ
ـف هرچــه بیشت ـ ِر حقایــق و مجهــوالتِ
ـناخت مارکسیســتی جهـ ِ
ِ
ـت کشـ ِ
شـ
پیچیــده یِ ایــن جهــان اســت .حقیقــت در عرصه هــایِ گوناگــون جــز بــا
خطــی دســت نیافتنی
برخــور ِد آرا و جــز بــا جــدل و مبــارزه یِ فکــری و
ِ
اســت و ایــن مهم تریــن انگیــزه یِ کمونیســت هایِ انقالبــی در دامــنزدن
بــه نقــد و مبــارزه یِ خطــی اســت.
بــا چنیــن افقــی بــود کــه از ابتــدا فعالیــت و در تمــا ِم شــماره هایِ
دنبــال نقــ ِد دیدگاه هــا و
نشــریاتمان ،به ویــژه نشــریه یِ رادیــکال بــه
ِ
ـپ ایــران بــر
ـطح جنبـ ِ
ـش کمونیســتی و چـ ِ
خطــوطِ سیاسـ ِ
ـی مختلــف در سـ ِ
آمدیــم و همــواره دیگــران را نیــز بــه نق ـ ِد نقطــه نظــرات و عملکردمــان
فراخواندیــم.

ِ
دیالکتیک وحدت و نقد

تشــکیالتِ کمونیســتی در هــر شــکلی اعــم از حزبــی ،ســازمانی،
ـن
شــورایی ،اتحادیـهای و ...ماننــد هــر پدیــده یِ مــادیِ دیگــری پیــر ِو قوانیـ ِ
دیالکتیــک بهویــژه وحــدت و مبــارزه یِ اضــداد اســت .درک هــایِ گوناگــون
ِ
ســطح جامعــه،
مختلــف طبقاتــی و فکــریِ حاضــر در
و خاســتگاه هایِ
ِ
شــکل خطــوط گوناگــون بازتــاب می یابنــد .خطــوط
درون تشــکیالت بــه
ِ
ِ
در مواجهــه بــا تضادهــا و پدیده هــایِ گوناگــون ،درک هــا و راهحل هــایِ
مختلفــی را جلــو می گذرانــد و انتخــابِ بهتریــن راه کار و درســت ترین
درون تشــکیالت کــه همهنــگام بــا یکدیگــر
ســنتز جــز بــا مبــارزه یِ اضــدا ِد
ِ
درون تشــکیالت
وحــدت نیــز دارنــد ممکــن نیســت و ایــن مبــارزه یِ اضــدا ِد
ِ
را تحـ ِ
درون تشــکیالتی» می تــوان فرمولبنــدی
ـی
ِ
ـت نــام «مبــارزه یِ خطـ ِ
ـن پویایــی و سـ
ـرزندگی یــک تشــکیالت همانــا مبــارزه یِ
کــرد .بنابرایــن ضامـ ِ
ِ
درون آن اســت و هیــچ قــدرتِ تشــکیالتی ای
خطــی
اضــداد و مبــارزه یِ
ِ
ِ
بهویــژه رهبــریِ تشــکیالت نبایــد بــا هــر توجیهــی ایــن تضــاد و ایــن
مبــارزه را محــدود و سانســور کنــد .مبــارزه یِ خطــی یــک جنبــه یِ دائمــی
کتمــان حیــاتِ
ســالم یــک تشــکیالتِ انقالبــی اســت .اگــر
قابــل
و غیــ ِر
ِ
ِ
ِ
چــه مبــارزه یِ خطــی را نمی تــوان بــه پلمیک هــایِ نظــری و بــه نقــ ِد
ـدال نظــری و نقـ ِد رفیقانــه یِ تئوریــک یکــی از
تئوریــک کاهــش داد امــا جـ ِ
شــاخص هایِ عمــده یِ ایــن مبــارزه یِ ســازنده یِ درون تشــکیالتی اســت.
ـپ ایــران همچنیــن کوشــیده اســت
شــورایِ دانشجویــان و جوانـ ِ
ـان چـ ِ
بیــن
خطــی
و
تئوریــک
مبــارزه
و
کمونیســتی
بــه ایــن نقــ ِد رفیقانــه و
یِ
ِ
ـی نظــرات و آرایِ
نیروهــایِ داخـ ِ
ـل شــورا نیــز دامــن بزنــد و نقــد و بررسـ ِ
درون شــورا گاهــا در نشــریاتِ مــا انعــکاس یافتــه اســت .البتــه ایــن
رفقــایِ
ِ
عنــوان یــک
دامــن زدن بــه مبــارزه یِ خطــی و تئوریــک بــرایِ مــا بــه
ِ
ِ
«خصلــت نیکــو» و یــک «میــراثِ حســنه» یِ کمونیســتی مطــرح نبــوده
اســت بلکــه از منظـ ِر اتحــا ِد شــورایی و مبنایــی بــرای وحــدتِ تشــکیالتی
بــه آن نــگاه می شــود .اتحــاد و مقولــه یِ وحــدت بــا نیروهــایِ انقالبــی
همــواره یکــی از مباحـ ِ
ـش کمونیســتی بــوده اســت و بــه
ـم
درون جنبـ ِ
ِ
ـث مهـ ِ
ـون مبنــایِ اتحــاد نیــز وجــود داشــته اســت .خــطِ
مــوازاتِ آن بحـ ِ
ـ
ـث پیرام ِ
میــان
عنــوان یــک اتحــا ِد تشکیالتیسیاســی
کلــی حاکــم بــر شــورا بــه
ِ
ِ
ِ
ـوطِ
ـتی ایــران از
ـ
کمونیس
ـش
ـ
جنب
در
ـر
ـ
حاض
ـی
ـ
انقالب
ـ
خط
و
ـات
ـ
جریان
ـی
برخـ
ِ
ِ
ِ
ـی اتحــا ِد تشــکیالتی
ابتــدا چنیــن بــوده اســت کــه یکــی از محورهــایِ اصلـ ِ
و تثبیـ ِ
ـان خطــوطِ حاضــر در آن همانــا پــا دادن
ـت وحــدت و انســجا ِم میـ ِ
بــه مبــارزه یِ تئوریــک و خطــی اســت .مــا بــر ایــن باوریــم کــه اگــر چــه
حداقــل مشــابهت ها و همگرایی هــایِ فکــری و سیاســی نمی تــوان
بــدون
ِ
ِ
مبانــی یــک اتحــا ِد
پــایِ هیــچ اتحــادی رفــت امــا یکــی از مهم تریــن
ِ
ســطح باالتــر ایــن
سیاســی واقعــی و تــداوم دهنــده و تثبیــت کننــده یِ
ِ
ِ
وحــدت همانــا مبــارزه یِ خطــی بــر سـ ِر اختــافِ نظرهــا و تفاوت هــا اســت
و یکــی از اصلی تریــن عرصه هــایِ ایــن مبــارزه یِ خطــی ،نقــد و مبــارزه یِ
تئوریــک و نظــری اســت .بــر خــافِ برخــی خطــوط و گرایشهــایِ غلــطِ
ـی سیاســی را
درون جنبـ ِ
ِ
ـتی ایــران کــه مبنــایِ اتحــاد و نزدیکـ ِ
ـش کمونیسـ ِ
عالیــق مشــترک ،ولــو شــباهت هایِ ســطحی و
بزرگ نمایــی شــباهت ها و
ِ
ُفرمیــک و در ح ـ ِد یادبــو ِد جان باخت ـهگان و بزرگداشـ ِ
ـی
ـت رویدادهــایِ کلـ ِ
ـق حداقلــی در ســمپاتی بــه فــان جریــان و مخالفــت بــا
تاریخــی یــا عالیـ ِ
بهمــان جریــان و ...می داننــد ،از نظــ ِر مــا آن اتحــادی دارایِ چشــماندا ِز
بلنــد مــدتِ واقعــی و پایــدار اســت کــه بــه مبــارزه یِ خطــی و فکــریِ
اصولــی و رفیقانــه و کمونیســتی بــر س ـ ِر تفاوت هــا و اختالفــات دامــن زده
ـطح کیفی تــر و باالتـ ِر وحــدتِ فعلــی مــا جــز
و از آن اســتقبال می کنــد .سـ ِ
بــا مبــارزه یِ نظــری و خطــی بــه دســت نخواهــد آمــد.

رادیکال
رادیــکال « ارگان شــورای دانشــجویان و جوانــان
چــپ ایــران» خــود را صــدای بیصدایــان جامعــهی
ایــران میدانــد ٬صــدای کارگــران و زحمتکشــان٬
کــودکان کار و شکنجهشــدگان ٬زنــان و همجنسگرایــان٬
روش ـنفکران و هنرمنــدان «غیــر خــودی» ٬صــدای ملــل
تحــت ســتم و خلقهــای سراســر ایــران .رادیــکال افــق
و دیــدی انترناسیونالیســتی دارد و بــر آن اســت تــا بــه
دور از هرگونــه ملیتگرایــی و نژادپرســتی بــه انعــکاس
دردهــا و زخمهــا و امیدهــا و شــورهای اردوی جهانــی کار
و زحمــت بپــردازد.
رادیــکال صدایــی اســت هرچنــد کوچــک امــا مصمــم
بــرای افشــای دشــمنان مــردم ٬بــرای افشــای ارتجــاع و
امپریالیســم ٬بــرای نقــد بیمحابــای جهــل و خرافــه
و بــه تصویــر کشــیدن و فریادکــردن همــه پلشــتیها
و تیرگیهــای جامعــهی طبقاتــی و افشــا و نقــد
«بیرحمانــهی» موعظهگــران ٬مدافعیــن و حامیــان
صغیــر و کبیــر ایــن توحــش و بربریــت ضــد بشــری!!
رادیــکال امــا رهایــی را در آگاهــی و مبــارزهی آگاهانــه و
آشــتیناپذیر ستمکشــان و تحقیــر شــدگان میبینــد و
بــه همیــن دلیــل میکوشــد تــا بــه تریبــون اندیشــمندان
و جوانــان انقالبــی و آزاداندیــش جنبــش کمونیســتی
ایــران تبدیــل شــود .تاریخچــهی جنبــش بینالمللــی
کمونیســتی بــه وضــوح نشــان داده اســت کــه پیشبــرد
ایــن علــم رهاییبخــش و درک عمیــق مبــارزهی طبقاتــی
و تضادهــای آن جــز بــا بحثهــای انتقــادی و پلمیــک
بــه قصــد فهــم و کشــف افقهــای نویــن مبــارزهی
رهایــی ممکــن و میســر نیســت ٬بــر ایــن اســاس صفحــات
رادیــکال مشــتاقانه پذیــرای نقدهــا ٬گفتگوهــا٬
نقطهنظــرات و مجــادالت تئوریــک و سیاســی اهالــی
فکــر و اندیشــه و هنــر و دانــش اســت•.
www.shorayejavanan.wordpress.com
Email: iranianfederation@gmail.com

هیئت تحریریهی نشریهی رادیکال
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تشکل جوانان ،از واقعیت تا آرزو!

با اتکا بر تجربهی یک سال و اندی شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
برناک جوان

ایــن مقالــه یــک بررســی و گا ِم اولیــه بــرای بیــان و ِ
درک پیچیده گی هــای
«کار تشــکیالتی» در میــان نســل مــا اســت .نســلی کــه محصــول و
دوران جمهــوری اســامی اســت و نــه مجــاز بــود کــه
رشــد یافتــه ی
ِ
کا ِر تشــکیالتی و سیاســی را تجربــه کنــد و نــه امــکان و بســتری بــرای
سیاســی باتجربــه برایــش فراهــم بــود.
آمــوزش و ارتبــاط بــا نیروهــای
ِ
بخــش کوچکــی از ایــن نســل بــا تکیــه بــر دانــش خــود ،ارتباطــات محــدود
بــا تشــکالت و ســازمان ها و احــزابِ خــارج از کشــور ،تجربیــات شــخصی
در تشــکالت غیرسیاســی و  ...دســت بــه ابتــکار عمل هایــی زدنــد و در
فضــای مبارزاتــی ایــران گروههــای چــپ را شــکل دادنــد .بعــد از یــک
تشــکیالتی مشــخص و شناســنامه دار در آغــا ِز دهــه ی
دور تجربــه ی کار
ِ
ـی رخــوتِ بعــد از خیــزش ســال ۸۸
 ۸۰تــا ســال  ،۸۸بــا فرارسـ ِ
ـیدن اپیدمـ ِ
افــول چشــم گیری در تشــکل یابی جوانــان بودیــم کــه تــا امــروز
شــاهد
ِ
گان فکــریِ جریانــاتِ
هــم ادامــه دارد .تالشهــای زیــادی از طــرف نماینــده ِ
مختلــف چــپ بــرای ایجــاد تشــکلی از جوانــان و فعالیــن چــپ و مترقــی
– به خصــوص در خــارج از کشــور و تبعیــ ِد اجبــاریِ بخــش بزرگــی از
فعالیــن– صــورت گرفــت کــه متاســفانه حــرکات چنــدان موفقــي نبودنــد
ـن جــوان دامــن زد.
و حتــا در برخــی مــوارد بــه آنتاگونیســم میــان فعالیـ ِ
ـان چــپ نیــز تقریبـاً جــزو آخریــن محصــوالتِ
شــورای دانش جویــان و جوانـ ِ
واقعــی مبــارزه ی ایــن نســل بــود کــه شــکل
میــدان
زنــده و حاضــر در
ِ
ِ
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فعالیــن آن دربرداشــت
گرفــت و دســت آوردهای یگانــه و مهمــی بــرای
ِ
ـال آن هــا بــه جنبــش به وجــود آیــد تــا بتوانیــم
ـکان انتقـ ِ
کــه امیدواریــم امـ ِ
ـش رو را همــوار
بــا تکیــه بــر دانــش جمعــی و گســترده تری ،مســیرهای پیـ ِ
ســازیم.
چند تضاد واقعی!

بــرای معرفــی برجســته ترین تضادهایــی کــه مانــع تشــکل یابی جوانــان
ِ
ـناخت چارچوبــه ای کــه ایــن فعالیــن یــا به طــور کلــی جوانــان
می شــود شـ
ایــن نســل در آن سیاســی شــده و پــا بــه عرصــه ی فعالیــت میگذارنــد
اهمیــت زیــادی دارد .در ایــن چارچوبــه ،هــم فاکتورهــای ذهنــی و هــم
ـان دیگــر بایــد گفــت معضــات
فاکتورهــای عینــی توام ـاً حاضرنــد .بــه بیـ ِ
عینــی و معضــات ذهنــی مکمــل هــم هســتند .معضــات عینــی شــامل
مــوارد زیــادی می شــوند ماننــد شــرایط خفقــان و پلیســی داخــل ،نبــود
فضاهــای اجتماعــی ،مهاجرت هــای ناخواســته و تبعیــد ،تغییــر زندهگــی
مبارزاتــی بــه روزمره گــی و ...جوانــان و معضــات ذهنــی نیــز ناظــر بــه
فضــای ایدهئولوژیــک  -سیاســی معینــی اســت کــه جوانــان در آن قــرار
دارنــد و در معــرض بمبــاران آن قــرار می گیرنــد .معضــات ذهنــی بــا ِر
ســنگینی اســت کــه در یــک ســطح ٬تبلیغات بــورژوازی را شــامل می شــود و
ـی هرگونــه خــاف جریــان رفتــن اســت
فضایــی را ترســیم می کنــد کــه نافـ ِ

و آن را شکســت خــورده معرفــی می کنــد .در ســطح دیگــری بــا توهمــات
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
پذیــرش اســت و از ســوی دیگــر تحــت فشــار ســلطهی بــورژوازی اســت.
هرچنــد کــه راه حل هایــش يــا عمدتــاً در خدمــت بــورژوازی بــوده يــا ره
بــه جايــی نمی بــرد.
معضــات ذهنــی در جوانــان ســطح ســومی هــم دارد کــه به بحــران درون
جنبــش بین المللــی کمونیســتی مربــوط اســت .دولت هــای سوسیالیســتی
قــرن بیســتم شکســت خورده انــد .این کــه امــروز بتــوان از کمونیســم
حــرف زد و بنــای انقــابِ 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 امــرو ِز چپ هــا داریــم .جوانــان
ـن چــپ ایــن نســل– ،در ایــن ســطح نیــز درگیــری
و بــه خصــوص – فعالیـ ِ
ذهنــی دارنــد.
ـل مــا نیــز بــا معضــات عینــی و ذهنــی فــوق وارد میــدان مبارزه شــد.
نسـ ِ
ـل دهــه ی  ۸۰بــه انحــای مختلــف بــا مارکسیســم
بخشــی از مبـ
ـارزان نسـ ِ
ِ
آشــنا شــدند و مبــارزه را در دانشــگاه و بیــرون از محیــط آموزشــی ادامــه
دادنــد .ولــی ،بــا شکســت و ناکامــی – بهويــژه در ســال  –۸۶روبــه رو شــدند!
ناکامــی و شکســتی کــه هیــچ گاه از آن جمع بنــدی نشــد و ایــن عــدم
جمع بنــدی از مهم تریــن پراتیــک ایــن نســل ٬باعــث یــاس و ناامیــدی
نســل مــا بــا ایــن
و پراكندهگــی گشــت و ســرخورده گی به بــار آورد.
ِ
ســرخورده گی و گیجــی بــا خیــزش بعــد از انتخابــات  ۸۸روبــه رو شــد ،در
ـن
فضایــی کــه صــدای پــای سیاســت در خیابان هــا می آمــد عمــده ی فعالیـ ِ
چــپ مبهــوت اوضــاع بودنــد .و از پاســخ گویی بــه پیچیده گی هــای ایــن
فضــا قاصــر بودنــد و عمدت ـ ٌا نظاره گــر اوضــاع بودنــد .نظاره گــریِ منفعــل و
بیتاثيــر بــر ابعــاد بحــران افــزود.
تجربــه متشــكل شــدن ايــن نســل را بايــد در چارچوبــه فضــای فكــری
فــوق بررســی كــرد .ایــن نســل در چنیــن فضایــی بــا تضادهــای گوناگونــی
برخــورد کــرد كــه پايــه و اســاس هــر تشــكلی اســت.
رهبر داشتن و رهبر نداشتن

ایــن تضــاد از اولیــن بحث هــای مهمــی بــوده و هســت کــه میــان
فعالیــن جنبــش جــاری اســت .از یک ســو گرایشــی در جنبــش موجــود
ِ
ِ
ئولوژیــک بــورژوازی شــده و هم صــدا بــا
اســت کــه مقهــور هژمونــی ایده
آن  ،وجــود رهبــر و رهبــری – حتــا مفهــوم آن را و نــه تبــارز بیرونــی اش
را – در جنبــش مبارزاتــی نفــی می کنــد امــا در شــرایط بحرانــی و
گــی اوضــاع به دنبــال رهبــریِ بورژوایــی روان میشــود.
به هــم ریخته ِ
نســل مــا خــود را در اشــکال اولتراچــپ،
جوانــان
بیــن
ایــن گرایــش در
ِ
ِ
آنارشیســت ،رنگینکمانی هــا ،نیولفــت و تک چهره هــای صاحب نظــر و
روشــن فکر نشــان داده اســت .روی کــر ِد ایــن گروه هــا بــه رهبــری لزومــاً
یکســان نیســت ولــی نتیجــه ی مواضــع آن هــا کمابیــش هم ســویی های
معینــی را نشــان داده اســت .یکــی از مهم تریــن ُکدهــای ایــن گرایــش
– به ویــژه در ســال های اخیــر– عباراتــی بــود کــه توســط اکثــر آن هــا
عنــوان کلیدواژههــای ادبیــاتِ مبارزاتی شــان برجســته بــود؛ «عــدم
به
ِ
بازتولیــد چرخه هــای ســتم و نابرابــری» ُکــد مشــخصی بــود کــه به جــای
ـدن مفهــو ِم ســتم و فرودســتی و حرکــت از ایــن وضعیــت بــرای درهــم
کاویـ ِ
شکســتن نابرابــری ،حملــه بــه مفهــوم رهبــری را آمــاج قــرار داده بــود.
ِ
ِ
مشــترک این هــا بــا تبلیغــاتِ بــورژوازی ایــن بــود کــه از يــك
فصــل
ســو رهبــریِ بورژوایــی را پنهــان كــرده و از ســوی ديگــر وجــود رهبــری در
ـش مبارزاتــی را «ســم» تلقــی می کردنــد و بــا آن تضــاد آشــتیناپذیر
جنبـ ِ
آل جنبــش بی رهبــر،
داشــتند .در خیــزش بعــد از انتخابــات ســال  ،۸۸ایــده ِ

مــوج مبــارزاتِ مــردم از رهبــریِ ســازمان یافته و
در برابــر دنبالــه رویِ
ِ
ســازش کا ِر ســبز و ســرکوبِ نیروهــای مســلطِ در جامعــه ،خــود را خلــع
ســاح کــرد و بــه ناچــار جنبــش را رهــا کــرد1.
بــا گرایــش دیگــری نیــز در جنبــش روبروییــم کــه مفهــوم رهبــری را
ـون آن تــاش میکنــد .بــرای
بــاور داشــته و بــرای اعمــال فرم هــای گوناگـ ِ
ایــن گرایــش وجــود رهبــری بــرای یــک کا ِر جمعــی در ســطوح مختلــف بــا
مفهــوم رهبــری گــره خورده اســت .ایــن گرایــش به ویــژه در دوران خیــزش
ـن ســبز و گرایــش
بعــد از انتخابــات  ۸۸بــا موجــی از فشــار از ســوی فعالیـ ِ
ضــد رهبــری روبــه رو شــد .ایــن گرایــش اتهاماتــی ماننــد «حزبی هــا و
عمودی هــا» را پذیرفــت ولــی حقیقــت را انــکار نکــرد .تحلیــل ایــن گرایــش
شــدن مبــارزه ی مردمــی و به ویــژه ماه هــای
از بــه شکســت کشــیده
ِ
انتهایــی خیــزش کــه رادیکالیســم بیشــتری داشــت ،از نقــش مســتقیم دو
ِ
رفرمیســت ســبز حکایــت داشــت.
عامــل نیــروی ســرکوب گر  +رهبــری
ِ
عامــل دوم ،پایــه ی عمیــق اختــاف نظــر و جــدل میــان گرایــش معتقــد
بــه رهبــری و گرایــش نافــی آن بــود .ایــن جدل هــا در مبــارزات خیابانــی،
انتشــاراتِ ایــن گرایشــات و در فضاهایــی کــه امــکان فعالیــت مشــترک بــود،
خــود را بــه وضــوح را نشــان مــی داد.
ـوج مبارزاتــی
ـان چــپ کــه از پـ ِ
شــورای دانش جویــان و جوانـ ِ
ـس ایــن مـ ِ
فعالیــن دهــه ی  ۸۰تاســیس شــد ،گرایــش
ایجــاد و توســط برخــی از
ِ
دوم؛ یعنــی گرایشــی کــه بــه ضــرورت و اهمیــت عنصــر رهبــری بــاور داشــت
را نماینده گــی می کــرد .نمایندهگــی ایــن گرایــش از ســوی مــا باعــث
فاصــل سیاســی و تئوریــک میــان مــا بــا بســیاری
کشــیدن شــدن خــط
ِ
فعالیــن خــو ِد
میــان
جریانــات و گرایشــات دیگــر شــد و در ادامــه ی راه
ِ
ِ
شــورا نیــز بحثهــای عمیــق و حــاد ولــی ســازنده ای را دامــن زد.
بحث هــای ادامــه داری ماننــد این کــه مفهــوم رهبــری انقالبــی چیســت و
چــه ضرورتــی دارد؟ رهبــریِ شــورایی چیســت و چگونــه بایــد اعمــال شــود؟
رابطــه ی ایــن رهبــری بــا گســترده گی جنبــش چیســت؟
سانترالیسم دمكراتيك ،مفهومی واقعی یا مفهومی دروغین

از جملــه مباحثــی کــه از همــان ابتــدا خــود را بــر رفقــای موســس
واقعــی مبــارزه گام
شــورا و احتمــاالً بــر اکثــر تشــکالتی کــه در فضــای
ِ
می نهنــد تحمیــل می کنــد ،بحـ ِ
ـث سانترالیســم دمكراتيــك اســت .این کــه
بایــد مرکــزی (سِ ــنتِری) باشــد یــا نباشــد بــه چــه عواملــی وابســته اســت
و بــا چــه اســتدالل یــا اســتدالالتی می تــوان آن را پذیرفــت؟ اگــر نباشــد
چــه اتفاقــی می افتــد؟ رابطــه ی ایــن مرکزیــت بــا حلقه هــای اطرافــش
چــه خواهــد بــود؟
بــرای مــا نیــز ماننــد تمــام تشــکلها و گروه هــای فعــال ،ایــن ســئواالت
بــه ســرعت بــا مباحــث و تجربیــات تضــاد قبلــی یعنــی داشــتن يــا نداشــتن
درون جنبــش به خصــوص
مشــخص
رهبــری تلفیــق شــدند .تضادهــای
ِ
ِ
ـل خــود کــه از دل مبــارزات دانشــگاهی و کارگــری
ـن نسـ ِ
بحث هــای فعالیـ ِ
دهــه ی  ۸۰درآمــده بودنــد و تجربیــاتِ مبــارزاتِ مردمــی اخیــر به ویــژه
خیــزش بعــد از انتخابــات  ۸۸مــورد توجه مــان بودنــد .تضادهایــی مثــل
تضــاد طبقاتــی و تقســیم کار فکــری و یــدی ،تضــاد دائمــی ميــان گرايشــات
پيــش رو ،ميانــی ،عقــب مانــده در ميــان جوانــان ،تضــاد ميــان نيروهــای
ِ
امنیــت اطالعــات در برابــر دشــمن،
فعال تــر بــا كمتــر فعــال ،مســاله ی
مســاله ی نیروهایــی کــه وقــت بیشــتری بــرای کار می گذارنــد و بــه امــور
مســلطتر هســتند و  ...بایــد بــه ایــن مباحــث توجــه می کردیــم تــا بتوانیــم
ـون سانترالیســم دمكراتيــك پاســخ دهیــم.
بــه ســئواالتِ پیرامـ ِ
روی کــر ِد عمومــی بــه ایــن مســاله در کلیـ ِ
ـان نســل ما
ـت جنبــش و در میـ ِ
از جملــه مــواردی بــود کــه تــاش كرديــم بدانهــا بپردازيــم .در بســیاری
از گروه هــا و کلکتیوهــای فعــال در داخــل و خــارج کشــور ،گرایــش بــه
ایــن بــود کــه مرکــزی بــه تصمیم گیــری و سیاســت گذاری بپــردازد و در
داران خــود بنــا را برایــن بگــذارد کــه مرکــز و کانــون
ـان فعالیــن و طــرف ِ
میـ ِ
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رهبــریای موجــود نیســت .ایــن تناقض گویــی
عمدتــاً آگاهانــه و فریب آمیــز بــود2.
مــا قائــل بــه مرکزیــت هســتیم ،شــورا
مرکزیتــی دارد و وجــود ایــن مرکزیــت را
ضــرورت می دانــد! مســاله ی نــگا ِه مــا بــه
سانترالیســم دمكراتيــك بــه چیــزی فراتــر از
تعلقــات خانواده گــی ،دوســتی های عمیــق و
شــعارهای پــوچ و خوش طنینــی مثــل «همــه
بــا هــم برابریــم» و «همــه حــق رای دارنــد» و
 ...گــره خــورده اســت .بــرای مــا ایــن مســاله بــه
ـی رشــد يابنــدهی
شــکل یــک رابطــه کــه بــر آگاهـ ِ
فعالیــن تکیــه دارد تعریــف می شــود .تکیــه بــر
ایــن اصــل ،تکیــه بــر تئــوری مارکسیســتی
شــناخت و رابطــه ی صحیــح میــان دانســتن
و عمــل کــردن اســت .مــا فکــر می کنیــم
ـدون
دیالکتیــک بیــن سانترالیســم و دموکراســی بـ ِ
ـودن فعالیــن یــک تشــکل بــه ایــن مهــم،
آگاه بـ ِ
سراســر مضــر و حتــا خطرنــاک اســت؛ یــا بــه
درون محفلــی فــرو میافتیــم کــه آن قــدر «هماهنگــی نظری-عملــی» پیــدا
ِ
کــرده کــه بــا هیــچ فــرد دیگــری از فعالیــن مجموعــه نمی توانــد کار کنــد
ـی خــود – وحتــا در پــاره ای از
و تمایــل شــدید بــه اعمــال تمایــات سیاسـ ِ
مــوارد تمایــاتِ شــخصی – بــه مجموعــه را دارد یــا این کــه آن قــدر در
عمــل بــه دموکراســی افراطــی مــی غلتيــم کــه هیــچ کاری هیچ وقــت بــه
انجــام نمی رســد!
دموکراسی ناب بورژوايی يا كمونيسم

ـل مــا قــد َعلَــم کــرد
از جملــه مباحــث و تضادهایــی کــه در برابــر نسـ ِ
و در چنــد ســال اخیــر بــه شــدت اوج گرفــت ،بحــث دموکراســی نــاب و
گفتمــان رایــج و غالــب
دموکراســی واقعــی بــود .بحثــی کــه تبدیــل بــه
ِ
روزهــای رخــوتِ امروزیــن جنبــش شــده اســت .در ایــن مــورد مــا شــاهد دو
ُرخداد بودیــم؛ ُرخ دا ِد اول زمانــی بــود کــه ایــن گفتمــان دموکراســی خواهی
ـن باســابقه ی جنبــش چــپ
ـن نســل مــا و تــا حــدی فعالیـ ِ
ـان فعالیـ ِ
در میـ ِ
و نیروهــای انقالبــی تبدیــل بــه پــاکار ِد اصلــی ایشــان شــد کــه «مــردم
بــدون دخالــت نیروهــای چــپ مبــارزه می کردنــد،
در خیابــان بودنــد و
ِ
ِ
بنابرایــن تعبیــر شــد کــه جنبــش بی رهبــر اســت»ُ .رخ داد دوم زمانــی بــود
ـذال ســازش
کــه خیابان هــا توســط نیروهــای ســرکوب تخلیــه شــدند ،ابتـ ِ
ســبز نمایــان شــد و آن گاه پــاکار ِد دموکراســی را پاییــن آوردنــد! بعــد
از ُرخ دا ِد دوم تــا امــروز هیــچ جمع بنــدی و درک روشــنی از ایــن نــوع
عمل کــرد داده نشــده و فقــط شــاهد شــوک و ســرخورده گی گســترده در
میــان فعالیــن جنبــش هســتیم.
ـل مــا کــه بزرگ تریــن روی دا ِد سیاســی
ـن نسـ ِ
ـان فعالیـ ِ
گرایشــاتی کــه میـ ِ
دوران زندهگــی خــود را در خیابان هــا دنبــال می کردنــد بــروز کــرد
متاثــر از هــر دو مرحلــه یــا هــر دو ُرخ داد بــود .گرایشــاتی بــا ایده آلیــزه
کــردن مبــارزه ی مــردم و مطالبــات آن هــا در زمينـهی آزادیهــای سياســی
زیــاده روی کردنــد کــه اساس ـاً افــق كمونیســت ها و انقالبیــون را تــا ســطح
دموکراســی بورژوايــی تقلیــل دادنــد و اراده ی مــردم در خیابان هــا را ضامــن
تحقــق آن معرفــی کردنــد .فشــار و جــوی کــه مبــارزات مردمــی آن هــم در
ابعــا ِد میلیونــی و جمعیت هــای چنــد صدهــزار تایــی بــر فعالیــن می گــذارد
را نبایــد نادیــده گرفــت ولــی عامــل عمــده درک بــورژوا دمكراتيــك از
كمونيســم اســت.
عنــوان بخشــی از همیــن نســل از دل مجموعــه مبــارزات
شــورا کــه به
ِ
دهــه ی  ۸۰و به خصــوص خیــزش  ۸۸درآمــد ،از ابتــدا بــر عــد ِم وجــو ِد
ـی انقــاب اجتماعــی بــه شــکل ســازمانیافتهاش در مبــارزات
عنصــر ذهنـ ِ
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تاکیــد داشــت .تحلیــل مــورد پذیــرش مــا ایــن بــود کــه ایــن کمبــود،
شــدن مبــارزاتِ بــه حــق توده هــای مــردم توســط
راه را بــرای کانالیــزه
ِ
نیروهــای وابســته بــه نظــم کهــن بــاز کــرد .کشــمکش بیــن نیروهــای
ارتجاعــی وابســته بــه دنیــای پوســیده ای بــود کــه فرصــت یافتــه بودنــد،
شایســته گی های خــود را بــرای ابقــای ایــن نظــم و تقویـ ِ
ـت ایــن ســاختار
نشــان دهنــد .یکــی از پایههــای 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  ۸۰در 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
بازایســتاده و یــا بــه ســراغ فعالیت هــای فــردی خــود رفتنــد ولــی برخــی
دیگــر نیــز بــا ایــن ایــده هــم راه شــده و در شــکلگیری و رشــد آن تــا
امــروز نقــش ویــژه داشــته اند.
رویاهــا بــر بســتر واقعیــات تحقــق می یابنــد یــا واقعیــات بــر
بســتر رویاهــا؟

یکــی از مهم تریــن خطــوط تمایــزی کــه بــه مــرور و پــس از گذشــت
فعالیــن نســل مــا کــه خــود را چــپ و رادیــکال
بیــن
چندیــن ســال،
ِ
ِ
می دانســتند بــروز کــرد همیــن ســئوال بــود .وجــه مشــترک همــه ی مــا
ایــن بــود کــه «رویایی هــای نســل خــود» بودیــم و می خواســتیم – و هنــوز
بخشــی از مــا می خواهنــد – کــه ســتم و ســتم گر را براندازیــم و بــرای
ـم اجتماعــی دیگــر ،آلترناتی ـ ِو رهایی بخشــی در ذهــن داشــتیم .و ایــن
نظـ ِ
بســیار ارزش منــد بــوده و هســت .خیلــی طــول کشــید تــا فــارغ از اتهــام زدن
و مبالغــه و قطــع رابطــه و متـ ِ
د غیرعلمــی ،بــه این درک برســیم کــه اختالفات
مــا بنیــادی اســت .اختالفــی کــه در داشــتن و نداشــتن رهبــر بــرای جنبــش،
در قائــل بــودن بــه مرکزیــت یــا نفــی مرکزیــت ٬خــود را بــروز مــی داد؛
ِ
ـناخت مــا از ســاختارهای جامعــه ،نظــام طبقاتــی و بالطبــع
در واقــع از شـ
راه هــای نفــی ایــن ســاختار و نظــام پوســیده نشــأت گرفتــه بــود .در ســاختار
و جامعــهای کــه در آن نیروهــای مســلط و نیروهــای فرودســت در تضــاد
آنتاگونیســتی بــا هــم قرارگرفته انــد و بــا مفهــوم ســرکوب و مشــروعیت
ـی آن در فضــای ایدهئولوژیــک روبــه رو هســتیم ٬بــا تضادهایــی روبــه رو
قانونـ ِ
هســتیم کــه واقعــی هســتند و در اعمــاق تاریــخ ریشــه دارنــد؛ ماننــد
تضــاد مــرد و زن یــا تقســیم کار فکــری و یــدی ،شــكاف ميــان رهبــری و
رهبریشــونده ،هــدف كســب قــدرت امــری خــوب اســت يــا بــد .بــر ســر

ســازمان یافته گی و آماده گــی و تــدارک بــرای رو ِز موعــود خواهنــد شــد.
مث ـ ً
ا اکثــر نهادهــای همبســته گی بــا کارگــران و  ، ...جمع هــای شــبکه ای
ِ
چندماهــه و  ...از ایــن جمله انــد .تبلیغاتــی هــم مبنــی بــر تشــابه ایــن
تشــکالت بــا شــوراهای کارگــری دوران قبــل از انقــاب اکتبــر مطــرح
می شــود کــه گاه ـاً کمیــک هســتند ٬یــا نیروهــای جوانــی کــه بــا ایجــاد
یــک گــروه کــه بــر اثــر هم نشــینی یــا آشــنایی قدیمــی یــا روابــط شــخصی
ـن آن ایجــاد شــده ،ناگهــان طــرح دگرگونــی اساســی جامعــه
ـان فعالیـ ِ
میـ ِ
را از فــر ِم کا ِر خــود اســتخراج کــرده و ســایر تشــکالت را نفــی می کننــد.
تمــام این  هــا وجــود داشــتند و دارنــد امــا باالخــره تحلیــل واقعــی و صحیــح
چیســت کــه بتــوان بــر مبنــای آن فــر ِم کاری خــود را و تشــکل خــود را
برپــا کــرد؟
در دنیــای واقعیــات ،ایــن ســاختارها نمــی تواننــد تاحــد زيــادی پیشــرفت
ـی
ـا زمانـ
ـران انقالبــی برســد .مـ
کننــد مگــر اينكــه جامعــه بــه مرحلــه ی بحـ ِ

ایــن تضادهــا در جمعهــای هــم کاری یــا اتحادهــای موقتــی بحــث پیــش
می آمــد .گرایشــی معتقــد بــه وجــود ایــن تضــاد بودنــد؛ بــه این کــه در
ِ
کلیت
ـدون مبــارزه بــا
جامعــه ی طبقاتــی ،ایــن تضادهــا موجــود هســتند و بـ ِ
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 توامـاً
بایــد انجــام شــود .رفقــای شــورا خــود را بــا ایــن گرایــش هم ســو می بیننــد.
دوران بعــد از انقــاب وجــود خواهــد داشــت با
بــرای ایــن گرایــش دولــت در
ِ
کیفیتــی کامـ ً
ا متفــاوت کــه بایــد بــه سـ ِ
زوال خــود حرکــت کنــد .در
ـمت ِ
آن ســو می دیدیــم رفقــای گرایشــات دیگــر را کــه بــا گفتــن ایــن جمــات
ذهــن خــود ایــن
کــه «مــرد و زن نقش هــای اجتماعی انــد و مــا بایــد در
ِ
مفاهیــم را از بیــن ببریــم .در آن صــورت دیگــر ایــن تضــاد وجــود نــدارد»3
کــه تــا حــدودی بــه نگاهــی آنارشیســتی تکیــه مــی زد کــه دنیــا را یــک
شــبه می خواهنــد عــوض کننــد ،بــه ظاهــر هيــج مرحلــه و پيــش مرحلـهای
ـزش
ـا خیـ
ـت ،یـ
ـه ماسـ
ـد علیـ
ـن حـ
ـا ایـ
ـوا تـ
ـوازن قـ
ـا تـ
ـتیم ،یـ
ـدرت نیسـ
ـه در قـ
کـ
بــرای رســيدن بــه جامعـهای كــه فاقــد ايــن تضادهــا باشــد قايــل نيســتند!
انقالبــی وجــود نــدارد نمــی توانیــم بهراحتــی تشــکیالت پیشــرفته بــا افــق
بــه نظــر ايــن دســته ٬مــردم بــرای دفــاع از خــود
انقالبــی را حفــظ کنیــم .یــا ادامــه ی حیاتــش را
در برابــر هجــوم دشــمن ،تســلیح میشــوند و
ـت
ـه پشـ
ـی کـ
ـا خیزشـ
ـش یـ
ـی از جنبـ
ـرژی ناشـ
بـ
ـا انـ ِ
از خــود دفــاع میکننــد و نیــازی بــه دولــت مــا فکــر می کنیــم دیالکتیــک
ســر نهاده ایــم تضمیــن کنیــم .تمــام تشــکالت
نیســت ،کارخانه هــا و شــبکه های خودگــردان بیــن سانترالیســم و دموکراســی
جوانــان بعــد از مدتــی – چنــد هفتــه تــا چنــد
ـودن فعالیــن یــک
هســتند کــه اراده ی جامعــه را نماینده گــی بـ
ـدون آگاه بـ ِ
ِ
ســال– به ناگزیــر بایــد بــه تضادهــای بزرگــی
ـر
سراسـ
ـم،
مهـ
ـن
ایـ
ـه
بـ
ـکل
تشـ
می کننــد .ایــن گرایــش کــه امــر مهــم و
برخــورد کنــد کــه تنش هــا و تضادهــای خُ ــر ِد
ـا
ـ
ی
ـت؛
ـ
اس
ـاک
ـ
خطرن
ـا
ـ
حت
و
ـر
ـ
مض
اساســی دولــت و وجــود رهبــری و مرکزیــت را
درون آن مجموعــه بــه آن هــا گــره خــورده
ِ
نفــی میکنــد ،به قــول مارکــس پایــه ی مــادی بــه درون محفلــی فــرو میافتیــم
اســت .مثــ ً
ا بــرای یــک تشــکل انقالبــی کــه
مــورد نیــاز بــرای امحــا «تبعیــت بردهگونــهی کــه آن قــدر «هماهنگــی نظــری-
بــر هم دســتی بــا طبقــه ی کارگــر و محــرو ِم
انســان از کار» را در نظــر نمی گیــرد .تقســیم عملــی» پیــدا کــرده کــه بــا
جامعــه اذعــان دارد ٬چگونــه ممکــن اســت
کار گســترده ای کــه میــان بشــریت شــکل هیــچ فــرد دیگــری از فعالیــن
دســت بــه عمــل بزنــد ولــی از تجربــه ی ایــن
گرفتــه را نادیــده گرفتــه و میخواهــد در کالم مجموعــه نمی توانــد کار کنــد ...
طبقــه در راه انقــاب و کســب قــدرت سیاســی
و یک شــبه چرخههــای بازتولیــد ســتم را کــه یــا این کــه آن قــدر در عمــل بــه
چشم پوشــی کنــد؟ چگونــه ممکــن اســت بــه
ریشــه ای تاریخــی دارنــد نفــی کنــد! در صورتــی دموکراســی افراطــی مــی غلتيــم
خطاهــا و دســت آوردهای طبقــه ی خــود نــگاه
نکنــد و پیــش بــرود؟ چگونــه ممکــن اســت
کــه بــرای نفــی آنهــا بایــد آن هــا را از کار کــه هیــچ کاری هیچ وقــت بــه
انداخــت و جهــت حرکـ ِ
ـت تاریــخ را عــوض کــرد.
ذهنــی
بــدون جمع بنــدی از نقــش عنصــر
ِ
انجــام نمی رســد!
ِ
ِ
بحــث رهبــری
پیشآهنــگ انقــاب وارد
کــردن یــا نفــی آن شــود؟ و پرســش های
یک جمع بندی دیرهنگام
فــراوان دیگــر.
بعــد از وقایعــی کــه در بــاال اشــاره شــد و همه گــی آن هــا ،چــه قلــع و
درســت زمانــی کــه وارد ایــن جدل هــا می شــویم می بینیــم کــه کار
قمــع چپ هــای دانشــگاه ،چــه خیــزش مردمــی بعــد از انتخابات و مبــارزه ی
در شــرایط غیرانقالبــی و در شــرایطی کــه خیزشــی وجــود نــدارد تــا چــه
ـن خیــزش و ســازش کاری بــزرگ
چندماهــه ی خیابانــی ،چــه ســرکوبِ خونیـ ِ
حــد مشــکل خواهــد بــود و حفــظ یــک تشــکیالت سیاســی تــا چــه حــد
ســبز ،چــه اشــغال خیابان هــای یونــان و اســپانیا و ســپس تمــام اروپــا
دشــوار اســت!
ـم عــرب و شــورش در کشــورهای شــمال آفریقــا و
تــا جنبــش اوس ،خشـ ِ
واکنش هــا بــه ایــن مســاله ی مهــم یکســان نیســت؛ گرایــش
خاورمیانــه و  ...تاریخ ـاً بــرای نســل مــا تــازه بودنــد .بعــد از ســقوط دیــوار
قدرت منــدی داریــم کــه در شــرایط خیــزش یــا وجــو ِد جنبش هــای
ـان
ـان تاریخ ،آتشفشـ ِ
ـم جهانــی مبنــی بــر پایـ ِ
برلیــن و فریادهــای نئولیبرالیسـ ِ
تــوده ای موجــب شــیرجه زدن آن هــا بــا چشــم بســته بــه درون جنبــش
خشــم توده هــا دوبــاره فعــال شــد و نیروهــای بــزرگ دوبــاره بــه کشــمکش
می شــود و قضیــه ی خــط سیاســی و برنامــه و  ...را فرامــوش می کنــد .بــا
ـواج مبارزاتــی را کانالیــزه کــرده و بــر ســر
بــا هــم پرداختنــد تــا بتواننــد امـ ِ
هیجــان و عکس العمــل ســریع ٬خــود را بــه رنــگ جنبــش درآورده و از تمــام
مناطــق نفــوذ خــود در دنیــا بــا هــم تســویه حســاب کننــد.
انحرافــات آن هــم دفــاع می کنــد .کــم نداریــم نمونه هایــی از نیروهــای
میــان مــا در شــورا و در ارتبــاط بــا دیگــر نیروهــای باقی مانــده در
ِ
ـهمگین جنبش هــای تــوده ای رفتنــد.
ـ
س
ـواج
ـ
ام
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ک
را
ـپ
ـ
چ
و
ـی
ـ
انقالب
متفــاوت
هــای
تحلیل
و
تــازه
دادهــای
ی
رو
ایــن
نیــز
مبــارزه
ی
صحنــه
ِ
کــم نداریــم نیروهایــی را کــه هنــوز ایــن مســاله را وســط می کشــند کــه
جــاری بــود .بحثــی بــود مبنــی بــر حفــظ جنبــش خیابــان و ایجــاد
وقتــی چیــزی نیســت بایــد از میــان زباله هــا چیــزی را انتخــاب کنیــم٬
ـال
شــبکه ها و کلکتیوهــای مبارزاتــی – شــاید بــه نوعــی ماننــد شــورا یــا امثـ ِ
پــس موســوی کمــاکان آلترناتیــو اســت! درواقــع ایــن گرایشــات همیشــه
آن– کــه بتوانــد در مواقــع لــزوم یــا شــدت یافتــن تضادهــا و نزدیک شــدن
بــه امکاناتــی کــه امــر سیاســت در هیــات حاکمــه– در بــاال – بــه ایشــان
زمــان بحــران ٬نقــش ســازمان ده را ایفــا کننــد یــا شــاید حداقــل
بــه
ِ
ِ
بحــث به دنبــال نتیجه گیــریِ فــوق
ســازمان یافته باشــند و عمــل کننــد.
می دهــد چشــم دارنــد .ایــن گرایشــات در زمانــی کــه جنبــش تــوده ای
بــه این جــا می رســید کــه ســاختارهای چنیــن تشــکالتی را تعریــف کــرده
ســاختن
متوقــف شــده یــا شکســت خــورده ،بــا تمــام انــرژی ســعی در
ِ
زمــان غیربحرانــی خواســتار شــود.
و عمل کردهــای معینــی را در طــول
عنــوان
فضــای ایدهئولوژیکــی می کنــد کــه عوامــل شکســت جنبــش را به
ِ
ِ
ـب
ـ
موج
ـیون
ـ
اپوزیس
در
ـا
ـ
ی
و
ـه
ـ
جامع
در
ایــن ســاختارها بــا گســترش خــود
پــس آن بــه
از
را
بعــدی
مــوج
و
کننــد
عرضــه
دفــاع
قابــل
های
ســمبل
ِ
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انتظــار بنشــینند.
گرایــش برجســته ی دیگــر ،نیروهایــی هســتند کــه در شــرایط جنبــش و
خیــزش مردمــی ،در برابــر انــرژی عظیــم آزاد شــده توســط توده هــا مقهــور
تــوان حرکــت ندارنــد و عمدتــاً از تحلیــل اوضــاع ناتواننــد .عــد ِم
شــده و
ِ
تــدارک کافــی و عــدم ایجــاد ارتبــاط بیــن حلقه هــای عمل کننــده در
مارپیــچ مبــارزاتِ توده هــا همیشــه چنیــن شــوک هایی را بــه آن هــا وارد
ِ
افــت جنبــش ســکوت اختیــار کــرده
می ســازد .ایــن نیروهــا در شــرایط
شــدن مــوج را درســت
بلنــد
نــه
چــون
و معمــوالً درخــود فــرو می رونــد
ِ
ِ
افــت آن را .نمونــه ی برجســته ی آن در ایــران احــزاب و
می بیننــد و نــه
ـل مــا نیروهایــی هســتند کــه انتظــا ِر حضــو ِر رزمنــده ی کارگــران
یــا در نسـ ِ
را در خیزش هــای تــوده ای می کشــند و بــر ایــن باورنــد کــه تنهــا کافــی
ـران کارخانــه وارد میــدان مبــارزه شــوند تــا کار را یک ســره
اســت کــه کارگـ ِ
خیابانــی
و
عظیــم
مبــارزات
از
خبــری
کــه
روزهــا
ایــن
کننــد! بنابرایــن
ِ
ً
ـم اقتصــادی زوم کــرده و منتظــر
مــردم نیســت ،دایم ـا بــر مســالهی تحریـ ِ
خشــم کارگــران هســتند!
انفجــار خودبهخــودیِ
ِ
گرایــش دیگــری کــه شــورا خــود را در ایــن دســته بندی می بینــد و
بــرای تقویــت ایــن گرایــش تــاش کــرده ،بــاور بــه تــدارک انقالبــی از نــوع
دیگــری دارد .تدارکــی کــه ناظــر بــر تقویــت قطــب یــا بلوکــی از نیروهــای
چــپ و انقالبــی اســت کــه افــق رهایــی را بــا وجــود بحران هــای عینــی
ترســیم می کنــد .تــدارك انقالبــی بــه ايــن معناســت كــه از یکســو مــا
در حــد توانمــان امــور را تســريع بخشــيم و بــه انتظــار شــرايط مســاعد
و تحــوالت بــزرگ سياســی باشــيم .زمانــی كــه ايــن نقــش و مســوليت
خــود را آگاهانــه پذیرفتــه و بدانیــم کــه کجــا ایســتاده ایم ٬ایــن تــدارک بــه
ـش فکــری و تئوریــک،
ـن نقـ ِ
شــکل های مختلــف امکان پذیــر اســت؛ پذیرفتـ ِ
ـش تشــکیالتی ،ارتبــاط بــا احــزاب انقالبــی و تقويــت آنــان و
ـن نقـ ِ
پذیرفتـ ِ
انتقــال دست آوردهای شــان بــه نســل جديــد ،دامــن زدن بــه مبــارزه ی
فکــری فعــال بــا نیروهــای دیگــری کــه چنیــن افقــی را نماینده گــی
می کننــد ،ابتــکار بهخــرج دادن بــه قصــد برخــورد آرا و ســنتز نظــرات
و جدال هــای فکــری موجــود ،و الــخ .کــه تــداوم کاری یــک مجموعــه ی
تشــکیالتی را حتــا در بدتریــن شــرایطِ
ِ
افــت جنبــش تضمیــن می کنــد.
موضــوع دیگــری کــه در ایــن بحــث اهمیــت زیــادی دارد مســاله ی
حــزب و حزبیــت اســت کــه تقریبـاً بــه غیــر از گرایــش آخــر ،توســط ســایر
گرایشــات بــه شــدت زیرضــرب اســت .حتــا در بیــن رفقــای شــورا ،مــا بــا
نوعــی کشــمکش بــر ســر ایــن موضــوع مواجهیــم کــه قطعــاً مبــارزه ی
خطــی ســازنده ،تنهــا راه روشــن کــردن زوایــای تاریــک اســت.
ِ

تنها انتخاب واقعی

در دورانــی قــرار داریــم کــه ســرمایه داری در بحرانــی عظیــم گرفتــار
آمــده و نیروهــای طبقاتــی مختلــف ،راه حل هــای طبقاتــی خــود را پیــش
نظمــی بــزرگ در راه اســت و امــور
میگذارنــد .دورانــی اســت کــه بــي
ِ
بــه مویــی بنــد اســت .دورانــی کــه دوران فــوران خشــم توده هاســت و
فروریختــن آتوریته هــا .در ایــن بیــن هنــوز دســت طبقــه ی مــا بــه شــدت
خالــی اســت .هــم در عرصــه ی نظــر و هــم در عرصــه ی عمــل .ولــی بــه
قــول لنيــن «انقــاب بــه هیچ وجــه یــک امــر واحــد و یــک س ـ ِر نیســت و
بایــد آن را بــه شــکل یــک سلســله خیزش هــای کمابیــش قدرت منــد بــا
دوران آرامــش در فواصل شــان دیــد  4»...مــا بایــد بــرای خیــزش بعــدی
مهیــا باشــیم و راهــی نداریــم جــز این کــه آگاهــی خــود را ارتقــا دهيــم
و تشــکیالت انقالبــی خــود را داشــته باشــیم .مــا بايــد تقويــت كننــدهی
رونــدی باشــيم كــه خواهــان ارزيابــی و تحليــل واقعــی از اوضــاع اســت و
خواهــان پيــش گذاشــتن درس ـتترين راهحــل و برافراشــتن پرچــم رهایــی
پرولتاریــا و بشــریت اســت .بایــد تقويــت كننــدهی رونــدی پيشــرو باشــيم
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كــه خواهــان گسســت از ایده هــای ســنتی در تئــوری و پراتیــک اســت.
ـل مــا بــه تشــكل و متشــكل
ایــن مســائل بــه شــناخت و روی کــر ِد نسـ ِ
شــدن گــره خــورده و این کــه خــود را در چــه جای گاهــی می بینیــم و
رابطــه ی تشــکیالتی خــود را چگونــه تعریــف می کنیــم .در جنبــش مــا و
ـان جدی تریــن فعالیــن امــروز گرایشــی بســیار قــوی وجــود دارد کــه
در میـ ِ
بــرای نفــی نیروهــای حزبــی و متشــکل فعلــی ،فراخــوان تشــکیل حزبــی
جدیــد را ســرمی دهد .ایــن فراخــوان در شــرایطی می توانــد نشــانه ای از
بلــوغ یــک جنبــش باشــد .شــرايطی كــه نيــاز بــه گسســت آگاهانــه از خــط
و خطــوط فكــری موجــود اســت .امــا متاســفانه در اکثــر مــوارد می بينيــم
كــه ايــن نــوع فراخوان-هــا در زمينــهی ایده هــا و اندیشــه ها از تكــرار
مجــدد خــط خــاص یــا جریــان خاصــی در جنبــش فراتــر نمــیرود 5و
ایــن امــر بــا آماجــی کــه ایــن گرایشــات پیــش می گذارنــد هم خوانــی
نــدارد .گرایشــاتی هــم وجــود دارنــد کــه ماننــد شــورا خــود را فراحزبــی
تشــکیالتی
تعریــف می کننــد و ضمــن وحــدت بــر ســر اصــول نظــری و
ِ
درون آن مبــارزه ی زنــده ای را میــان خــود دامــن
خــود ،گرایشــاتِ مختلــف
ِ
میزننــد کــه تبــارز بیرونــی هــم دارد .شــورا لزومـاً یــک نظــر و یــک خــط
فکــری را نماینده گــی نمیکنــد ولــی بهوجــود آوردن ایــن امــکان کــه
برخــورد آرا در حــد باالیــی وجــود داشــته باشــد – بــا تمــام کاســتی ها
ِ
ضعــف آن – از تجربه هــای یگانــه در نســل ماســت کــه تــاش
و نقــاط
میشــود در شــورا انجــام و تبلیــغ شــود.
ـل مــا در
ـل مــا نیــاز بــه جهش هــای فکــری و عملــی دارد .نسـ ِ
امــروز نسـ ِ
ـال آموختــن و تجربه کــردن اســت و
جایگاهــی قرارگرفتــه کــه هــم در حـ ِ
هــم بایــد بــه جوان ترهــا آمــوزش بدهــد و از آن هــا یــاد بگیــرد .پروســه ای
عیــن حــال پرتضــاد اســت .بــدون درک صحيــح
طوالنــی و زمان بــر و در
ِ
و واقعــی از معضــات عينــی و ذهنــی كالن و جلــو نهــادن جهت گيــری
و چارچوبــهی درســت قــادر بــه از ســرگذراندن ايــن پروســه ی پُرتضــاد
نخواهيــم بــود• .
توضیحات:

 -۱نمونه هایــی مثــل گروه هــای فــان و بســان بــا پس ونــ ِد ســبز کــه در گوشــه و کنــار
دهی اکثریــت – توده ای هــا و در پِــی خیــزش آمدنــد و
دنیــا ســبز شــدند بــا ســازمان ِ
ـان فعالــی نیــز بودنــد کــه تجربــه ی مبــارزه در داخــل را
رفتنــد .ولــی نمونه هایــی از جوانـ ِ
داشــته و دور هــم جمــع شــده بودنــد .برخــی از این هــا متاثــر از ارتباطات شــان بــا نیروهــای
چــپ اپوزیســیون بودنــد و برخــی دیگــر موجودیــت خــود را در نفــی ایــن نیروهــا تعریــف
کــرده بودنــد .متاســفانه ایــن نیروهــا بــا محتــوا و فــر ِم سیاســی کــه بــرای خــود تعریــف
مشــمول دگردیســی در فضــای سیاســی شــدند.
کــرده بودنــد دوام چندانــی نیاوردنــد و
ِ
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
شــبکه ی جوانــان برلیــن  )...از ایــن نمونه هــا در خــارج از کشــور بودنــد.
 -2بــرای ایــن مــورد می تــوان بــه «دیالــوگ» و ســخن رانی های فعالیــن ایــن گرایشــات
فکــریِ مختلــف در آن اشــاره کــرد کــه در لینــک زیــر قابــل دست رســی اســت:
https://sites.google.com/site/youthdialog/
 -3به عنوان مثال «اعالن 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/
 -4چه باید کرد؟ لنین .صفحه ی  ۲۱۷و .۲۱۸
ـن نســل مــا نمونــه زیــاد اســت امــا بــه نظــر مــا – نــه بــه صــورت
 -5هرچنــد در میــان فعالیـ ِ
کامـ ً
ا یــک بــه یــک – «نشــریه ی آلترناتیــو» شــامل ایــن گرایــش می شــود.
برای اطالعات ضروری در مورد شورا به آدرس اینترنتی آن مراجعه کنید:
http://shorayejavanan.com/

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

در شــماره ی  ۲نشــریه رادیــکال مطلبــی بــا عنــوان «کردســتان
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  ۷نشــریه ،دو مقالــه بــا عناویــن« :کردســتان و تردیدهــا» و «اکونومیســم
و حــزب انقالبــی» نوشــت کــه هــر کــدام بــه نوعــی پاســخ بــه نقــد مــن
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 گفتوگوهــای
سیاســی درون شــورای دانشــجویان و
انتقــادی و رفیقانــه بیــن خطــوط
ِ
جوانــان چــپ ایــران و درون جنبــش فراهــم شــود.
باز هم ردپای اکونومیسم
یکــی از محورهــای اصلــی نوشــته ی «کردســتان ،ناسیونالیســم و
اکونومیســم» نقــد خطــوط و گرایشــات اکونومیســتی در دیدگاه هــای
رفیقمــان مــزدک بــود کــه البتــه آن نقدهــا بــه طــور مشــخص تــا کنــون
پاســخی دریافــت نکــرده اســت ،امــا رفیقمــان در مقالــه ی «اکونومیســم و
حــزب انقالبــی» کوشــید چارچوبــی نظــری و تاریخــی از ماهیت اکونومیســم
به ویــژه در جنبــش کمونیســتی و کارگــری روســیه در ســال های ۱۸۹۹
تــا  ۱۹۱۷را ارائــه بدهــد .اگــر چــه بحث هــای آن مقالــه بعضــاً نــکات
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 خالصــه بــه
آن می پردازیــم .در مــورد مشــخصه ی اکونومیســم در روســیه ی اوایــل قــرن
بیســتم ،مقالــه بــه مــا چنیــن اطالعــات می دهــد کــه ...« :موضــع خــود را
بــا ایجــاد خــط تمایــز بیــن مبــارزهی سیاســی و مبــارزهی اقتصــادی روشــن
می کــرد ...کوســکووا در ایــن جــزوه ایجــاد یــک حــزب مســتقل و ســازمان
یافتـهی کارگــری را رد کــرده بــود و تشــکیل آن را تقلیــدی از سوسیالیســم
غربــی (اروپایــی) خوانــده بود(...اکونومیســم و حــزب انقالبــی – ص  )۱۱و
در صفحــه ی  ۱۳آمــده اســت کــه «اکونومیســم دچــار کارگرزدگــی اســت،
یعنــی پیشبــرد امــر مبــارزه و بــه نتیجــه رســانیدن آن را بــه فعالیــت
خــود انگیختــه ی کارگــران محــدود میکنــد ...در دیــدگاه اکونومیســتی
کارگــر بــودن و علیــه دسـتمزدهای پاییــن یــا برخــورد نامناســب کارفرمــا
اعتصــاب کــردن معیــار سوسیالیســت و ضــد ســرمایه داری بــودن اســت.
کارگــر و زندهگــی کارگــری و برخاســتن صــرف از مشــکالت اقتصــادی
ِ
بحــث سیاســی محــور
طبقــهی کارگــر و دوری جســتن از هــر مبــارزه و
اساســی کار و تئــوری اکونومیســت ها اســت» .در ایــن جمــات بــه نظــر
می رســد بــه حــد کفایــت بــا اکونومیســم و مبانــی فکــری آن مرزبنــدی
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
رفیقمــان جوه ـ ِر نقــد لنیــن بــر اکونومیســم را کــه همــان جوهــر تئــوری
حــزبِ لنینــی اســت را بــه طــور کامــل درنیافتــه اســت یــا بــه آن نپرداختــه

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 خودبهخــودی آن هــا کــه بــه قــول لنیــن همــان آگاهــی
جنینــی و بورژوایــی و محــدود در حصارهــای مناســبات بورژوایــی اســت بــا
ـی کمونیســتی تفــاوت و تضــاد وجــود
جنبــش آگاهانــه ی انقالبــی و آگاهـ ِ
ـی کمونیســت ممکــن اســت
دارد و حــل ایــن تضــاد از طریــق حــزب انقالبـ ِ
کــه آگاهــی را بیــرون از مــدار مناســبات کارگــر و کارفرمــا بــه داخــل طبقــه
خواهــد بــرد 1.ایــن تضــاد و ایــن تفــاوت در مقالــه ی اکونومیســم و حــزب
انقالبــی 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
جنبــش روســیه در ســال های آغازیــن قــرن بیســتم و صرفــا پاســخی بــه
اکونومیســت های روســیه در آن ســال ها می داننــد ( عمدتــا تفســیر و
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خــود را حمایــت از جنبــش کارگــری و تقدیــس آن تعریــف می کردنــد.
درک تروتسکیســت ها از تئــوری حــزب لنیــن و از چــه بایــد کــرد چنیــن
هــدف کمونیســت ها ارتقــای جنبــش کارگــری و هــر جنبــش اجتماعــی
رادیــکال حــزب
اســت) .چنانکــه مقالــه معتقــد اســت« :لنیــن و جنــاح
ِ
دیگــری اســت از طریــق بــردن آگاهــی کمونیســتی درون ایــن جنبش هــا
در آن شــرایط راهــی جــز ارائــه ی نظریــه انقالبیــون حرفــه ای نداشــتند،
جهــت کســب قــدرت سیاســی و رهبــری انقــاب .آگاهــی ای کــه از دل
چــرا کــه شــرایط مشــخص روســیه تنهــا چنیــن آلترناتیــوی را در برابــر
مبــارزات خودبهخــودی کارگــران بیــرون نخواهــد آمــد و ایــن ضــرورت و
اکونومیســم می طلبیــد» (اکونومیســم و حــزب انقالبــی ص  )۱۳یعنــی از
دلیــل وجــودیِ ســاختن حــزب کمونیســت اســت از منظــر لنینیســم .روی
نظــر رفیــق مــزدک آنچــه کــه لنیــن در چــه بایــد کــرد فرمولــه کــرده اســت
دیگــر ایــن متــرادف دانســتن جنبــش کارگــری و جنبــش کمونیســتی و در
نــه بــاور فرمولــه شــده و تئــوری حزبــی مــورد نظــر او بلکــه در واکنــش بــه
واقــع رگــه ی دیگــری از گرایــش اکونومیســتی؛ قائــل شــدن خصلــت ذات ـاً
اکونومیســت های وقــت روســیه بــه ناچــار و ناگزیــر بــه آن شــکل مطــرح
انقالبــی و رادیــکال و کمونیســتی بــرای کارگــران و جنبــش کارگــری اســت.
شــده اســت .ایــن درکــی اســت محــدود و قســمی از تئــوری حــزب لنینــی
بــاز هــم ّردپایــی هــر چنــد کم رنــگ از ایــن تمایــل در مقالــه ی رفیــق
و چنیــن تفســیری قــادر بــه درک جوهــره ی ایــن تئــوری نیســت و راه را
مــزدک دیــده می شــود؛ آنجــا کــه معتقــد اســت حــزبِ مــورد نظــر لنیــن
بــرای درک هــای اکونومیســتی و کارگریســتی و خودبهخودیگرایانــه از
کمیــت عــددی اش تکیــه نــدارد بلکــه بــر «کیفیتــی کارگــری -رزمنــده»
ـر
ـ
ب
کنــش طبقــه ی کارگــر بــاز می گــذارد.
ّ
تکیــه دارد(صفحــه  )۱۲یــا حــزب را «محــل تجمــع یــا فعالیــت عناصــر آگاه
یکــی از بارزتریــن و روشــن ترین عالئــم بــروز چنیــن اکونومیســمی
کارگری»(صفحــه  )۱۵تعریــف می کنــد .در مــورد اول؛ خصلــت و کیفیــت
به ویــژه در میــان برخــی احــزاب و جریانــات کارگــری امــروز ایــران،
«کارگــری» چگونــه کیفیتــی اســت کــه بــرای حــزب انقالبــی یــک مزیــت
متــرادف پنداشــتن جنبــش کارگــری و جنبــش کمونیســتی بــا یکدیگــر و
محســوب می شــود؟ بــه عبــارت دیگــر؛ کارگــر
قائــل شــدن خصلتــی ذات ـاً رزمنــده و رادیــکال
و انقالبــی بــرای کارگــران و بــرای جنبــش یکی از بارزترین و روشن ترین عالئم بــودن چــه امــکان و چــه کیفیــت و چــه مزیتــی
را در خــود حمــل می کنــد کــه حــزب بایــد خود
کارگــری اســت .چیــزی کــه در دیدگاههــای
بروز چنین اکونومیسمی به ویژه
را بــا ایــن ویژهگی هــا تطبیــق داده و اصطالح ـاً
رفیــق مــزدک نیــز ردپــای آن دیــده می شــود.
جریانات
و
احزاب
برخی
میان
در
در چندیــن جــای ایــن نوشــته و ســایر مقــاالتِ
کارگــری بشــود؟ حــزبِ کارگــری شــده در برابــر
کارگری امروز ایران ،مترادف
کــدام انحرافــات و خطاهــا مصــون می شــود و
رفیــق چهــرازی از مارکــس ،انگلــس ،لنیــن و
حــزب بلشــویک بــا عنــوان «فعالیــن جنبــش پنداشتن جنبش کارگری و جنبش
کارگــران چگونــه ایــن پیشگیــری از انحــراف
کارگــری» نــام بــرده شــده اســت مثــا در کمونیستی با یکدیگر و قائل شدن
و خطــا را بــا خــود بــه داخــل تشــکیالت و
حــزب می آورنــد؟ از نظــر مــن کارگــر بــودن
صفحــه ی  ۱۲همیــن مقالــه آمــده اســت کــه :خصلتی ذات ًا رزمنده و رادیکال و
«لنیــن پیــروان ایــن گرایــش را اکونومیســت انقالبی برای کارگران و برای جنبش بــه خــودیِ خــود حــاوی هیــچ مزیــت و کیفیــت
گــی انقالبــی و رادیــکال و منحصــر
جنبــش
دانســت و بــا یــاری دیگــر فعــاالن
ِ
و ویژه ِ
کارگری است.
بــه فــردی نیســت .کارگــر بــه صــرف کارگــر
کارگــری کــه بســیاری از آن هــا در تبعیــد بــه
ـی بالفعــل و
ـ
انقالب
ـت
ـ
کیفی
ـل
ـ
حام
ـه
نـ
ـش
ـ
بودن
ســر می بردنــد دســتاندر کا ِر مبــارزه بــا ایــن
ِ
ویــژه ای اســت و نــه واکســینه شــده در برابــر تمایــات و خصلت هــای یــک
رویکــر ِد راســت گرایانه شــد» .در حالــی کــه لنیــن ،مارکــس ،انگلــس و
جامعــه ی طبقاتــی و بورژوایــی .چنانکــه پیــش از ایــن نیــز گفته ایــم2؛
بلشــویک ها  ،فعالیــن جنبــش کارگــری نبودنــد و هی ـچگاه خــود را فعــال
ـی ویــژه و منحصــر بــه فــرد پرولتاریــا در انقــاب
جنبــش کارگــری تعریــف نکردنــد بلکــه آن هــا فعالیــن و رهبــران جنبــش
در مــورد جایــگاه تاریخـ ِ
سوسیالیســتی ،فقــط و فقــط می تــوان بــه یــک امــکان و پتانســیل بالقــوه
کمونیســتی (سوســیال دموکــرات) بودنــد .جنبــش کارگــری و جنبــش
اشــاره کــرد ،امکانــی کــه اگــر تحــت رهبــری یــک خــط و حــزب انقالبــی
کمونیســتی دو مقولــه ی جــدا از یکدیگــر هســتند ،اگــر چــه ارتباطــی
ـی
متقابــل میــان آن هــا وجــود دارد و حــزب کمونیســت همــواره بایــد بکوشــد
و کمونیســت قــرار بگیــرد تــوان بالفعــل شــدن و دســت یافتــن بــه آگاهـ ِ
کمونیســتی را دارد ،در غیــر ایــن صــورت هــر گونــه ارزشگــذاری بــرای
کادرهــای حرفــه ای انقالبــی را از میــان پیشــروترین و آگاه تریــن نیروهــای
کارگــران و جنبــش کارگــری بــه صــرف کارگــر بــودن ،چیــزی از جنــس
جنبــش کارگــری جــذب و تربیــت کنــد ،امــا نمی تــوان کمونیســم را بــه
ِ
جنبــش کارگــری محــدود کــرد و از طرفــی هــر نــوع فعالیــت کارگــری را
ایمــان و اعتقــاد مذهبــی و آیینــی و نوعــی ذاتبــاوریِ ایده آلیســتی بــه
کمونیســتی دانســت .جنبــش کارگــری همــان اســت کــه چــه خودبهخــودی
جایــگاه و نقــش طبقــه ی کارگــر در انقــاب اســت .کمــا اینکــه حــزب
و چــه آگاهانــه ،جهــت مطالبــات و خواســته های صنفــی ،حقوقــی ،اقتصــادی
کمونیســت فقــط محــل تجمــع و فعالیــت عناصــر کارگــری نیســت ،چــرا
ـی رفورمیســتی و محلــی و غیــره درون طبقــه ی کارگــر و از دل
کــه کمونیســم فقــط علــم رهایــی طبقــه ی کارگــر نیســت .کمونیســم علــم
و حتــا سیاسـ ِ
آگاهــی اولیــه و خودانگیختــه ی کارگــران متولــد شــده و فعالیــت می کنــد،
رهایــی تمــام بشــریت اســت از تمــام قیــود و بندهــای مــادی و ذهنــی
امــا جنبــش کمونیســتی جنبشــی اســت بــا چشــم انداز و افــق انقالبــی
و فرهنگــی و اقتصــادیِ ســرمایه داری و جامعــه ی طبقاتــی .بنــا بــر ایــن،
جهــت ســرنگونی نظــام ســرمایه داری ،جهــت منهــدم کــردن ماشــین دولتی
حــزب کمونیســت ،محــل تجمــع و ســازماندهی و آمــوزش همــه ی مــردم از
بــورژوازی و کســب قــدرت سیاســی ،جهــت الغــای مناســبات کاالیــی و
هــر طبقــه و قشــری اســت کــه برنامــه ی حــزب را پذیرفتــه و تحــت خــط
اقتصــادیِ ســرمایه داری و ســاختن یــک زیربنــا و اقتصــاد سوسیالیســتی
انقالبــی و کمونیســتی آمــوزش دیــده و فعالیــت می کننــد .معیــار انقالبــی
ـی کمونیســتی .نیــاز بــه گفتــن
بــودن یــا نبــودن یــک حــزبِ کمونیســت نــه تعــداد کارگــران آن حــزب،
بــا اتــکا بــه دیکتاتــوری پرولتاریــا و آگاهـ ِ
نیســت کــه کمونیســت ها و از جملــه مارکــس ،لنیــن و ....همــواره از
بلکــه خطــی اســت کــه بــر اســتراتژی و تاکتیــک آن حــزب حاکــم اســت.
مبــارزات عادالنــه و حق طلبانــه ی جنبــش کارگــری حمایــت می کردنــد
بنابرایــن ورود هــر تعــداد از کارگــران و عناصــر کارگــری در یــک تشــکیالت
ـی شــکل خودبهخــودی
بــه خــودی خــود کیفیــت و خصلتــی انقالبــی و کمونیســتی را بــه حــزب
امــا بــه قــول لنیــن نــه نســبت بــه ماهیــت بورژوایـ ِ
آن توهمــی داشــتند و نــه در آن توقــف می کردنــد و نــه اساســاً هــدف
نمیبخشــد و بــدون وجــود یــک خــط انقالبــی و کمونیســتی کــه بتوانــد

10

عناصــر حزبــی اعــم از کارگــر و غیــر کارگــر را رهبــری کــرده و ارتقــا بدهــد،
هیــچ تشــکیالتی هــر تعــداد از کارگــران و توده هــای کارگــر هــم در آن
حضــور داشــته و فعــال باشــند انقالبــی وکمونیســتی نیســت.
نقد تاریخی با چه روشی؟
ظاهــرا تاریــخ جنبــش کمونیســتی و مطالعــه و پژوهــش پیرامــون ایــن
تاریــخ بــا نگاهــی انتقــادی یکــی از دغدغههــای رفیــق چهــرازی اســت.
تردیــدی نیســت کــه ضــرورت بازخوانــی تاریــخ جنبش هــا ،انقالب هــا و
دولت هــای سوسیالیســتی یکــی از ضرورت هــای مبــرم و عاجــل جنبــش
بررســی
کمونیســتی بین المللــی اســت .دوبــاره خوانــدن آن تاریــخ،
ِ
موفقیت هــا و نقــاط قــوت و مهم تــر از آن نشــان دادن صریــح و بــدون
پنهــان کاریِ 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
بــر بحــران تئوریــک فراگیــر فعلــی اش و بــه تبــع آن بحــران عمومــی اش
ِ
سوسیالیســتی
دولــت
فایــق بیایــد و بتوانــد افــق و چشــم انداز انقــاب و
ِ
ـش چشــم خــود و جامعــه ترســیم کنــد،
فــردای اش را هــر چــه روشــن تر پیـ ِ
چــاره ای جــز بررســی انتقــادی آن تاریــخ و به ویــژه ریشــه یابی علمــی
و موشــکافانه ی دالیــل شکســت دولت هــا و جنبش هــای سوسیالیســتی
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
مارکسیســتی کمونیســت ها بیــرون بماننــد .امــا مســاله ی
زیــر تیــغ نقــد
ِ
مهــم در کنــار ایــن انگیــزه ی درســت ،روش و ســبک کار علمــی و دقــت
نظــر تاریخــی جهــت کشــف و تحلیــل پیچیدهگی هــای وقایــع و پدیده هــا
اســت .عنصــری کــه بــه اعتقــاد مــن در نوشــته های تاریخــی رفیــق مــزدک
چهــرازی بســیار کمرنــگ و ضعیــف اســت و همیــن ضعــف باعــث می شــود
تاریخــی رفیــق مــزدک نــه انســجام و وضــوح
دغدغه هــا و نوشــته های
ِ
کافــی داشــته باشــند و نــه از قــدرت اســتدالل و اقنــاع مکفــی برخــوردار
باشــند.
رفیــق مــزدک در هــر مقالــه ای بــه جــای تمرکــز بــر یــک موضــو ِع
خــاص و مشــخص و طــرح جوانــب گوناگــون بحــث و اقامــه ی اســتدالالت و
ـی تاریخــی بــرای هــر ادعــا و هــر حکمــی ،چندیــن
فکت هــای محکــم و کافـ ِ
بحــث و موضــوع گوناگــون و متنــوع و وســیع را بــه شــکل احکامــی کوتــاه
و متقــن و در چنــد ســطر بیــان کــرده و ســراغ حکــم و ادعــای بعــدی
مــی رود!!! مثــا در همیــن مقالــه ی «اکونومیســم و حــزب انقالبــی» مــا
شــاهد چندیــن بحــث گوناگــون هســتیم کــه هــر کــدام بــه کوتاه تریــن
شــکل ممکــن طــرح شــده و در مــورد آن حکمــی صــادر شــده و بالفاصلــه
از آن عبــور شــده اســت :جریانــات اکونومیســتی روســیه ،مبــارزات لنیــن بــا
ایــن جریانــات ،نفــوذ عناصــر راســت و ناسیونالیســتی درون حــزب بلشــویک
پــس از کســب قــدرت ،برآمــدن اســتالین در حــزب ،مواضــع زینوویــف و
کامنــف و تروتســکی ،رویــداد کرونشــتات و ماهیــت آن ،اپوزیســیون چــپ
درون حــزب بلشــویک پــس از ســال  ،۱۹۱۷مواضــع اســتالین و دیگــران
در جریــان انقــاب فوریــه تــا اکتبــر ،ارتبــاط اکونومیســم و ناسیونالیســم،
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  ۸نشــریه
رادیــکال منتشــر شــد نیــز الگــوی کار رفیق مــان اســت .در نوشــته های
تاریخــی رفیــق مــزدک حتــا نقــل قول هــا و فاکت هــای تاریخــی از نظــر
منبــع نیــز مســتند نیســتند و نــه مرجــع نقــل قول هــا و ادعاهــا دقیــق

مشــخص اســت و نــه صفحــه ی مربــوط بــه آن و ایــن مســاله بــرای کار
پژوهشــی به ویــژه در حــوزه ی تاریــخ یــک ضعــف اساســی اســت.
بــه دلیــل گســتردهگی مباحــث و حوزه هــا و موضوعاتــی کــه رفیــق
مــزدک در چنــد مقالــه اخیــرش در رادیــکال پیــش کشــیده اســت ،در
قامــت ایــن نوشــته هرگــز نمی تــوان بــه آن هــا پرداخــت و صحــت و ســقم
دیدگاه هــا و احــکام تاریخــی وی را به ویــژه در مــورد وقایــع روســیه ی
سوسیالیســتی در دوران لنیــن و اســتالین مــورد ارزیابــی و نقــد قــرار داد
و الجــرم بررســی ایــن مطالــب را بــه زمــان دیگــر در شــماره های آتــی
نشــریه ی رادیــکال موکــول می کنیــم ،بــا ایــن وجــود در اینجــا ســعی
می کنــم در یــک مــورد بــه بررســی ســبک کار و نــوع نــگاه رفیق مــان
بپــردازم.
در مقالــه ی «کردســتان و تردیدهــا» در شــماره ی  ۶نشــریه رادیــکال و در
صفحــه ی  ۳۰نویســنده ادعــا میکنــد کــه« :آپوئیســم یــک ســنت اســت:
ِ
ـخصیت اســتالین ،مائــو و پل پــوت
ـتش شـ
ـش پرسـ ِ
ســنتی کــه ریشــه در کیـ ِ
دارد .....بــه همیــن دلیــل ایــن نمــاد بــا هــر روشــی حتــا ایدئولــوژی یِ
ـول
درهــم و التقاط ـییِ شــبهه چپناسیونالیســتی و پوپولیســتی ،مــور ِد قبـ ِ
توده هایــی اســت کــه آگاهــی یِ طبقاتــی ندارنــد .ایــن پروســه ســال ها
پیش تــر در کشــو ِر پِــرو رخ داد و ســازمانی بــا نــا ِم «را ِه درخشــان» (ســندرو
لومینــوزو  )PCP -بــا رهبــری یِ «آبیمــال گازمــن» (معــروف بــه «صــدر
نشــین اطــرافِ
پوســتان حاشیه
گوتوالــدو») همیــن نقــش را بــرایِ سرخ
ِ
ِ
شــهرهایِ بــزرگ اجــرا نمــود .ســازمانی کــه خــود را مائوئیســت می دانســته
ـل مائویســت هایِ جهــان اســت .ســازمانی کــه
و می دانــد و عضــ ِو بین الملـ ِ
بــا مبــارزه یِ طبقاتــی یِ کارگــران و توده هــایِ شــهری بیگانــه بــود و حتــا
ـران اتحادیههــایِ کارگــری نیــز دســت زد( .مارتیــن کوپــل،
بــه تــرو ِر رهبـ ِ
ســازمان راه درخشــان پــرو –کالبــد شــکافی یــک فرقــه ی ارتجاعــی–
ترجمــه ی پیــروز فقحــای دوانــی ،ناشــر مولــف .....تفاوت هــایِ آپوئیســم
و  PKKبــا را ِه درخشــان در یــک چیــز اســت و آن مســی ِر تئوریکــی اســت
کــه بــه ســویِ هــدف ره نمــون می شــود :ناسیونالیســم و پان ُکردیســم».
ترجیــح می دهــم پیــش از پرداختــن بــه مســاله ی حــزب کمونیســت پــرو
و جنــگ خلــق در ایــن کشــور و ادعاهــای رفیــق مــزدک در ایــن مــورد،
اشــاره ای بــه ســطر اول ایــن نقــل قــول بکنــم و مســاله ی کیــش شــخصیت.
پیــرو همیــن بحــث در جایــی دیگــر میخوانیــم کــه «اوجــاالن در زمانــی
ـکال منطقــه
ـن رادیـ ِ
بــه ســازمان دهی یِ محفـ ِ
ـل خــود دســت زد کــه مبارزیـ ِ
همه گــی خــود را مارکسیست-لنینیســت می دانســتند و الگــویِ مائوئیســم
ـتان ایــران ،عــراق و ترکیــه جــای گاه و پــای گاه داشــت .رهبـ ِر PKK
در کردسـ ِ
نیــز از ایــن امــر مســتثنا نبــود .امــا ِ
درک همــه یِ ایــن نیروهــا از مارکسیســم
درکــی شــرقی و عشــیره ای بــود و بــا آموزه هــایِ مارکسیســتی راجــع بــه
ِ
درک علمــی از اقتصــاد و فلســفه فاصلــه یِ فراوانــی داشــت( ».کردســتان
و تردیدهــا ص  )۳۲اینکــه چقــدر درک احــزاب کــردی کــه پیــرو الگــوی
مائوئیســم بودنــد از آموزه هــای علمــی و فلســفی و اقتصــادی مارکسیســتی
فاصلــه داشــت ،ادعایــی اســت قابــل پژوهــش و پیگیــری .همچنانکــه
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
رهبــران جنبش هــا و دولت هایــی در شــرق ربــط پیــدا می کنــد .در مــورد
ایــن ســنت کیــش شــخصیت می تــوان از رفیــق مــزدک پرســید چــرا فقــط
از اســتالین ،مائــو و پل پــوت نــام می بــرد؟ آیــا ایــن یــک چینــش نام هــا
بــا هــدف مشــخص سیاســی نیســت؟ مثــا چــرا از مارکــس یــا به ویــژه
لنیــن نامــی بــرده نمی شــود؟ بــدون شــک آنچــه رفیــق مــزدک در مــورد
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عالیــق مــردم روســیه و اروپــای شــرقی بــه اســتالین از آن بــه کیــش
شــخصیت تعبیــر می کنــد بــه همــان میــزان و حتــا شــدیدتر در مــورد
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
آن و بــر اســاس و مبنــای علمــی آن فهمیــده شــود ،فرقــی بیــن درک
شــرقی و غربــی و شــمالی و جنوبــی
از آن وجــود نــدارد و درک غربــی
و غربی هــا از مارکسیســم بالــذات
هیــچ مزیتــی نســبت بــه درک
شــرقی ها نــدارد .از نظــر مــن
لنیــن شــرقی بســیار انقالبی تــر
ِ
و علمی تــر از رزالوکزامبــورگ و
کائوتســکی غربــی ،مارکسیســم
ِ
را فهمیــد و بــه کار بــرد .بنــا بــر
ایــن جمالتــی چــون «درک شــرقی
و عشــیره ای از مارکسیســم» یــا
هــر علــم دیگــری حــاوی بــاری از
اروپامحــوری و اروپازدهگــی اســت
کــه کمونیســت ها امــروزه بایــد
بــا آن مرزبنــدی و مبــارزه کننــد.
نکتــه ی بعــد اینکــه کیــش
شــخصیت الزام ـاً ربطــی بــه شــرقی
بــودن نــدارد ،درســت اســت کــه در
یــک نظــر کلــی زمینــه ی مــادی و
ـکان کیــش شــخصیت در جوامــع
امـ ِ
تحــت ســلطه و پیرامونــی کــه
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
ایــن معنــی نیســت کــه مبــارزه ی
احــزاب کمونیســت و انقالبــی
کشــورهای پیرامونــی الزامــاً آلــوده
بــه ســنت های عشــیره ای و فئودالــی اســت .مــا فرامــوش نکرده ایــم کــه
شــخصیت هایی چــون هیتلــر یــا موســلینی ،محصــول اروپــای غربــی بودنــد.
امــا بــاز گردیــم بــه مســاله ی حــزب کمونیســت پــرو .اینکــه رفیــق
مــزدک بــرای روشــن شــدن مســاله ی ناسیونالیســم ُکــردی آن هــم در قلــب
خاورمیانــه کــه یکــی از کانون هــای حــاد اختالفــات قومــی و ســتم ملــی
در ســطح جهــان اســت ،بــه ســراغ حــزب کمونیســت پــرو و سرخپوســتان
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 پیچیدهگی هــای
آن می نوشــت و بعــد دســت بــه کار نتیجه گیریهــای متقــن می شــد .در
همیــن چنــد خــط ،چنــد ادعــا پیرامــون حــزب کمونیســت پــرو و رهبــری
آن صــورت گرفتــه اســت )۱ :ایدهئولــوژی 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
رهبــران اتحادیه هــای کارگــری دســت زد و )۳حــزب کمونیســت پــرو و
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 PKKعلیرغــم تفــاوت در مســیر تئوریک شــان بــه یــک هــدف می رســند
و آن هــم ناسیونالیســم اســت .نویســنده هرگــز احســاس نمی کنــد کــه نیــاز
اســت بیــش از آن چنــد خــط بــرای مخاطبــش فاکــت تاریخــی و عینــی
و توضیــح در اثبــات ایــن ادعاهــا بیــاورد و خواننــده واقع ـاً 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
بــه جــای روشــنگری ایجــاد شــبه و
ابهــام می کنــد و اساســاً در قبــال
اطالعاتــی کــه بــه مخاطــب می دهــد
هیــچ احســاس مســئولیتی نــدارد و بــه
دلیــل فقــدان اطالعــات کافــی پیرامون
تاریخچــه و ایدهئولــوژی حــزب
کارگــران کردســتان  PKKاز بررســی
ادعــای آخــر یعنــی شــباهت های
حــزب کمونیســت پــرو بــا ایــن PKK
خــودداری می کنــم و فقــط بــه
بررســی و نقــد ســایر ادعاهــای رفیــق
چهــرازی می پــردازم.
مــزدک ادعــا کــرده اســت کــه
ایدهئولــوژی حــزب کمونیســت
پــرو شــبه چپ ،ناسیونالیســتی و
التقاطــی بــوده اســت .ایدهئولــوژی
حــزب کمونیســت پــرو مارکسیســم-
لنینیسم-مائوئیســم بــود کــه در انطباق
و کاربســت آن در شــرایط مشــخص
پــرو بــه م.ل.م اندیشــه ی گونزالــو
(و نــه گوتوالــدو !!!!) معــروف شــده
نفــس مارکسیســم-
بــود .آیــا ایــن
ِ
لنینیسم-مائوئیســم اســت کــه از
نظــر رفیقمــان مصــداق شــبه چپ و
التقاطــی اســت ،یــا عناصــری غیــر از
م.ل.م در ایــن ایدهئولــوژی بــود کــه
مصــداق شــبه چــپ و التقاطی گــری
اســت؟ اگــر چنیــن اســت مــا از رفیقمــان می خواهیــم دالیــل خــود را
در هــر دو زمینــه اقامــه کنــد .مــن شــبه چــپ را چنیــن می فهمــم کــه
عناصــری از راســت در آن وجــود دارد و از مــزدک می خواهــم ایــن عناصــر
را بــرای مــا تشــریح کنــد ،همچنیــن التقاطــی یعنــی مخلــوط شــدن بــا
یــک ایدهئولــوژی دیگــر کــه اگــر منظــور ایــن اســت بــاز هــم از رفیقمــان
می خواهــم کــه نشــان بدهــد در م.ل.م مــورد نظــر کمونیســت های پرویــی
چــه ایدهئولــوژی دیگــری مثــا مســیحیت ،لیبرالیســم یــا غیــره وجــود
داشــت؟ همیــن مســاله در مــورد پوپولیســم هــم صــادق اســت .باالخــره
پوپولیســم در علــوم سیاســی معنــای مشــخصی دارد و اگــر قــرار اســت
واژه ی پوپولیســم را بــه صــورت دلبخــواه و بــدون مابــه ازاء عینــی بــه
کار نبریــم بایــد نشــان بدهیــم پوپولیســم در کجــای ایدهئولــوژی حــزب
کمونیســت پــرو جــای داشــت .پوپولیســم در فشــردهترین تعریفــش یعنــی
عوام فریبــی یعنــی طــرح یــک چشــم انداز مبهــم بــدون مشــخص شــدن
مرزهــای طبقاتــی .چیــزی کــه در مــورد حــزب کمونیســت پــرو صــادق
نیســت چــرا کــه ایــن حــزب چــه در صحبت هــای صریــح رهبــریاش و
همچنیــن در ســند مــورد تائیــدش در جنبــش انقالبــی انترناسیونالیســتی3

هی ـچگاه چنیــن افــق مبهــم و فراطبقاتــی ای را نویــد نــداده اســت ،جــای
و هیــچ کارگــری نبایــد در جریــان یــک جنــگ انقالبــی پیچیــده و حــاد بــه
دوســت و دشــمن و جایــگاه طبقــات گوناگــون در جامعــه ی مــورد نظــر
دســت کمونیســت ها کشــته شــود؟ آیــا چــون کارگــر اســت پــس ممکــن
ایــن حــزب روشــن بــود و همیــن مســاله در جریــان جنــگ انقالبــی و در
نیســت و محــال اســت کــه در جبهــه دشــمن قــرار بگیــرد؟ روشــن اســت
مناطــق پایگاهــی آزاد شــده نیــز واضــح و روشــن بــود و اعمــال می شــد.
کــه در پروســه ی پیچیــده ی جنــگ انقالبــی کــه پیچیده تریــن و البتــه
بنابرایــن از مــزدک می خواهــم تــا عناصــر پوپولیســتی مشــخص در
کیفی تریــن شــکل مبــارزه ی طبقاتــی و حــل تضــاد طبقاتــی اســت ،ممکــن
ایدهئولــوژی ایــن حــزب را بــه صــورت مســتند نشــان بدهــد .بــه بــاور
اســت پایه هــای اجتماعــی و عناصــر دشــمن درون اقشــاری از کارگــران و
مــن درســت نیســت فــر ِد عالقه منــد بــه تاریــخ (به ویــژه فــرد کمونیســتی
زحمتکشــان قــرار بگیرنــد .احتمــاالً از نظــر رفیــق مــزدک بعیــد نیســت
کــه می خواهــد تاریــخ را از زاویــه ی علمــی و انقالبــی بازخوانــی کنــد) بــه
کــه امثــال احمــد توکلی هــا یــا علی رضــا محجوب هــا یــا محســن
صــرف داشــتن تفــاوت ایدهئولوژیــک و نقطــه نظــرات یــک حــزب بــا خــط
غفوری فردهــا درون اتحادیه هــای کارگــریِ کشــور پــرو نفــوذ کــرده باشــند
و عالیــق سیاســی اش ،یــک جنبــش تــوده ای انقالبــی را کــه بــه مــدت ۱۰
و بــه تبلیــغ خــط ارتجــاع و ســرمایه در میــان کارگــران بپردازنــد و علیــه
ســال بــا اتــکا بــه توده هــای تحــت ســتم و اســتثمار بــا اتــکا بــه دهقانــان
ـی خلــق تبلیــغ و عمــل کننــد و در ایــن
حــزب کمونیســت و جنــگ انقالبـ ِ
و کارگــران و نیمه پرولتاریــای شــهر و روســتا یــک جنبــش انقالبــی و یــک
صــورت جــزء جبهــه دشــمن تلقــی شــوند .نکتــه دوم اینکــه واقعـاً از ایــن
جنــگ انقالبــی را پــی ریخــت و بــه پیــش بــرد
مســاله کــه کمونیســت های پرویــی پایه هــای
را بــه اعتبــار یــک منبــع و چنــد خــط نوشــتن
ارتجــاع را درون اتحادیه هــای کارگــری
ناسیونالیسممعنای مشخصی دارد
بــه پوپولیســم ،التقاطی گــری و ...متهــم بکنــد.
کشــته اند ،چگونــه می شــود بــه ماهیــت
در مــورد ناسیونالیســت بــودن ایــن حــزب
غیــر کارگــری و بیگانــه بــودن ایــن حــزب بــا
ستم ملی
و هر جریانی که مساله ی
ِ
نیــز بایــد گفــت نظــر مــزدک درســت نیســت.
مبــارزه ی طبقاتــی کارگــران پــی بــرد؟ طبــق
و تضادی به نام مساله ی ملی را به
ایــن اســتدالل آیــا می شــود نتیجــه گرفــت
ناسیونالیســم معنــای مشــخصی دارد و هــر رسمیت می شناسد نمی توان مصداق
ـتم ملــی و تضــادی بــه
کــه حــزب کمونیســت ایــران و کوملــه ضــد
جریانــی کــه مســاله ی سـ ِ
ناسیونالیسم دانست .همچنان که
نــام مســاله ی ملــی را بــه رســمیت می شناســد
پرولتــری ضــد زحمتکشــان و ضــد خلــق و
نمی تــوان مصــداق ناسیونالیســم دانســت .مارکس و لنین را به خاطر به رسمیت
احزابــی بیگانــه بــا مبــارزه ی طبقاتــی کارگــران
شناختن مساله ی ستم ملی و
همچنــان کــه مارکــس و لنیــن را بــه خاطــر
و زحمت کشــان بوده انــد؟ چــرا کــه در جریــان
بــه رســمیت شــناختن مســاله ی ســتم ملــی و جنبش های رهایی بخش ملی نمی توان جنــگ کوملــه بــا جمهــوری اســامی بســیاری از
به ناسیونالیسم متهم کرد.
جنبش هــای رهایی بخــش ملــی نمی تــوان
طــرفداران رژیــم اســامی در جهــاد ســازندگی
بــه ناسیونالیســم متهــم کــرد .حــزب کمونیســت
یــا کمیته-هــای انقــاب اســامی یــا ســپاه
پــرو نیــز بــا اتــکا و در انطبــاق بــا مارکسیســم
پاســداران کــه از میــان کارگــران و دهقانــان
لنینیســم و بــا تحلیــل از جامعــه ی پــرو و مســاله ی ســتم ملــی ای کــه بــه
برخاســته بودنــد و احتمــاال رفیــق مــزدک ادعــا نخواهــد کــرد کــه تمــام
سرخپوســتان بومــی ایــن کشــور از ســوی دولــت حاکــم و بــورژوازی اعمــال
کســانی کــه در جریــان جنــگ کردســتان توســط پیشمــرگان کوملــه
می شــد توانســت پاســخی درســت و کمونیســتی بــه ایــن تضــاد بدهــد و
کشــته شــدند از ســرمایه داران و مالکیــن و فئودال هــا بــوده انــد!!! روشــن
ســتم بومــی در
پایــه ای رزمنــده و انقالبــی در بیــن زحمت کشــان تحــت
اســت کــه چنیــن نتیجــه و چنیــن حکمــی نــه در مــورد پیشمــرگان
ِ
پــرو بــه دســت آورد .ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه پایــه ی
کوملــه و جنــگ کردســتان صــادق اســت و نــه جنــگ خلــق پــرو و حــزب
حــزب هرگــز محــدود بــه بومیــان نبــود و از اواســط دهــه ی  ۸۰میــادی
کمونیســت ایــن کشــور.
امــا در مــورد ادعــایِ بیگانــه بــودن مبــارزه و جنـ ِ
تــا اویــل ســال  ۱۹۹۰نزدیــک یــک ســوم خــاک پــرو توســط ارتــش خلــق
ـگ حــزب کمونیســت
آزاد شــد ( آنــان آغازگــران بودنــد ص  )۲۳کــه بســیاری از ایــن مناطــق
پــرو بــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران و توده-هــای شــهری بایــد گفــت بــر
محــل ســکونت بومیــان و غیــر بومیــان بــود .مســاله ی ملــی وجــه عمــده ی
خــاف ادعــای مــزدک ،حــزب کمونیســت پــرو ،جنــگ خلــق آن و پایــه ی
ایدهئولــوژی و برنامــه ی حــزب کمونیســت پــرو نبــود ،بلکــه بــه عنــوان
اجتماعــی اش هرگــز بــا شــهر و توده هــای شــهری بیگانــه نبــود .هــزاران
یکــی از تضادهــای مهــم در جامعــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و ایــن تضــاد
ـش خلــق و از کادرهــای حــزب از میــان اقشــار شــهری
نفــر از رزمنــدگان ارتـ ِ
توســط حــزب کمونیســت در مســیر انقــاب و جنــگ انقالبــی کانالیــزه شــد،
برخاســتند .حــزب در دوره ی تــدارک جنــگ در میــان دانشجویــان،
درســت ماننــد برخــورد اصولــی و انقالبــی ای کــه لنیــن بــا ملــل تحــت ســتم
وکالی دادگســتری و اعضــای ســندیکاهای معلمــان پــرو پایــه گرفــت (
آنــان آغازگــران بودنــد ص  ۷و  .) ۸اگــر چــه معدنچیــان پرویــی تاریخ ـاً
در امپراتــوری روســیه کــرد و آن هــا را در مســیر انقــاب و سوسیالیســم
جهت دهــی کــرد.
تحــت نفــوذ چــپ قانونــی و رویزیونیســت ایــن کشــور(چیزی مشــابه حــزب
دیگــر ادعــای رفیــق چهــرازی ایــن اســت کــه ایدهئولــوژی پ.ک.ک
تــوده و ســازمان اکثریــت) بودنــد امــا پــس از شــروع جنــگ خلــق ،حــزب
و همچنیــن حــزب کمونیســت پــرو مــورد توجــه توده هایــی اســت کــه
توانســت در میــان معدنچیــان کچــوا کــه از اصلی تریــن پرولتاریــای
صنعتــی پــرو هســتند پایــه کســب کنــد و در بســیاری از مــوارد کارگــران
آگاهــی طبقاتــی ندارنــد و اساسـاً ایــن حــزب بــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران
کارخانه هــای بــزرگ بــه اعتصابــات مســلحانه ی ارتــش خلــق می پیوســتند
و توده هــای شــهری بیگانــه بــود و بــه تــرور رهبــران اتحادیه هــای کارگــری
( همــان ص  ۲۸و  .) ۲۹از ســال  ۱۹۸۶بــه بعــد کــه حــزب در پروســه ی
دســت زد .اوال بــاز هــم از مــزدک می خواهیــم ایــن ادعــا را کــه حــزب
جنــگ بــه مرحلــه ی تعــادل اســتراتژیک دســت یافــت ،توانســت در شــهرها
کمونیســت پــرو ،رهبــران اتحادیه هــای کارگــری را تــرور کــرده اســت،
نیــز جبهه هــای جدیــدی از نبــرد را بــاز کنــد .در محــات فقیرنشــین
بــرای مــا مســتند کنــد و دومــاً ثابــت کنــد کــه اگــر حزبــی رهبــران
حاشــیه ی شــهرهای بــزرگ و پایتخــت ماننــد شــهرک رائوکانــو و ســایر
اتحادیه هــای کارگــری را تــرور کــرد پــس بــا مبــارزات طبقاتــی کارگــران
محــات ،جوخه هــای رزمــی ارتــش خلــق و اعتصابــات مســلحانه شــروع بــه
بیگانــه و بنابرایــن ضدکارگــری اســت .چــرا رهبــر هیــچ اتحادیــه ی کارگــری
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کار کردنــد .رهبــری حــزب در مصاحبــه اش در پاســخ بــه ســوالی در مــورد
اشــکال مبارزاتــی در شــهر و نقــش اعتصابــات و اتحادیه هــای کارگــری
چنیــن گفــت« :ماركــس صــد ســال پيــش گفــت كــه اتحاديه هــاي كارگــري
نخســت انجمن هــاي ســاده اي بــراي دفــاع از كارگــران در زمينــه اقتصــادي
بودنــد .ايــن گذشــته آن هــا اســت .و حــال آن هــا بــراي متشــكل تر شــدن
و بــراي رشــد سياســي اســت .و آينــده آن هــا ،خدمــت بــه كســب قــدرت
اســت .ماركــس قبــا اين هــا را بــه مــا گفتــه اســت .پــس مشــكل چيســت؟
چگونگــي ادغــام ايــن دو مبــارزه .همــان طــور كــه ماركــس گفــت مبــارزه ی
اقتصــادي يــك جنــگ چريكــي اســت .مبــارزه اي كــه طبقــه ی مــا ،پرولتاريــا
و خلــق بــر ســر دســت مزد ،ســاعات كار ،شــرايط كار و ســاير حقــوق بــه
پيــش مي بــرد .وقتــي اعتصــاب آغــاز مي شــود ،ايــن يــك جنــگ چريكــي
اســت كــه در آن توده هــا نــه فقــط بــه دور يــك موضــوع اقتصــادي و يــا
سياســي ،كــه منافــع عمــوم در آن اســت مي  جنگنــد بلكــه بــراي لحظــات
بــزرگ آينــده آمــاده مي شــوند .بنابرايــن مســئله بــراي مــا ايــن اســت كــه
مبــارزه ی اقتصــادي را چگونــه بــا مبــارزه بــراي كســب قــدرت ربــط دهيــم.
مــا اســم ايــن كار را كار تــوده اي در جريــان جنــگ خلــق و در خدمــت
بــه جنــگ خلــق گذاشــته ايم( ».مصاحبــه بــا گونزالــو – صفحــه  )۵۳در
ادامــه ی پروســه ی گســترده و اجتماعــی شــدن جنــگ انقالبــی خلــق،
نهادهــای مدنــی ای ماننــد «انجمــن دموکراتیــک وکال» و «امــداد مردمــی
بــرای زندانیــان» توســط هــواداران حــزب تأســیس شــدند و بســیاری از
تشــکالت زنــان بــه حــزب و ارتــش خلــق پیوســتند .در اواخــر دهــه ی
 ۸۰میــادی عملیات هــای حــزب حتــا بــه محــات ثروتمندنشــین لیمــا
هــم رســیده بــود .آخریــن محــل اختفــای گونزالــو در منــزل زنــی بــه نــام
مارتیســا یکــی از معروف تریــن بالرین هــای پرویــی بــود و حــزب توانســته
بــود حتــا تــا خانــه ی مشــهورترین هنرمنــدان ایــن کشــور نیــز نفــوذ کنــد،
آن وقــت چگونــه اســت کــه رفیــق مــزدک ادعــا می کنــد حــزب کمونیســت
و جنــگ خلــق بــا توده هــای شــهری بیگانــه بــوده اســت؟؟؟؟!!!!
نقــد و بررســی عمل کــرد حــزب کمونیســت پــرو و جنــگ خلــق در
ایــن کشــور و همچنیــن جمعبنــدی انتقــادی از دالیــل شکســت و افــول
ایــن جنبــش بــه عنــوان یکــی از وســیع ترین و مردمی تریــن قیام هــای
انقالبــی دهه هــای پایانــی قــرن بیســتم یکــی از اقدمــات مهــم بــرای
ِ
جنبش هــا و انقالب هــای آتــی اســت و بایــد آن را بــه فرصــت مناســب
و زمــان دیگــری موکــول کــرد .حــزب کمونیســت پــرو بــه رهبــری گونزالــو
کیفی تریــن شــکل حــل تضــاد طبقاتــی بــا چشــم انداز ســرنگونی دولــت
بورژوا-مــاکان وابســته بــه امپریالیســم و جایگزینــی آن بــا یــک دولــت
ِ
سوسیالیســتی تحــت رهبــری پرولتاریــا و حــزب کمونیســت را پیــش
چشــم توده هــای مــردم قــرار داد و بــا اتــکا بــه تــوان توده هــای شــهری و
روســتایی ،جنــگ سراســری ای را بــه راه انداخــت و بــه مــدت  ۱۰ســال در
همســایه گی امپریالیســم آمریــکا آن را بــه پیــش بــرد .در پروســه ی تکامــل
ایــن جنـ ِ
ـگ تــوده ای بــود کــه اقشــار و طبقــات گوناگــون به ویــژه کارگــران
و دهقانــان و روشــنفکران در ســایه ی جنــگ خلــق و پیچیده گی هــای
آن بــا کمونیســم و انقــاب آشــنا شــدند و تمــام جامعــه ی پــرو درگیــر
ـی انقالبــی شــد .جنــگ خلــق پــرو بــه دالیــل گوناگــون
آتــش جنــگ و آگاهـ ِ
از جملــه اشــتباهات حاکــم بــر خــط حــزب و رهبــری آن و همچنیــن
دخالــت امپریالیســم آمریــکا و حمایــت آن از دولــت کمپــرادوری پــرو
شکســت خــورد .دالیــل ایــن شکســت و کنــار گذاشــتن اســتراتژی حیاتــی
و سرنوشت ســاز جنــگ خلــق در پــرو هــر چــه بــود ،قطعــا آن دالیلــی کــه
رفیــق مــزدک ادعــا می کنــد ماننــد بیگانــه بــودن بــا توده هــای شــهری
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
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خــط اکونومیســتی و تدریج گرایانــه و رفورمیســتی بــر رهبــری حــزب پــس
از دســتگیری گونزالــو بــود .هیــچ جریــان و خطــی قاطع تــر و روشــن تر
و مارکسیســتی تر از خــود احــزاب عضــو جنبــش انقالبــی انترناسیونالیســتی
( )RIMدالیــل ایــن شکســت را بررســی و نقــد نکردنــد 4.بــا ایــن وجــود
جمعبنــدی از ایــن جنــگ و شکســت آن و همچنیــن ســایر جنبش هــا
و قیام هــای انقالبــی و کمونیســتی از کمــون پاریــس و انقــاب اکتبــر و
انقــاب چیــن ،تــا جنبــش کردســتان و جنــگ خلــق نپــال و جنبش هــای
آمریــکای التیــن و انقــاب ایــران و  ....بــا بــه کارگیــری روش هــای درســت
ـی تاریخ پژوهــی و اســتفاده از ســنتزهای جدیــد و درک هــای تکامــل
و علمـ ِ
یافته تــر علمــی ضــرورت و وظیفــه ای اســت پیــش پــای کمونیســت های
انقالبــی و در رأس آن پیــش پایــی جوانــان کمونیســت و انقالبــی•.
توضیحات و منابع:
-۱در شــماره  ۸نشــریه ی رادیــکال ،در مقالــه ی «نســبت آگاهــی کمونیســتی و جنبــش
خودانگیختــه ی کارگــران در چــه بایــد کــرد لنیــن» کوشــیدم بــه طــور مفصــل در ایــن مــورد
بحــث و گفتوگــو کنــم.

 -۲در مــورد ایــن مســاله بنگریــد بــه ســرمقاله رادیــکال شــماره ی  ۸و ســرمقاله ی روی خــط

رادیــکال شــماره ی ۲

 -۳در مــورد ایدهئولــوژی و برنامــه حــزب کمونیســت پــرو و جنبــش انقالبــی

انترناسیونالیســتی رجــوع کنیــد بــه:

بیانیــه ی جنبــش انقالبــی انترناسیونالیســتی – ترجمــه توســط اتحادیــه ی کمونیســت های
ایــران

مصاحبــه بــا صــدر گونزالــو در مجلــه ی «جهانــی بــرای فتــح» ارگان جنبــش انقالبــی
انترناسیونالیســتی  .شــماره  /۱۳۷۱ – ۱۸صفحــه  /۳۸لینــک ایــن مجلــه:

_http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۴_۱۸.pdf

_http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۵_۱۸.pdf
_http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۶_۱۸.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 ۱۳۸۹ /

http://www.k-en.com/gonagon/peru/PERU.pdf

 -۴در مــورد نقدهــای کــه بــه رهبــری حــزب کمونیســت پــرو و تــرک اســتراتژی جنــگ
خلــق از ســوی احــزاب عضــو جنبــش انقالبــی 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  - ۲۱ســال  .۱۳۷۴به ویــژه مقالــه ی «شــورش بــر حــق اســت»
صفحــات  ۲۸تــا .۵۳
لینک این مقاالت:

_http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۱_۲۱.pdf

_http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۲_۲۱.pdf
_http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye
komonisthaye_iran_hezbe-mlm-jahani_baraye_fath_۳_۲۱.pdf

دو جنبش با یک هدف

نگاهی کوتاه به شکاف دو جنبش همسوی کارگری و دانشجویی در ایران
نغمه حسینی

نطف ـهی جریــان چــپ ایــران در زهــدان جنبــش کارگــری بســته شــده
اســت .از ســال  1284خ .کــه کارگــران چاپخانههــای تهــران (مطابــع
طهــران) دســت بــه تشــکیل اولیــن اتحادی ـهی کارگــری زدنــد تــا امــروز
کــه طبقــهی کارگــر و فعالیــن آن در جدالــی نابرابــر علیــه ســرمایهداری
مبــارزه میکننــد ،چــپ ایــران اشــکال و شــیوههای مختلفــی را در مبــارزه
تجربــه نمــوده اســت .اگــر بخواهیــم از دریچ ـهی مارکسیســتی بــه قضیــه
بنگریــم چــپ واقعــی را بایســتی بــا جنبــش ض ـ ِد ســرمایهداریِ طبق ـهی
کارگــر ســنجید .چپــی کــه از خواســتهای عینــی و واقعــی کارگــران
برمیخیــزد ٬حصارهــای جدایــی صنــف مختلــف طبقــه را کنــار میزنــد
و وحــدت کلــی را ســازمان میدهــد و میدانــد کــه منشــا ســیهروزیاش
مناســبات ســرمایهداری اســت .جنبــش ضدســرمایهداری بــر شــهرها و
مبــارزهی طبقــهی کارگــر شــهری تکیــه دارد و پیشــروانش بــه ســاح
مارکسیســم مســلح هســتند .اتحادیههــا ،مدرســه و آموزشــگاه آنهــا
هســتند و شــوراها و کمیتههــای کارگاه و کارخانــه ،ماشــینهای زره پــوش
در حــال پیشرویشــان.
امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در کنــار جنبــش وســیع و جهانــی
پرولتاریــای شــهری ،جنبشهــا و حرکتهــای اجتماعــی دیگــری هــم
وجــود دارنــد کــه وجــود و شکلگیریشــان برخاســته از نابرابریهــای
مختلــف اجتماعــی اســت .در حقیقــت نظــام ســرمایهداری نابرابــری را در
همــهی عرصههــای اجتماعــی گســترش داده اســت .ایــن نابرابریهــا در
اشــکال قومــی ،جنســی ،مذهبــی ،شــهر و روســتایی و حتــا در ســاختار
خانوادههــا تجلــی مییابــد .نارضایتــی و اعتــراض بــه ایــن نابرابریهــا
جنبشهایــی را بــه وجــود میآورنــد کــه در  100ســال اخیــر شــاهد
حضــور و فعالیــت آنهــا هســتیم .برخــی از ایــن جنبشهــا از جنبــش
کارگــری تاثیــر گرفتــه و متقابــا بــر ایــن جنبــش تاثیــر گذاشــتهاند.
جنبشهــای دانشجویــی ،زنــان ،دهقانــی ،جنبشهــای اعتراضــی

رنگینپوســتان و همجنسگرایــان و جنبشهــای ملــی از جملــهی ایــن
حرکتهــای اجتماعــی و سیاســی در سراســر جهــان هســتند.
بــا یــک تحلیــل علمــی میتــوان دریافــت بــا رفــع اســتثمار و لغــو
مالکیــت خصوصــی و کا ِر مــزدی بســیاری از ایــن نابرابریهــا از میــان
خواهــد رفــت و تنهــا برخــی از آنهــا همچنــان بــه قــوت خــود باقــی
خواهنــد مانــد .از میــان رفتــن باقــی ایــن نابرابریهــا بــا رشــد نیروهــای
مولــده ،ادامـهی مبــارزه طبقاتــی تــا رســیدن بــه پیــروزی نهایــی طبقـهی
کارگــر ،محــو کامــل ســنتها و  ...میســر خواهــد بــود .البتــه اکنــون و در این
مقالــه بحــث اصلــی ایــن نیســت ،بلکــه بــه ارتبــاط یکــی از ایــن جنبشهــا
بــا جنبــش کارگــری در طــول  80ســال اخیــر خواهیــم پرداخــت و ســپس
بــه نقــد ایــن ارتبــاط و تشــریح رابطــهی دیالکتیکــی آن میپردازیــم.
همانطــور کــه گفتیــم آغــازگاه مبــارزه و جنبــش چــپ ایــران در جنبــش
کارگــری نهفتــه اســت .کارگــران چاپخانههــای تهــران در کــوران انقــاب
مشــروطیت بــا انتشــار تعــداد زیــادی از نشــریات مواجــه شــده بودنــد کــه
کار حروفچینــی و صفحهبنــدی و چــاپ آنهــا بــر عهدهشــان بــود.
آنهــا از یــک طــرف بــه دلیــل داشــتن ســواد بــا مطبوعــات و سیاســت
آشــنا بودنــد و از طــرف دیگــر بــار ســنگین انتشــار مــداوم ایــن نشــریات بــا
ســاعات کار بــاال و دس ـت ُمزد کــم بــر عهدهشــان بــود .بــه همیــن دلیــل
بــرای بهبــود بخشــیدن بــه فضــای کار و وضعیــت معیشتیشــان دســت
بــه ایجــاد اتحادیــه زدنــد .ســالها قبــل جنبــش کارگــری در منطقــهی
قفقــاز رشــد کــرده و «حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه» بــر
کارگــران مهاجــر ایرانــی در آن منطقــه تاثیــرات مهمــی نهــاده بــود .حضــور
برخــی ایرانیــان روشــنفکر و همــکاری فعــاالن کارگــری در آن دیــار بــا
برنام ـهی حــزب منجــر بــه تشــکیل «گــروه همــت» گردیــد کــه چنــدی
بعــد در خــال انقــاب مشــروطیت شــاخهی ایرانــی آن بــا نــام «فرق ـهی
اجتماعیــون عامیــون» تشــکیل گردیــد .همچنیــن گروهــی بــا عنــوان

15

«گــروه سوســیال دموکــرات تبریــز» بــه همــت حــدود  20نفــر روشــنفکر
برخــورد بــا جنبــش تاثیــرات مهمــی داشــت .مقاومــت کمونیســتهای
کمونیســت ارمنــی در ایــن شــهر ایجــاد شــده بــود کــه عــاوه بــر کار
مســتقل در حــزب تنهــا تــا ســالهای  1938-37میــادی دوام آورد و بــا
تئوریــک در یــک اعتصــاب کارگــری (کارگــران دبــاغ) فعالیــت و تاثیــر
تصفیههــای خونیــن اســتالینی از میــان رفــت .جنبــش کارگــری در زمــان
داشــتند 1.بــا وجــود آن کــه سوســیال دموکراســی تاثیــرات مهمــی از نظــر
حیــات حزبکمونیســت ایــران (1317-1299خ ).دارای نوســاناتی اســت
تشــکیالتی بــر جنبــش کارگــری ایــران داشــت امــا هیــچ ســند و مدرکــی در
کــه نمیتــوان در مــورد آن یــک طرفــه قضــاوت کــرد .نقــد فعالیــت فعــاالن
دســت نیســت کــه نشــان دهــد کارگــران چــاپ از ایــن نظــر بــا حوزههــا یــا
ایــن دوران را بایســتی بــا در نظــر گرفتــن چنــد فاکتــور تحلیــل نمــود :
هســتههای ایــن حــزب در ارتبــاط بــوده
الــف) فعالیــت مســتقل کادرهــای
باشــند 2 .ویژهگــی مهمــی کــه کارگــران
کارگــری حــزب در کارخانههــا بــدون
جنبش
کنار
در
که
است
این
امر
واقعیت
اما
چاپخانههــای تهــران و تشکلشــان
دســتورهای تشــکیالتی(مانند محمــد
اســماعیلی–مهدی طهماســبی– یوســف
را از همــت ،اجتماعیــون عامیــون و وسیع و جهانی پرولتاریای شهری ،جنبشها
گــروه سوســیال دموکــرات تبریــز
افتخــاری – میــر ایــوب شــکیبا و عطــاهلل
و حرکتهای اجتماعی دیگری هم وجود
جــدا میکنــد ایــن اســت کــه عناصــر
آرش در شــهرهای تهــران ،رشــت ،اصفهــان
دارند که وجود و شکلگیریشان برخاسته
تشــکیل دهنــدهی اتحادیــه را کارگــران
و آبــادان)
از نابرابریهای مختلف اجتماعی است .در
و رهبرانشــان را بخــش آگاه صنــف
ب) وابســتهگی تشــکیالتی بــه
در
را
نابرابری
داری
ه
سرمای
نظام
حقیقت
چاپچــی تشــکیل میدادنــد .آنهــا عــاوه
کمینتــر ن
همهی عرصههای اجتماعی گسترش داده
بــر تشــکیل اتحادیــه بــه چــاپ نشــریهای
ج) روابــط دیپلماتیــک ایــران و شــوروی
قومی،
اشکال
در
ها
ی
نابرابر
این
است.
بــا نــام «اتفــاق کارگــران» دســت زدنــد
در دوران دبیــر کلــی اســتالین
و بــر ســر خواســتهای صنفــی چــون
د) ســرکوب پلیســی ســال هــای 1305
جنسی ،مذهبی ،شهر و روستایی و حتا در
تــا  1320خ.
افزایــش دســتمزد ،کاهــش ســاعات کار و ساختار خانوادهها تجلی مییابد .نارضایتی و
جلوگیــری از اخــراج کارگــران و  ...بــه طور
اینهــا مجموعــهای از عواملــی هســتند
اعتراض به این نابرابریها جنبشهایی را به
جــدی مبــارزه کردنــد و بــه همیــن دلیــل
کــه فعالیــت کارگــری حــزب را ارتقــا داده
وجود میآورند که در  100سال اخیر شاهد
مــورد حملــه و کینـهی کارفرمایــان چــاپ
و یــا محــدود و کاهــش میدادنــد .مــا
هستیم
ها
ن
آ
فعالیت
و
حضور
قــرار گرفتنــد :محمددهــگان از رهبــران
همــهی ایــن فاکتورهــا را نــام بردیــم تــا
اتحادیــه کــه خــود در روزنامـهی رعــد (بــه
بدانیــد کــه تنهــا حملــهی پلیــس باعــث
مدیریــت ســیدضیاالدین طباطبایــی) کار
محدودیــت فعالیــت در بیــن طبقــهی
میکــرد اخــراج شــد و محمــدپروانــه از بنیانگــذاران اتحادیــه مــورد آزار
کارگــر ایــران نبــوده اســت .بــرای مثــال یوســف افتخــاری در خاطراتــش
و توبیــخ کارفرمــای دیگــری در همیــن صنــف قــرار گرفــت.
بــه عامــل روابــط دیپلماتیــک اشــاره میکنــد :کــه اســتالین در دوران
چنــد ســال بعــد بــه همــت برخــی روش ـنفکران و کارگــران کمونیســت
شــکوفایی روابــط تجــاری بــا ایــران از فعالیــت کمونیســتهای ایرانــی و
یــا ورود آنهــا از شــوروی بــه ایــران ممانعــت بــه عمــل م ـیآورده اســت3.
از جملــه اســداهلل غفــارزاده ،میــرزا قواممنشــی ،مع ـیزاده ،بهــرام آقــازاده،
امــا در کنــار جنبــش کارگــری حرکــت اجتماعــی دیگــری هــم شــکل
آقابابــا یوسـفزاده ،ســیفاهلل ابراهیـمزاده ،لطفــی ،محمدقلــی علیخــانزاده،
گرفــت کــه منشــاء آن را بایــد در تغییــرات روبنایــی جامعــهی ایــران
در محل ـهی کارگــری «صابونچــی» شــهر باکــو در ســال  1295خ« .حــزب
جســتوجو کــرد.
عدالــت» تاســیس گردیــد .ایــن حــزب ،حزبــی چپگــرا مــدل حــزب
بلشــویک روســیه بــود 4 .ســال بعــد در جریــان اولیــن کنگــرهی ایــن
جنبش دانشجویی
حــزب کــه بــه «حــزب کمونیســت ایــران» تغییــر نــام داد ،دفتــر جدیــدی
ایــن حرکــت بــا مســافرت عــدهای از فارغالتحصیــان دارالفنــون یــا
در جنبــش کارگــری ایــران بــاز شــد .بــه ایــن صــورت کــه حــزب پــس از
مــدارس متوســطه بــه صــورت انفــرادی شــروع شــد امــا بــه طــور رســمی
شکســت جنبــش جنــگل وارد مرحلــهی کار تشــکیالتی خــارج از گیــان
از ســال 1307خ .در زمــان وزارت فرهنــگ یحیــی قراگوزلــو اعــزام دانشــجو
شــد و بــه تاســیس اتحادیــهی مرکــزی کارگــران ایــران دســت زد.
از ســوی دولــت بــه اروپــا آغــاز گردیــد .در همیــن زمــان قانونــی نیــز بــه
چنــدی بعــد در دوران ســرکوب رضاشــاهی در ســازماندهی اتحادیههــای
تصویــب رســید تــا هــر شــش ســال یــک بــار حداقــل  100نفــر دانشــجو
مخفــی کارگــری و برپایــی چندیــن اعتصــاب شــرکت موثــر داشــت .تلفیــق
جهــت فراگیــری رشــته هــای فنــی ،علــوم طبیعــی و ریاضــی و پزشــکی
کار حــزب و اتحادیههــای کارگــری بــه شــکلی بــود کــه تمایــزی بیــن
4
بــه اروپــا اعــزام شــوند .هــدف دولــت وقــت از اعــزام دانشــجو بــه خــارج
فعــال کارگــری بــا کادر حــزب کمونیســت بــه چشــم نمیخــورد .حیــات
از کشــور ایجــاد یــک نســل از تحصیــل کــردهگان مــدرن بــود کــه بــه
و فعالیــت ایــن حــزب پــا بــه پــای تحــوالت اتحــاد شــوروی و جهــان بــود
ســاختار وســیع و نوپــای اداری رژیــم پهلــوی خدمــت کننــد .امــا بــر خــاف
زیــرا تغییــرات کمینتــرن ،قدرتگیــریِ جنــاح راســت در حــزب کمونیســت
داران رژیــم پهلــوی اولیــن طیفــی کــه پــس از ســرکوبهای
م
ـرد
ـ
س
ـور
ـ
تص
شــوروی و عــروج ســرمایهداریِ دولتــی در شــوروی بــر نــوع فعالیــت
ِ
1300تــا1310خ .ســر بــر آوردنــد همیــن دانشجویــان اعزامــی بــه فرنــگ
حــزب کمونیســت ایــران تاثیــر مهمــی داشــت .عضویــت ایــن حــزب
بودنــد .دولــت رضاشــاه در همــان ابتــدا بــا تکیــه بــر تحــوالت اجتماعــی از
در کمینتــرن باعــث میشــد تــا تحــوالت ایــن ســازمان بینالمللــی در
بــاال ســعی کــرد تــا یــک دولــت نظامــی نیمهفئــودال نیمهســرمایهدار را
کارکــرد حــزب در بیــن کارگــران و برخــورد بــا حاکمیــت سیاســی رژیــم
پدیــد آورد .ایــن تحــوالت از ســویی ســاختار نظــام زمیــنداری را دســت
پهلــوی تاثیــر داشــته باشــد .گرچــه حضــور عناصــری تئوریــک و مســتقل
نخــورده باقــی میگذاشــت و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد صنایــع و گســترش
چــون «آواتیــس میکاییلیــان» (ســلطانزاده) و مقاومــت کســانی چــون او
روابــط تجــاری بــا کشــورهای خارجــی ،رو بــه ســوی مناســبات و روابــط
در برابــر مــوج راســت حاکــم بــر کمینتــرن و حــزب شــوروی را نمیتــوان
تولیــدی ســرمایهداری داشــت .اعــزام دانشجــو بــه اروپــا ایــن تناقــض را بــر
نادیــده گرفــت .بهبــود و یــا تاریکــی روابــط شــوروی بــا ایــران نیــز در
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نمیتافــت چــرا کــه از یــک ســو جــوان ایرانــی را در محیــط پــر تــب و تــاب
و نیمــه دموکراتیــک اروپــای دهـهی  30قــرار مـیداد (کــه عرصـهی جــدال
چــپ و راســت بــود) و از ســوی دیگــر همــان سیســتم اعــزام کننــده او را
بــه زیــر بمبــاران تبلیغــات شاهپرســتانه و اســتبدادی میگرفــت .طبیعتــا
جاذبــه و منطــق سوسیالیســم و لیبرالیســم از اتوریتــه و اقتــدار ظلاللهــی
بســیار موثرتــر بــود .ایــن شــورش در برابــر ایــن تناقــض منشــا پیدایــش
نســلی از مخالفیــن و ایجــاد جنبشــی از آنهــا شــد .جنبشــی کــه جنبــش
دانشجویــی نــام گرفــت .از میــان ایــن دانشجویــان کســانی چــون
«احمــد داراب (اســداف)» « ،محمــد تقــی ارانــی» « ،ایــرج اســکندری»،
«مهــدی بــازرگان» و «علــی اردالن» برجســتهتر بودنــد کــه هــر کــدام
جــذب مارکسیســم یــا لیبرالیســم شــده و هــر کــدام بــا نگاهــی مشــخص
اجتماعــی بــه مصــاف بــا حاکمیــت سیاســی ایــران شــتافتند .خاس ـتگاه
جنبــش دانشــجویی در چــپ ریشــه دارد و نخســتین اتحادیــهی
دانشجویــی توســط دانشجویــان مارکسیســتی چــون مرتضــا علــوی و
تقــی ارانــی تاســیس و فعــال شــد .ایــن اتحادیــه بــه صــورت معنــوی مــورد
پشــتیبانی حــزب کمونیســت ایــران قــرار گرفــت و پــس از چنــدی بــه
تاســیس «فرق ـهی جمهــوری انقالبــی» و انتشــار نشــریه «پیــکار» منتهــی
شــد .تئــوری مشــخص ایــن طیــف از دانشجویــان نقــد مناســبات عقــب
مانــدهی 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
ســازماندهی دانشجویــان پرداختنــد.
«گــروه  53نفــر» اولیــن هســتهی اصلــی فعالیــن جنبــش دانشجویــی
در ایــران اســت .درک ایــن گــروه چپگــرا از اقتصــاد سیاســی ،فلســفه
و مبــارزهی طبقاتــی درکــی شــورویگرایانه و کمینترنــی بــود .حســن
نیــت و ســامت نفــس دکتــر ارانــی بــه عنــوان فعــال دانشجویــی
پیشــین ،اســتاد دانشــگاه و ســازندهی تشــکل مخفــی  53نفــر ،واقعیتــی
اســت کــه هیــچ مورخــی قــادر بــه رد آن نیســت امــا دیــدگاه ارانــی و
دیگــر فعــاالن دانشجویــي دیدگاهــی اســتالینی بــود .دیدگاهــی کــه
مبــارزهی طبقاتــی را نــه در توانایــی و پیــکار کارگــران بلکــه در
گان کمونیســت میدیــد .حزبــی کــه
یــد قدرتمنــد حــزب نخبــه ِ

درکاش از شــرایط موجــود در تعریــف تضادهــای
شــوروی و دنیــای ســرمایهداری خصوصــی معنــی
مییافــت .ایــن درک طبقــهی کارگــر را دنبالــه و
پیــرو حــزب طــراز نویــن میدانســت.
گــروه کامــا دانشجویــی نبــود و از میــان اعضــا
 15یــا  17نفــر (اکثریــت شــغلی افــراد تشــکیل
دهنــده) دانشجــو و بقیــه اســتاد دانشــگاه ،کارمنــد،
کارگــر و حقــوقدان بودنــد .هســتهی دانشجویــی
گــروه موفــق بــه برپایــی چنــد اعتصــاب صنفــی در
دانـشگاه تهــران شــد .ســپس بــه پخــش اعالمیــه بــه
مناســبت اول مــاه مــه 1316خ .دســت زد .ارانــی بــا
همــان دیدگاهــی کــه ذکــر شــد به شــوروی مســافرت
کــرد و ســعی کــرد تــا اجــازهی 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 دسـتگیر شــده
و یــا از کشــور خــارج شــده بودنــد .ســرکوب شــدید
پلیســی و عــدم تشــکلیابی کارگــران واحدهــای
تولیــدی و پراکندگــی تولیــد باعــث شــد تــا از ســال
 1316تــا 1320خ .جنبــش بــه شــدت ضعیــف شــود .جنبــش دانشجویــی
پــس از  53نفــر در تالطمــات سیاســی دهــهی  30٬40و  50خورشــیدی
طیــف عظیمــی از دانشجویــان را وارد گــود مبــارزه کــرد کــه خــود را
کمونیســت میدانســتند امــا بســیاری از آنــان ارتبــاط ارگانیکــی بــا فضــای
کار و تولیــد و جنبــش اعتراضــی کارگــران نداشــتند .البتــه یــک نکتهی مهم
وجــود دارد کــه بایــد در اینجــا بــه آن اشــاره کــرد و آن فضــای رزمنــدهی
چــپ در ســطح اجتماعــی اســت .فضایــی کــه مدیــون مبــارزات پیشــروان
چــپ دانشجــو و جنبــش دانشجویــی ایــران اســت :در شــکلگیری
مشــی چریکــی ،مبــارزات رادیــکال کنفدراســیون دانشجویــان و محصلیــن
خــارج کشــور (در اروپــا و آمریــکا) و یــا کمــک بــه حرکتهــای مســلحانه
ی عشــایری-دهقانی در فــارس و کردســتان بــا خیــل عظیمــی از فعالیــن
دانشجویــی مواجــه میشــویم کــه در ایــن حرکتهــا تاثیــر مســتقیم و
بــه ســزایی داشــتند.
اینهــا همــه در حالــی رخ م ـیداد کــه طبق ـهی کارگــر در حــال تغییــر
و بازتولیــد خــود بــه شــکلی نوینتــر بــود :اصالحــات ارضــی و رشــد
روابــط تولیــد ســرمایهداری در شــهرها ،گســترش مبــادالت کاالیــی ایــران
و بقیــهی نقــاط جهــان و ســرمایهگذاری شــرکتهای چندملیتــی در
کشــور همــه و همــه عواملــی بودنــد کــه ایــران را بیشــتر در حلقههــای
ـی ســرمایه درگیــر و منطبــق میســاختند .شــهرها بــه عنــوان مراکــز
جهانـ ِ
اصلــی رشــد طبق ـهی کارگــر بــا افزایــش جمعیــت و تغییــر ســاختاری بــه
عنــوان «مــکان» شــکلگیری پرولتاریــا ســهم و نقــش داشــتند .از طرفــی
شــهرکهای تــازه احــداث شــده کــه در کنــار صنایــع بــه وجــود آمدنــد
نیــز بــه ایــن شــهرهای بــزرگ اضافــه شــدند کــه همــه بــا هــم محــل
اســتقرار طبق ـهی کارگــر صنعتــی بودنــد 5.اینهــا همــه بــه معنــی ایجــاد
پرولتاریــای صنعتــی در ایــران بــود.
امــا جــدا از تحلیــل اقتصــادی شــرایط مــا بــا تحلیــل جامعهشناســی
پرولتاریــای ایــران نیــز ســرو کار داریــم .بخــش مهمــی از ایــن طبقــه هنــوز
وابســتهگیهای روســتایی و حتــا عشــایری خــود را حفــظ کــرده و بخشــی
بــه دلیــل امتیــازات ویــژه ناشــی از رشــد قیمــت نفــت در دهـهی  50هیــچ
درکــی از مبــارزهی طبقاتــی نداشــتند .ایــن ویژهگــی نوعــی شــکاف بیــن
طبقــه و بخــش رزمنــده و هــوادار آن ایجــاد کــرده بــود .در بیــن فعالیــن
دانشجویــی کــه بــه طــور حرف ـهای بــه ســازمانهای چــپ ملحــق شــده
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بودنــد تــا ســال  1354خورشــیدی مــا بــا دو گــروه عمــده مواجهیــم :
 )1مائوئیســتها (کــه در ســازمان انقالبــی تــوده ،طوفــان ،کادرهــا،
ســازمان انقالبیــون کمونیســت متمرکــز بودنــد) و  )2چریکهــا (کــه عمــا
در ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق و مجاهدیــن خلــق و چنــد گــروه
کوچــک چریکــی متمرکــز بودنــد).
گــروه اول بــر ایــدهی مائــو مبتنــی بــر کانونهــای انقالبــی روســتایی
پــای میفشــردند .تنهــا بخشــی از آنهــا کــه در ســازمان انقالبــی فعالیــت
میکردنــد رو بــه کار تشــکیالتی در بیــن کارگــران مهاجــر ایرانــی در دوبــی
و کویــت آوردنــد کــه عمــا در ایجــاد تشــکیالت کارگــری در بیــن آنــان
نــاکام ماندنــد .چریکهــای فدایــی نیــز در یــک مقطــع بــه کار تحقیقاتــی
در مــورد شــهر و روســتا دســت زدنــد و عمــا بــا وارد شــدن بــه عرص ـهی
مبــارزهی مســلحانهی شــهری ایــن کار را رهــا کردنــد .تنهــا از ســال 1354
خ بخــش مارکسیســت لنینیســت مجاهدیــن و تعــدادی از کادرهــای
ســازمان چریکهــا رو بــه مراکــز تولیــدی و کارخانههــا آوردنــد .بیــن
ســالهای  1355-1342چــپ ایــران بیشــتر (و نــه بــه صــورت مطلــق)
پــا در جنبــش دانشجویــی و محافــل روشــنفکری داشــت .از طرفــی ایــن
جنبــش عمــا درکــی خلقــی (اتحــاد نیروهــا و طبقــات ضدامپریالیســت بــا
همدیگــر) داشــت 6.امــا ایــن کــه جنبــش کارگــری و دانشجویــی بــا هــم
چــه ارتبــاط و چــه تاثیــری بــر هــم داشــتهاند بایســتی بــه آمــار و ارقــام و
نتیج ـهی مبــارزات کارگــران رجــوع کــرد.
تــا شــهریور  1357طبقــهی کارگــر بــه میــدان مبــارزات سیاســی وارد
نشــده بــود .اعالمیههــای ســازمان چریکهــا و مجاهدیــن (م  .ل) حاکــی
از آن اســت کــه کارگــران نســبت بــه اعتراضــات نوپــا بیتفــاوت هســتند.
البتــه از  1352تــا  1357مبــارزات صنفــی کارگــران واحدهــای صنعتــی
افزایــش یافتــه بــود امــا هرگــز سیاســی نشــده بــود .از آذر و دیمــاه 1357
مبــارزات کارگــران وارد مرحلـهی تــازهای میشــود امــا هنــوز خواسـتهای
ایــن طبقــه صنفــی اســت بــا ایــن حــال کارخانههــای بزرگــی چــون
«جهــان چیــت» « ،کبریــت توکلــی تبریــز» « ،پاالیشــگاه آبــادان» « ،نــورد
اهــواز» و «کارخانــه ارج تهــران» وارد مبــارزات اعتصابــی شــدند .فعالیــت
ســازمانهای چــپ و دانشجویــان چپگــرا در ایــن دوران چشــمگیر
اســت بــه طوریکــه در بســیاری از واحدهــای بــزرگ تولیــدی از جملــه
پاالیشــگاه آبــادان نفــوذ کــرده و بــه پخــش دائمــی اعالمیــه دســت زده
بودنــد امــا قــادر بــه سیاســی کــردن فعالیــت ایــن کارخانههــا نشــده
بودنــد .در بهمــن مــاه اوضــاع تغییــر کــرد .نفتگــران در آخریــن روزهــا
خواســتهای سیاســی را مطــرح کــرده و دســت بــه تشــکیل شــورای
اعتصــاب زدنــد و بــا نیروهــای ارتشــی وارد شــده بــه پاالیشــگاه مبــارزه
کردنــد .کارخانههــای مختلــف در تهــران و دیگــر شــهرها نیــز بــه ایــن
رونــد پیوســتند.
بــا پیــروزی قیــام و ایجــاد فضــای بــاز سیاســی پــس از بهمــن 57
ســازمانهای چــپ (هــم چریکهــا و هــم جریانــات خــط  )3وارد مراکــز
تولیــدی شــده و بــه کار سیاســی و صنفــی دســت زدنــد .پــس از قیــام از
 274واحــد صنعتــی فعــال 336 ،مــورد اعتصــاب دیــده شــده کــه نقــش
چپهــا مخصوصــا جریانــات خــط  3حائــز اهمیــت اســت7.
ســالهای ابتدایــی پــس از قیــام را مــی تــوان ســالهای نزدیکــی جنبــش
دانشجویــی چــپ و جنبــش کارگــری دانســت .زیــرا فضــای بــاز سیاســی
بیــن ســالهای  57تــا  60خ .ایــن فرصــت را بــه چپهــا داد تــا بتواننــد بــه
صــورت علنــی فعالیــت کــرده بــا کارگــران کارخانههــا و پــروژه هــا تمــاس
بگیرنــد .از طرفــی قدرتنمایــی کارگــران نفتگــر و دیگــر بخشهــای
صنعــت در قیــام بهمــن  57بــه طبقـهی کارگــر نشــان داد کــه مــی تواننــد
در تغییــر سرنوشــت خــود و بقی ـهی مــردم موثــر باشــند .در ایــن مقطــع
کارگــران بــه ایجــاد تشــکلهایی از قبیــل «ســندیکای کارگــران پــروژهای و
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بیــکار» در اصفهــان ،آبــادان و ســقز دســت زدنــد .یــا کارگــران شــرق تهــران
و کارگــران در گیــان و کارگــران جنــرال موتــورز اقــدام بــه ایجاد شــوراهای
کارگــری نمودنــد .ردپــا و تاثیــر فعالیــن چــپ و دانشجویــان کمونیســت
بــه خصــوص جریانــات موســوم بــه خــط  3در ایــن شــکلگیریها بســیار
مشــهود و مشــخص اســت .امــا تســخیر «خان ـهی کارگــر» توســط اوبــاش
حزباللهــی ،فرمــان کودتــای ضــد فرهنگــی اردیبهشــت 1359خ ،.شــروع
جنــگ عــراق علیــه ایــران و واقعــهی  30خــرداد  1360ایــن تالشهــا
را نــاکام گذاشــت .حرکــت بهاصطــاح انقــاب فرهنگــی از ســوی
جمهوریاســامی پایــگاه عمــدهی فعالیــن دانشجویــی را از آنهــا گرفــت.
در ایــن حرکـ ِ
ـت از پیــش ســازماندهی شــده رژیــم بــا اســتفاده از نیروهــای
شــبه نظامــی ،ســپاه پاســداران و دانشجویــان اســامگرا توانســت
دانشگاههــا را بــه شــکل خشــونتآمیزی تصــرف کنــد .عــدم همراهــی
«انجمــن دانشجویــان مســلمان» (هــوادار ســازمان مجاهدیــن خلــق) در
ابتــدای حملــه و عقبنشــینی «دانشجویــان پیشــگام» (هــوادار ســازمان
چریــک هــای فدایــی خلــق) در نیمــه راه عمــا پیشــروی مهاجمیــن را
همــوار نمــود .در ایــن مبــارزهی نابرابــر تنهــا «ســازمان دانشجویــان مبــارز»
(هــوادران جریانــات خــط  3بــا محوریــت «ســازمان پیــکار در راه آزادی
طبقــه کارگــر») باقــی مانــد کــه مبــارزهاش بــه شکســت انجامیــد .رژیــم
نوپــا آرام آرام میرفــت تــا بــا تســخیر کانونهــای اجتماعــی و سیاســی
معــادالت قــدرت را بــه نفــع خــود برگردانــد .بــا پسگیــری هــر کانــون،
فعالیــن اجتماعــی نیــز ســرکوب و قلــع و قمــع میگردیدنــد .دانشگاههــا،
دفاتــر ســندیکاها و شــوراهای کارگــری ،خانـهی کارگــر و پــس از آن دفاتــر
و مقرهــای ســازمانها و احــزاب چــپ از جملــه ایــن کانونهــای علنــی
فعالیــت بودنــد کــه بــا تســخیر آنهــا فعالیــن اجتماعــی عمــا از فعالیــت
بــاز میماندنــد .جنــگ اصلیتریــن بهانــهای بــود کــه بــا توســل بــه آن
رژیــم بــه ســرکوب اعتراضــات کارگــری دســت زد .در ســالهای پــس از
ســرکوب و تعطیلــی دانشــگاه شــکاف بیــن جنبــش دانشجویــی بســیار
عمیــق گردیــد .ایــن شــکاف تــا ســال 1383خ .ادامــه یافــت .چــپ ایــران
کــه دیگــر در چهارچــوب جریانــات خــارج کشــور فعالیــت میکــرد بــرای
ســازماندهی کارگــری بــه طــرح هــای جدیــدی دســت زدنــد« .راه کارگــر»
و «رزمنــدهگان» ایجــاد اتحادیههــای کارگــری مخفــی را پیشــنهاد کردنــد
و «حــزب کمونیســت ایــران» طــرح شــوراها و مجامــع عمومــی و پــس از
آن «تشــکلهای تــودهای کارگــری» (مصــوب پلنــوم دهــم کمیتــه مرکــزی
آبــان  8) 1366را ارائــه دادنــد کــه عمــا بــه اجــرا درنیامدنــد چــون فعالیــن
کارگــری از ارتبــاط علنــی و گســترده بــا بدن ـهی طبقــه محــروم بودنــد و
اختنــاق در ســطح کارخانههــا و پروژههــا مانــع بســیار مهمــی در ایــن
ناکامــی بودنــد .در ســالهای  1364تــا 1368خ« .اتحادی ـهی صنع ـتکاران
ســنندج» تنهــا تشــکل علنــی و مســتقل کارگــری در ایــران بــود کــه هنــوز
در راســتای منافــع صنفــی کارگــران فعالیــت میکــرد .ایــن تشــکل عمــا
در ســالهای  1367تــا  1368خ .شــکل نیمــه علنــی پیــدا کــرده بــود و
بــا وجــود آن کــه بخشــی از ایــن اتحادیــه بــه حــزب کمونیســت و کومهلــه
گرایــش داشــت هیــچ کــدام از اشــکالی را حــزب بــرای ســازماندهی توصیــه
میکــرد را بــه اجــرا در نم ـیآورد .فعالیــت اتحادیــه شــکلی عملــی داشــت
و توصیههــا فقــط در قالــب تئــوری پاســخگو بودنــد!
پــس از بازگشــایی دانشگاههــا یــک دورهی بیگانگــی جنبــش
دانشجویــی بــا جنبــش کارگــری بــه چشــم میخــورد .پروســهی
بیگانگــی بــا طبقــهی کارگــر و روی آوردن بــه اندیشــههای لیبرالــی در
ســالهای  1370تــا  1380خ .بــه طــور چش ـمگیری صــورت گرفتــه بــود.
ایــن بیگانگــی از دو بُعــد قابــل بررســی اســت:
داری دولتی در شــوروی
 )۱بُعــد جهانــی  :فروپاشــی نظــام ســرمایه ِ
و اروپــای شــرقی و افــول افــق سوسیالیســم غیــر کارگــری (بورژوایــی) در

ده ـهی  1980و  1990میــادی ( 1360تــا  1370خورشــیدی) در ســطح
جویــی وابســته بــه رفرمیســم حکومتــی را تــدارک
یــک جنبــش دانش
ِ
جهــان باعــث شــد تــا بســیاری از ســازمانها و احــزاب و گرایشهــای
ببینــد .ســالهای آغازیــن اصالحــات بــا پیــروزی مطلــق ایــن جریــان همــراه
وابســته بــه ایــن دیــدگاه امیــد و باورشــان را بــه آن از دســت بدهنــد .از
بــود امــا واقع ـهی کــوی دانشــگاه و پــس از آن حملــه بــه دانشجویــان در
همیــن مقطــع تاریخــی یــک گرایــش بــه راســت از ســوی الیـهی میانــی در
ارومیــه و حملــه بــه نشســت دفتــر تحکیــم در خــرم آبــاد ایــن فضــا را
سراســر جهــان شــروع شــد .بخــش وســیعی از ایــن الی ـهی اجتماعــی کــه
پایــان جنبــش راســت و اصالحطلــب دانشجویــی
شکســت و ایــن آغــا ِز
ِ
در جنبــش دانشجویــی حضــور فعــال داشــت بــا بحــران در ســرمایهداری
بــود .خاتمــی و دیگــر رهبــران اصالحطلبــان بــا عقبنشــینیهای
دولتــی دســت بــه عقبنشــینی وســیعی در ســطح ایــن جنبــش زد .رشــد
پیاپــی و خلــف وعدههایشــان (کــه طبیعــی هــم بــود) ماهیــت طبقاتــی
جریانــات فاشیســتی ،راســت و اســامگرا در اروپــا ،آمریــکا و آســیا جنبشــی
و سیاســی اصالحطلبــان را بــرای دانشجویــان و بقیــهی مــردم بیــش
را بــا شــعارهایی گوناگــون پدیــد م ـیآورد کــه بــر پرچ ـماش شــعار رجــوع
از پیــش روشــنتر نمودنــد .در همیــن دوران هســتههای پراکنــدهی
بــه اســام بنیادگــرا ،لیبرالیســم ،ناسیونالیســم افراطــی ،یــا در مترقیتریــن
چــپ در دانشگاههــای تهــران ،تبریــز ،مشــهد ،شــیراز و اهــواز در حــال
حالــت دفــاع از صلــح و محیــط زیســت را نقــش بســته بــود .ســالهای بعــد
شــکلگیری بــود .برخــی از ایــن دانشجویــان طــی یــک مرحلــه فعالیــت
از فروپاشــی اردوگاه ســرمایهداری دولتــی ،در ایــران نیــز تاثیــرات مهمــی را
سیاســی بــا اصالحطلبــان بــه اصالحــات و نظــام اقتصــادی موجــود و وعــده
بــه جــا نهــاد .یــأس و بحــران بخــش مهمــی از ســازمانهای هــوادار و یــا
داده شــده شــک کــرده بــه مطالعــه دســت زده و بــه مارکسیســم رســیده
پیــرو اردوگاه شــوروی را فــرا گرفت .لیبرالیســم از نــوع ایرانـیاش در بین آن
بودنــد .طیفــی دیگــر از خانوادههــای جانباخت ـهگان ده ـهی شــصت بــوده
بخــش از دانشجویــان ایرانــی کــه فعالیــت سیاســی داشــتند جــا بــاز کــرد.
و یــا بستهگانشــان طعــم زنــدان و شــکنجهی آن ســالها را چشــیده و بــه
بخــش مهمــی از دانشجویانــی کــه بعــد از بازگشــایی دانشــگاهها وارد
جریانــات چــپ ســمپاتی داشــتند و بــا ایــن بســتر ناامیــدی از رفرمیســم
ایــن مــکان شــده بودنــد عمــا انســانهایی غیــر سیاســی و دور از مســائل
بــه مارکسیســم روی میآوردنــد و بخــش ســوم دانشجویانــی بودنــد کــه
اجتماعــی بودنــد .بیتفاوتــی ایــن دانشجویــان را میتــوان هــم ناشــی
بــا ایــن دو طیــف در ارتبــاط بــوده و در فعالیتهــای دانشجویــی وارد
از تاثیــر فضــای بینالمللــی دانســت و هــم ســرکوب و خــاء داخلــی .امــا
محافــل مطالعاتــی و گروههــای فکــری آنهــا شــده بودنــد .ســال 1383
آن بخــش کــه بــاوری سیاســی و اجتماعــی
بــا انتشــار نشــریات «دانشــگاه و مــردم»
داشــتند بــه شــدت رو بــه لیبرالیســم و
و «خــاک» ایــن خــط فکــری و مبارزاتــی
رد سوسیالیســم ،انقالبیگــری و تعهــد
در دانشــگاهها خــود را نشــان داد .در
شکل
و
امپریالیستی
عصر
در
داری
ه
سرمای
تــودهای آوردنــد.
همیــن زمــان جنبــش اعتراضــی کارگــران
نهایی و امروزی آن(نئولیبرالیسم) سعی
 )۲شــرایط داخلــی  :رژیــم موفــق
از فــاز نامهنــگاری و شــکواییه نوشــتن
در اتمیزه کردن حرکتهای اجتماعی دارد.
شــد تــا پایــان اردیبهشــت  1359تمامــی
وارد مرحلــهی رادیکالتــری شــده بــود و
یعنی میکوشد تا با رویکردی فرهنگی-
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی در
دو جریــان کمیت ـهی پیگیــری و کمیت ـهی
کشــور را تعطیــل کــرده بخــش عظیمــی
هماهنگــی اعــام موجودیــت کــرده و وارد
اجتماعی هر کدام از این جنبشها را از
از دانشجویــان و اســاتید غیــر اســامی
فــاز فعالیــت عملــی شــده بودنــد .ایــن
همدیگر جدا کند :اتمهای جدا از هم .این
(منظور از اســامی درک و برداشــت اســام
رخدادهــا همــه بــر هــم تاثیــر دیالکتیکــی
اتمها تنها باید فعال سیاسی یا اجتماعی
فقاهتــی و رژیمــی اســت) را پاکســازی و
داشــت و فعالیــن چــپ دانشجــو را بــه
ای
ه
ریش
و
رادیکال
نگاه
از
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باشند
صرف
اخــراج نمایــد .حــدود یــک ســال بعــد بــا
ســوی حمایــت عملــی و شــرکت در
به مسائل اجتماعی پرهیز کنند و فقط به
وقــوع واقعـهی  30خــرداد 1360خ .کلیهی
مبــارزات طبقــهی کارگــر ایــران ســوق
بپردازند
سطحی
فعالیت
ســازمانها و احــزاب چــپ مــورد حمل ـهی
م ـیداد :دعــوت از «منصــور اســانلو» بــرای
خشــن و پلیســی قــرار گرفتنــد و دفتــر
ســخنرانی در دانــشگاه ،شــرکت فعــال
فضــای بــاز سیاســی در ایــران بســته شــد.
در کمیتــهی آزادی «محمــود صالحــی» و
بســیاری از کادرهــا و هــواداران ســازمانها
انتشــار بیانیــه در راســتای خواســت آزادی
و احــزابِ چــپ دســتگیر ،زندانــی و یــا اعــدام شــدند و فعالیــت علنــی
فعالیــن کارگــری چــون صالحــی و دیگــر فعــاالن کارگــری ،شــرکت جــدی
آنهــا عمــا متوقــف شــد .ایــن فضــا باعــث شــد تــا بســیاری از آنهــا
و فعاالنــه در مراســم روز کارگــر ســالهای  1384تــا  1386و ارتباطگیــری
یــا بــه کردســتان عزیمــت کــرده و در قالــب ســازمانهای مســتقر درآن
بــا بخشهــای مختلــف طبق ـهی کارگــر از جملــه تالشهــای ایــن فعالیــن
جــا فعالیــت کننــد و یــا خــاک ایــران را تــرک کــرده رخـ ِ
ـت مهاجــرت را
در امــر ارتبــاط گیــری و کار در بیــن کارگــران ایــران بــود.
بــه تــن کننــد .فضــای خــاء تــا بازگشــایی دانشگاههــا باعــث شــد تــا
تــا اینجــا مــا در بررســی جنبشهــای مــورد نظــر بیشــتر بــه ســیر
نســل جدیــدی کــه در پایــان دهـهی 60و آغــاز دهـهی  70خورشــیدی وارد
تاریخــی شــکاف و فاصل ـهی آنهــا پرداختیــم امــا در ایــن جــا میخواهیــم
دانشگاههــا میشــدند بــا کار سیاســی و مبــارزه بیگانــه و ناآشــنا باشــند.
بــه گرهگاهــی بپردازیــم کــه ریشــه و یــا یکــی از ریش ـههای ایــن شــکاف
آن بخــش کــه در قالــب تشــکلهای موجــود فعالیــت میکردنــد عمدتــا
را بررســی نماییــم.
در چهارچــوب اصالحطلبــی و لیبرالیســم (بــه شــدت ضــد کمونیســتی)
گــرهگاه جنبشهــای اجتماعــی (حداقــل در ایــران) ارتبــاط ایــن
فعالیــت و فکــر میکردنــد .خــرداد  1376خ .فرصــت بــزرگ و مناســبی
جنبشهــا و فعــاالن آن بــا ســازمانها و گروههــای سیاســی (اعــم از چــپ
بــرای طیــف خــط امامــی ســابق بــود تــا بــا لبــاس اصالحطلبــی بــه فضــای
و راســت) اســت .بخــش مهمــی از ســازمانها و احــزاب بــه جنبشهــای
ضــد چــپ ،فاقــد تعهــد انقالبــی و بورژوایــی دامــن بزننــد .آنهــا همهگــی
اجتماعــی بــه عنــوان دنبالــهی خــود نگریســتهاند .ایجــاد تشــکلهای
بــه «دفتــر تحکیــم وحــدت» چشــم داشــتند و هــواداران خــود را در آن
کارگــری و دانشجویــی و زنــان منتســب بــه جریانــات شــناخته شــدهی
ســازماندهی میکردنــد .جنبــش کارگــری و زنــان در ایــن وادی عمــا هیــچ
سیاســی بارزتریــن مثــال در ایــن زمینــه اســت .ایــن مســاله همانطــوری
معنایــی نداشــت و دفتــر تحکیــم میکوشــید در چهارچــوب اصالحطلبــی
کــه گفتیــم بــه هــر دو گرایــش سیاســی و اجتماعــی چــپ و راســت مربــوط
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طلــب حکومتــی ماننــد جبهــهی مشــارکت
میشــود و جریانــات اصالح
ِ
ایــران اســامی ،حــزب همبســتگی ،نهضــت آزادی و ســازمان مجاهدیــن
انقــاب اســامی نیــز کوشــیدند در جنبشهــای دانشجویــی و کارگــری
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
آورنــد .امــا در اینجــا هــدف مشــخص مــا جریــان چــپ و کمونیســتی
اســت کــه ریشــههای تنومنــد هــر  3جنبــش اجتماعــی در درون و
گذشــتهی ایــن جریــان وجــود دارد .مــا بــرای بررســی شــکاف بدن ـهی دو
جنبــش بایســتی نقــدی رادیــکال از نظــام ســرمایهداری و مبــارزهی چپهــا
داشــته باشــیم:
ســرمایهداری در عصــر امپریالیســتی و شــکل نهایــی و امــروزی آن
(نئولیبرالیســم) ســعی در اتمیــزه کــردن حرکتهــای اجتماعــی دارد.
یعنــی میکوشــد تــا بــا رویکــردی فرهنگی-اجتماعــی هــر کــدام از
ایــن جنبشهــا را از همدیگــر جــدا کنــد :اتمهــای جــدا از هــم .ایــن
اتمهــا تنهــا بایــد فعــال سیاســی یــا اجتماعــی صــرف باشــند یعنــی از
نــگاه رادیــکال و ریش ـهای بــه مســائل اجتماعــی پرهیــز کننــد و فقــط بــه
فعالیــت ســطحی بپردازنــد .از ســوی دیگــر ایــن اتمهــا از ارتباطگیــری بــا
یکدیگــر محــروم هســتند .حســی از خودبیگانــه و منفعــل نســبت بــه دیگــر
حرکتهــای اجتماعــی .ســمت و ســوی فعالیــت دانشجویــان مرتبــط بــا
جریــان اصالحطلــب و مشــخصا دفتــر تحکیــم وحــدت کامــا از ایــن خــط
پیــروی میکــرده و هنــوز هــم میکننــد .شــما هیــچ ارتبــاط ارگانیکــی
و یــا حتــا تئوریکــی را بیــن خــط دانشجویــی اصالحطلــب و جنبــش
اعتراضــی کارگــران نمیبینیــد ،ایــن در حالــی اســت کــه در همــان زمــان
حرکتهــای اعتراضــی کارگــران در حــال رشــد بــود .امــا جریــان چــپ و
کمونیســتی روایتــی دیگــر دارد .چــرا کــه کمونیســم در اســاس ســوژهی
مبارزاتــیاش طبقــهی کارگــر و تودههــای فرودســت اجتمــاع اســت .امــا
چنــد عامــل مهــم بدنــهی طبقــهی کارگــر را از جنبــش دانشجویــی و
ســازمانهای چــپ و کمونیســت جــدا کــرده اســت.
ـ عامــل اول عــدم تشــکلیابی کارگــران و تشــکلگریزی ایــن طبقــه اســت.

حزبگریــزی و دوری از کار جمعــی یــک معضــل تاریخــی در ایــران
اســت کــه بــه فرهنــگ دسپوتیستی(اســتبداد شــرقی) بــاز میگــردد کــه
بــه اشــکال مختلــف بــاز تولیــد شــده و بــه دوران مــا رســیده اســت .ایــن
کارگــران واحدهــای
عامــل باعــث شــده تــا کمونیســتها در ســازماندهی
ِ
تولیــدی و توزیعــی توفیقــی نداشــته باشــند .یــا بهتــر اســت بگوییــم
پروســهی ســازماندهی بــا کنــدی بســیار زیــاد پیــش بــرود .کارگــران از
تشــکلیابی گریزاننــد چــرا کــه یــا آن را کار بــی فایــدهای میداننــد و
ســعی میکننــد تــا حقــوق خــود را بــا راههایــی غیــر از مبــارزهی جمعــی
(حتــا در شــکل قانونــی آن) بــه دســت آورنــد و یــا از کار جمعــی هراســانند
و آن را باعــث اخــراج و بیــکاری خــود میداننــد .یکــی دیگــر از دالیــل
روحی ـهی فــردی و تشــکلگریزی کارگــران ریش ـههای روســتایی طبق ـهی
اصلــی خــرده مالکــی فردگرایــی اســت.
کارگــر ایــران اســت .ویژهگــی
ِ
همیــن دهقــان خــرده مالــک و یــا حتــا دهقــان بیزمیــن از روســتا بــه
شــهر آمــده و در کارخانههــا یــا پروژههــا بــه عنــوان کارگــر مشــغول بــه کار
میشــود .ایــن کارگــر بــا ریشـهی روســتایی بــا همــان فرهنــگ در محــل کار
خــود مشــغول بــه کار اســت و در قبــال رخدادهــای ایــن فضــا عکسالعمــل
نشــان میدهــد .ایــن مســاله در پروژههــای عمرانــی بــه شــدت بــه چشــم
میخــورد زیــرا کــه بخــش مهمــی از کارگــران ایــن مراکــز را کارگــران
فصلــی و روســتایی تشــکیل میدهنــد کــه فاقــد آگاهــی طبقاتــی و یــا
دارای خصلتهــای روســتایی هســتند.
 -عامــل دوم سکتاریســم در صفــوف ســازمانها و احــزاب چــپ ایــران

اســت .فضــا و ادبیــات ایــن جریانــات بــه صــورت عمــده (و نــه مطلــق)
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فضــای گروههــای ســرنگونطلب اســت کــه بعضــا یــا مخاطبیــن خــود را
نمییابــد یــا کارگــران و تودههــای عــادی مــردم از آنهــا گریــزان هســتند.
سکتاریســم یــا فرقهگرایــی تودههــا را بــه عنــوان بخشــی از خــود تلقــی
میکننــد .فرقــه تشــکیالت جــدا از طبقــه اســت کــه علیــه یــک سیســتم
مســلط اجتماعــی مبــارزه میکنــد .فرقــه هــا ظاهــرا در حــال مبــارزه
بــه خاطــر ســوژهها هســتند (طبقــه و تــوده) امــا از آنهــا فاصلــه دارنــد
بنابرایــن راهحلهــای آنهــا غیرتــودهای و غیرفراگیــر اســت .فرقههــا در
برخــورد بــا جنبشهــای اجتماعــی ســعی دارنــد تــا حرکتهــای آنهــا
را در مســیر شــعارها و خواســتهای خــود هدایــت کننــد .فرقههــا ســعی
میکننــد مهــر خــود را بــر حرکتهــای اجتماعــی زده و وانمــود میکننــد
کــه هــر حرکتــی تحــت تاثیــر آنهــا انجــام پذیرفتــه اســت .فرقههــا٬
ســازمان نخبهگانــی هســتند کــه پــس از بــه دســت گرفتــن قــدرت نیــز
از همــان بــرج خــود بــه تودههــا نــگاه میکننــد لــذا در برخــورد بــا
ســوژههای خــود در موقــع لــزوم بــا آنهــا بــا خشــونت برخــورد کــرده،
سرکوبشــان میکننــد و بــر آنهــا برچســبهای سیاســی و اجتماعــی
میزننــد .سکتاریســم ایــدهی طبقــهی کارگــر نیســت و از بــاال بــه آن
نــگاه کــرده ســعی در انحــراف آن دارد .ایــن همــان درکــی اســت کــه
«سوسیالیس ـتهای تخیلــی» و یــا «کمونیس ـتهای هموارطلــب» در قــرن
 19داشــتند و مارکــس و انگلــس بــه طــور جــدی بــه نقــد آن پرداختنــد.
ـ

عامــل ســوم فضــای صرفــا روشــنفکری و غیــر واقعگــرای حاکــم بــر

اجتماعــات دانشجویــی و بخشــی از جنبــش چــپ دانشجویــان اســت کــه
ادبیاتــی کامــا تخصصــی و منحصــر بــه فــرد دارد .ایــن ادبیــات و یــا
حتــا شــیوهی برخــورد بــا ادبیــات روزمــرهی کارگــران و زحمتکشــان
بیگانــه و یــا حتــا متضــاد اســت و طبیعتــا مســالهی ارتبــاط گرفتــن و
آمــوزش کارگــران را مخــدوش کــرده و نــاکام میگــذارد .تجربــهی تلــخ
فعالیتهــای بیشــماری از ســوی دانشجویــان وجــود دارد کــه بــه دلیــل
درک ذهنــی و عــدم برخوردهــای خــاص بــا کارگــران بــه شکســت منجــر
گردیــده .برخــورد بــا طبق ـهی کارگــر و اقشــار ُمزدبگیــر و زحمتکــش در
حاشــیهی شــهرها و یــا روســتاها برخــورد هوشــیارانه و حســاب شــدهای را
میطلبــد کــه هرگــز در بیــن روش ـنفکران مرســوم و یــا حتــا قابــل تصــور
نیســت.
ـ عامــل چهــارم مذهــب اســت  .عاملــی تاریخــی و قدرتمنــد کــه در
سراســر جهــان ( از انترناســیونال اول تــا کنــون) بــرای کوبیــدن چــپ و
کمونیســتها بــه کار گرفتــه شــده اســت .ایــن عامــل در مشــرق زمیــن
بــه شــدت تاثیــر داشــته بــه طــوری کــه میتــوان گفــت اســا ِم سیاســی
بــه همیــن دلیــل توســط ســرویسهای اطالعاتــی امپریالیســتی ایجــاد و
گرایان تنــدرو
شــدن اســام
تقویــت گردیدهانــد .قدرتگیــری و یــا فعــال
ِ
ِ
در افغانســتان ،ایــران ،فلســطین ،لبنــان ،مصــر ،ترکیــه و عــراق درســت
بــر همیــن بســتر یعنــی نفــوذ مذهــب در جوامــع شــرقی صــورت گرفتــه
اســت .دس ـتگاههای حکومــت طبقاتــی در ایــران همیشــه مخالفــان خــود
را بــا ســاح تکفیــر مذهبــی کوبیدهانــد .ایــن ســرکوب بــه دو دلیــل
بــا موفقیــت انجــام میشــد )1 :مذهــب در اعمــاق اجتمــاع و در بیــن
تودههــای مــردم ریشــه داشــته و مــردم بــه دالیــل مختلفــی از جملــه
مســائل جغرافیایــی و کمآبــی و یــا ســلطهی دائمــی رژیمهــای اســتبدادی
و تاخــت و تــاز دائــم عشــایر وحشــی چشمانشــان بــه آســمان و نیروهــای
ماورالطبیعــه بــوده اســت .پــس ســرپیچی از مذهــب امــری نابخشــودنی و
ننگآمیــز تلقــی میگردیــد  )2همیشــه دســتگاه سیاســی در ایــران بــا
سیســتم مذهبــی همــراه بــوده اســت .مذهــب و دولــت شــرقی کالفــی در
هــم پیچیــده و جــدا ناشــدنی بودهانــد و سیاســتمداران (شــاهان  ،وزرا و
امــرا) بــا یــاری و فتــوای پیشــوایان مذهبــی کار خــود را پیــش میبردهانــد.
شیخاالســامها و امــام جمعههــا همیشــه جــزو ارکان و تاییــد کننــدهگان

حکومــت بودهانــد .در ایــن مــورد مشــخص یعنــی کمونیس ـتها و چپهــا
تیــغ تیــز حملــه از ســوی ایــن دســتگاه و مذهــب رســمی بــوده .بــه قــدرت
رســیدن اســامگرایان پــس از بهمــن 1357خ .باعــث مذهبــی شــدن کل
ارکان و قوانیــن حکومــت گردیــد و امــر حکــم ارتــداد و اعــدام ناشــی از آن
را بــه صــورت ســادهای در ایــران پیــاده کــرد .امــا حکومــت بــرای گریــزان
کــردن مــردم و کارگــران از چــپ همیشــه بیدینــی و آتهایســم آنهــا را
بهانــه کــرده و تودههــا و کارگــران را از نزدیــک شــدن بــه ایــن جریــان بــاز
داشــته اســت .جنبــش دانشجویــی نیــز در طــول  80ســال اخیــر هرگــز
نتوانســته سیاســت هوشــیارانه و برنامهریــزی شــدهای را در ایــن مــورد بــه
کار گیــرد و بــه فعالیــت در میــان طبقــه بپــردازد .حتــا بعضــا سیاســت
نابهجایــی هــم در مــورد مذهبســتیزی باعــث ضدیــت تــوده هــا بــا
فعالیــن شــده اســت و یــا در نقطــه مقابــل باعــث برخــورد غیــر ماتریالیســتی
بــا مذهــب و اعتقــادات تودههــا گردیــده اســت .اگــر بگوییــم یکــی از دالیــل
اصلــی ناکامــی چپهــا در ایــران مذهــب اســت ب ـیراه نگفتــه ایــم.
بحــث اتحــاد کارگــران و دانشجویــان مســتلزم شــناخت از هــر دو
بخــش اجتماعــی و فرهنــگ و ســاختار اجتماعــی هــر دو جنبــش اســت.
کمونیســم تنهــا بدیــل بــرای رهایــی پرولتاریــا و پیــروزی نهایــی جنبــش
برابریطلبانــهی دانشجویــان اســت .ســیر تاریخــی هــر دو جنبــش در
ایــران بایــد راهنمــای کار امــروز فعــاالن دو جنبــش باشــد .خیــز  9ســال
اخیــر کارگــران بــه دلیــل فشــار اقتصــادی و سیاســتهای ســرمایهداری
یکــی از بینظیرتریــن فرصتهــا را دراختیــار مبارزیــن ضدســرمایهداری
در ایــران قــرار داده اســت .بخــش مهمــی از ایــن فعالیــن در درون جنبــش
دانشجویــی فعالانــد .درک موقعیــت هــا و پیونــد بــا طبقــه و کار در
کنــار بدنــهی طبقــه امــر بســیار مهــم و عاجــل مبــارزه بــرای همــهی
کمونیســتها محســوب میگــردد .دور شــدن از فضاهــای روشــنفکری و
محفلــی و تــاش بــرای ارتبــاط بــا کارگــران و فعــاالن کارگــری و شــرکت
در اعتراضــات کارگــران و ســعی در ارتقــای جنبــش خودانگیخت ـهی آنهــا
وظیفــهی مهــم همــهی فعــاالن دانشجویــی چــپ اســت .در غیــر ایــن
صــورت فعــال دانشجویــی چــپ بــه یــک شبهروشــنفکر تبدیــل خواهــد
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 رزمنــدهگاناش قــرار خواهــد گرفــت .همانطــور کــه برخــی از
فعــاالن چــپ فاقــد ارتبــاط بــا طبقــه در جریــان خیزشهــای 1388خ .بــه
مدافعــان ســینه چــاک و دو آتشـهی جریــان ســبز تبدیــل گردیدنــد .پیونــد
بــا جنبــش کارگــری و درک خواســتهای آن و در نهایــت مبــارزه بــرای
تقویــت حــزب طبقـهی کارگــر تشــکیل شــده از جریانــات چــپ و کارگــری
بایســتی هــدف نهایــی جنبــش و فعالیــن دانشجویــی باشــد•.
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 -4تاریــخ فرهنــگ ایــران /نوشــته دکتــر عیســی صدیــق /انتشــارات دانشــگاه تهران/چــاپ
پنجم/اردیبهشــت /1349صفحــه 371

 -5از جملــه میتــوان 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 .

 -6البتــه اســتثناهایی هــم در ایــن رابطــه مواجهیــم کــه «گــروه اتحــاد کمونیســتی» بــه
عنــوان بخشــی از چــپ فعــال در کنفدراســیون دانشجویــان و محصلیــن خــارج کشــور یکــی

از آنهــا اســت و یــا در زمین ـهی کار موفــق در بیــن کارگــران نمون ـهای اســتثنایی بــا نــام
«ســاکا» (ســازمان کمونیس ـتهای انقالبــی ایــران) هســت کــه در مراکــز صنعتــی از جملــه

پاالیشــگاه تهــران و یــا ذوب آهــن اصفهــان پایــگاه داشــته و فعالیــت مخفــی داشــته اســت.

 -7بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد آمــار مبــارزات کارگــران و موضعگیــری چپهــا
مراجعــه کنیــد بــه مقالـهی «کالبــد شــکافی انقــاب – نقــش کارگــران صنعتــی در انقــاب

ایــران» نوشــتهی :احمــد اشــرف انتشــار اینترنتــی

 -8بــرای اطالعــات بیشــتر رجــوع کنیــد بــه نشــریه بــه ســوی سوسیالیســم (ارگان تئوریــک
حــزب کمونیســت ایــران) دور دوم شــماره ســوم مهــر مــاه  1368صفحــات  310تــا 319

پینوشتها:

 -1در زمینــهی تئوریــک رهبــران ایــن گــروه مکاتباتــی بــا پلخانــف ،کائوتســکی و بیــن
الملــل دوم انجــام دادنــد .آنهــا بــر ســر ماهیــت انقــاب مشــروطیت و ایــن کــه در انقــاب
بایــد جانــب خواسـتهای دموکراتیــک را گرفــت یــا خواســت هــای سوسیالیســتی ،اختــاف

نظــر داشــتند .از رهبــران گــروه میتــوان از واســو و آرشــاویر چلونگریــان نــام بــرد.

 -2دکتــر «ویلــم فلــور» معتقــد اســت کــه ایــن اتحادیــه بیشــتر تحــت نفــوذ عقیــده هــای
«سوســیال دموکراتــی» بــوده و از ارتبــاط تشــکیالتی بــا حــوزه هــای حــزب سوســیال

دموکــرات روســیه و یــا فرقــهی اجتماعیــون عامیــون ســخن نمیگویــد .رجــوع کنیــد

بــه کتــاب اتحادیــه هــای کارگــری و قانــون کار در ایــران  / 1941-1900نوشــته ویلــم
فلور/ترجمــه ابوالقاســم سری/انتشــارات طوس/چــاپ اول  . 1371و همچنیــن کتــاب شــوق

یــک خیــز بلنــد –نخســتین اتحادیــه هــای کارگــری در ایــران /1320-1285نوشــته جلیــل
محمــودی و ناصــر سعیدی/نشــر قطره/چــاپ اول ترهــان /1381صفحــات  116تــا 125

کتاب «دیدار با گالیندوپل» منتشر شده توسط انتشارات پروسه
آدرس وبالگ پروسه :
لینک دریافت کتاب :

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

http://newprocess2010.files.wordpress.com/07/2012/galindopol.pdf
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جنبش زنان

در گیومهی

«اکونومیسم»

نقدی بر نظرات دکتر محمد قراگوزلو

نسیم رها ،الدوز درخشان

ـدن زن و کا ِر وی نقطــه ی بحرانــی
بــرای رژیــم جمهــوری اســامی ٬زن ،بـ ِ
و حساســی اســت کــه بیــش از ســی ســال تــاش کــرد زیــر آوار فشــارها و
ســرکوب های مذهبــی ،ســنتی ،اخالقــی ،اقتصــادی و اجتماعــی زنــده بــه
ـتم چنــد الیــه آن چنــان فن ـ ِر مطالبــات
گــورش نمایــد .ایــن اســتثمار و سـ ِ
انســانی نیمــی از جمعیــت اجتمــاع را در هــم فشــرده کــرده اســت کــه
هــر آن می توانــد پایه هــای قــدرت رژیــم جمهــوری اســامی را بــه لــرزه
درآورد .امــا چگونــه می تــوان ایــن نیــروی اجتماعــی را رهبــری کــرد؟
جریانــات رفورمیســتی و بورژوایــی چــون کمپیــن یــک میلیــون امضــا از
فرصــت ســرکوب نیروهــای مترقــی اســتفاده نمــوده و بــا پیــش گذاشــتن
پاســخ های طبقاتــی خــود ،خلــق افــکار کــرده ،سیاســت های طبقــه ی
خــود را پیــش می برنــد .در طیــف چــپ نیــز پاســخ ها یکدســت نیســت.
کولهبــار پراتیـ ِ
ـک مبارزاتــی  150ســاله ی پرولتاریــا در راه انقــاب و ســاختن
جامعــه ی کمونیســتی ،مویــد ایــن واقعیــت شــده کــه مــرز میــان پاســخ ها
در «جبهــه ی انقــاب» بــه راحتــی بازشــناختنی نیســت و بــه تعمیــق و
تعمــق در اندیشــه ی انقالبــی ،واقعیــات موجــود و تضادهــای پیشــآروی
تحقــق ایــن آرمــان نیــاز دارد .از ایــن رو وظیفــه ی انقالبیــون دقــت در
برخــورد بــا تمامــی پاســخ هایی اســت کــه هــم جبهه ای های شــان ارائــه
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
قــرار دهــد کــه از قضــا پاســخ اکثریــت ایــن جبهــه بــه مســئله ی «زن و
رهایــی او» و جایــگاه «جنبــش زنــان» بــه عنــوان یــک جنبــش مبارزاتــی در
مســیر مبــارزه ی پرولتاریــا بــرای ســاخت جامعــه ی جدیــد اســت .اهمیــت
پرداختــن بــه ایــن مقالــه نــه در پاســخگویی بــه شــخص نگارنــده کــه
در بــه چالــش کشــیدن نگاهــی اســت کــه از عمیــق شــدن در ماهیــت
جامعــه ی سوسیالیســتی و کمونیســم ناتــوان اســت.
تزهای قراگوزلو و چند سوال

محمــد قراگوزلــو در مقــاالتِ «جنبــش زنــان در گیومــه» 1و «نــا امنــی
جنســی زنــان و جنبش هــای فمینیســتی» 2بــه موضــوع جایــگاه زن در
جامعــه و مســئله ی رهایــی او پرداختــه اســت .ســعی خواهیــم کــرد بــا
تمرکــز بــر مقاله ی»جنبــش زنــان درگیومــه» تزهــای قراگوزلــو در ایــن
زمینــه را مــورد بررســی و پرســش قــرار دهیــم .از آنجــا کــه پرداخــت
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قراگوزلــو بــه ایــن موضــوع کمتــر بــا متــد علمــی و دقیــق بــوده اســت،
ناچاریــم بــه نقــل قول هایــی پراکنــده از نوشــته ایشــان کــه حــاوی نکاتــی
مهــم اســت و زاویــه ی دیــد مشــخص ایشــان را بــه موضــوع نشــان میدهــد
تکیــه کنیــم و نتایــج سیاســی چنیــن تزهایــی را بررســی نمائیــم .اهمیــت
بررســی ایــن مقالــه در ایــن اســت کــه بــه صــورت فشــرده و صریحــی خــط
سیاس ـیای را بــه نمایــش می گــذارد کــه نــه تنهــا از دیــد مــا کمونیســتی
نیســت بلکــه بــا بی توجهــی بــه یکــی از مهمتریــن جبهه هــای نبــرد
طبقاتــی انحرافــات خطرناکــی را وارد پروســه ی مبارزاتــی طبقــه ی کارگــر
در مســیر کمونیــزم می کنــد .بایــد اذعــان کــرد کــه محــور نقــد دکتــر
قراگوزلــو در ایــن مقالــه کمپیــن یــک میلیــون امضــا و جنبش هــای نظیــر
آن می باشــد .امــا ایشــان از ایــن مبــدا نتایــج کالنــی را ســنتز می کننــد
کــه جــای فکــر و ســوال جــدی دارد.
نکات بحث قراگوزلو را میتوان در چهار محور زیر فشرده کرد.

« -1آن 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 می گیــرد ،نــه فقــط حرکتــی می نیمالیســتی اســت کــه
در اغلــب اوقــات بــه منافــع اکثریــت زنــان کارگــر و زحمت کــش بــی
اعتنــا می مانــد ،بلکــه در مجمــوع بــه ســبب پایــگاه فراطبقاتــی خــود
از ظرفیت هــای نهفتــه و فعــال ذهنــی و مــادی جنبش هــای اجتماعــی
فراگیــر مبتنــی بــر اســتراتژی سوسیالیســتی نیــز می کاهــد»
«جنبــش زنــان همــواره بــر نازل تریــن ســطح ممکــن مطالبــات
رفرمیســتی درجــا زده اســت»
«جنبــش زنــان در کشــورهای ســرمایه داری فرعــی بــا وجــود درجــه ای
از ترقی خواهــی کــه پیش تــر برشــمردیم ،مقولــه ای ناروشــن اســت کــه در
بهتریــن شــرایط تــا حــد جنبش هــای مــوج دوم فمنیســتی در کشــورهای
اصلــی ســرمایه داری ارتقــا می یابــد و آخریــن ظرفیــت اش مبــارزه بــا
خشــونت(خانوادهگی و اجتماعــی) علیــه زنــان و پــس زدن ســتم های
جنســی اســت».
اگــر کمپیــن را تنهــا نمونــه و مثــال جنبــش زنــان بدانیــم و یــا برعکــس
جنبــش زنــان را تنهــا در ماهیــت و قامــت حرکت هایــی نظیــر کمپیــن
یــک میلیــون امضــا خالصــه کنیــم ،شــاید ســطور بــاال خیلــی هــم مــورد
ـتقیم مباحــث ایــن خواهــد بــود کــه
مناقشــه قــرار نگیرنــد .نتیجــه ی مسـ ِ
زنــان دو نیــم می شــوند ،زنــان غیرکارگــر کــه بــرای مطالبــات خــود کار
خواهنــد کــرد و زنــان طبقــه ی کارگــر کــه بایــد بــرای مطالبــات خویــش
مبــارزه کننــد .ســازمان مبارزاتــی زنــان غیــر کارگــر «جنبــش زنــان»

اســت و بســتر مبارزاتــی زنــان کارگر«جنبــش کارگــری» .بــا ایــن مقدمــه
قراگوزلــو نتیجــه ای می گیــرد کــه محــور دوم تزهــای طــرح شــده در
مقالــه ی جنبــش زنــان در گیومــه اســت
« -2جنبــش زنــان از مطالبــات اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی زنــان
خانــه دار ســخن نمی گویــد ،نســبت بــه وضــع کــودکان کار بی تفــاوت
می مانــد .بــه حاشــیه ی شــهرها و روســتاها نمــی رود از زنــان کارگــر امضــا
نمی گیــرد»...
«واقعیــت ایــن اســت کــه بــی کاری و فقــر مهم تریــن معضــل اکثریــت
زنــان جهــان اســت....جنبش های فمنیســتی و جنبــش زنــان بــه مهمتریــن
معضــل زنــان بی اهمیــت می مانــد».
«کلیــت فراطبقاتــی جنبــش زنــان اجــازه نمی دهــد کــه آنــان از کار،
نــان ،مســکن و آزادی سیاســی ســخن بگوینــد»
از آنجــا کــه جنبــش زنــان ،مطالبــات ضــروری زنــان کارگــر را نادیــده
زنــان طبقــات فرادســت
می گیــرد .از آنجــا کــه جنبــش زنــان جنبــش
ِ
جامعــه اســت ،از آنجــا کــه ایــن جنبــش توجهــی بــه وضعیــت معیشــتی
و زیســتی زنــان طبقــه ی فرودســت نــدارد بنابرایــن تــز ســوم قراگوزلــو بــه
میــان می آیــد .ایــن جنبــش خطرنــاک خوانــده میشــود.
 « -3جنبــش زنــان نــه تنهــا از خصلــت طبقاتــی مشــخص و واحــدی
برخــوردار نیســت بلکــه بهواســطه ی دربرگرفتــن مطالبــات زنــان بــورژوا
صــف زنــان کارگــر را متشــتت می کنــد و جنبــش کارگــری را بــه تحلیــل
میکشــاند».
«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
می گیــرد ،نــه فقــط حرکتــی می نیمالیســتی اســت کــه در اغلــب اوقــات
بــه منافــع اکثریــت زنــان کارگــر و زحمت کــش بــی اعتنــا می مانــد ،بلکــه
در مجمــوع بــه ســبب پایــگاه فراطبقاتــی خــود از ظرفیت هــای نهفتــه و
فعــال ذهنــی و مــادی جنبش هــای اجتماعــی فراگیــر مبتنــی بــر اســتراتژی
سوسیالیســتی نیــز می کاهــد»
امــا تــز چهــارم راه حلــی نهایــی اســت کــه قراگوزلــو بــرای انکشــاف
وضعیــت حاضــر و پیش بُــرد مبــارزه در جهــت رهایــی واقعــی زنــان ارائــه
می کنــد.
 « -4اگــر می پذیریــم کــه زنــان کارگــر بــه عنــوان نیمــی از طبقــه ی
کارگــر فقــط در متــن جنبــش کارگــری قــادر بــه ایفــای موثــر نقــش
طبقاتــی خــود هســتند دیگــر صحبــت کــردن از یــک تشــکل مســتقل شــقه
کــردن جنبــش کارگــری اســت»
«زنــان کارگــر بخشــی از طبقــه ی کارگرنــد و تبعــا جنبــش یــا تشــکل
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»
«تشــکل زنــان کارگــر فی المثــل بایــد بــرای ایجــاد رخت شــویخانه،
ســه روز مرخصــی مــازاد بــر مــردان کارگــر ،شــرایط ویــژه ی محیــز کارگــر،
دســت ُمزد شــهروندی بــرای زنــان خانــهدار – خانــه داری بــه عنــوان
کار– تاســیس شــیرخوارگاه و مهــد کــودک و مشــابه این هــا مبــارزه کنــد.
اگــر ایــن خواســته ها در متــن پلتفــورم جنبــش کارگــری ثبــت نشــود
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»
و هــر جنبــش دیگــری کــه پاســخ را نــه در درهــم شکســتن مناســبات
موجــود کــه در امکانــات درون ایــن چهارچــوب بجویــد کــه بگذریــم ،ایــن
چهــار محــور فشــرده ی خطــی اســت کــه تبعــات سیاســی جــدی و اساســی

در مبــارزات چندیــن ســاله ی کمونیســت های ایــران و جهــان در گذشــته
و حــال داشــته اســت .در ابتــدا بایــد بگوییــم بررســی قراگوزلــو از جایــگاه
زن در جامعــه دقیــق و درســت نیســت .ایــن نــگاه ،بــا سادهســازی تصویــر
مناقشــات اجتماعــی ،پیچیدهگی هــای آن را نمی بینــد و پاســخ هایی
دمدســتی ارائــه می دهــد .پاســخ هایی تقلیل گرایانــه ،اکونومیســتی و در
مســیر همــان خطاهایــی کــه سال هاســت جنبــش انقالبــی را از نیــروی
رزمنــده ی نیمــی از جهــان محــروم کــرده اســت .خطایــی و خطــی کــه بــه
دلیــل ســطحی برخــورد کــردن بــا تضادهــای جامعــه ی طبقاتــی ،دچــار
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
خوش خیالــی را بــه چالــش کشــید کــه از رهایــی تاریخیــطبقاتــی تنهــا
لــق لقــه ی ســرمایه و کارش را از برنــد .خمینــی نیمــی از اجتمــاع را زیــر
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
ایــن چهــار تــز کــرد .اول بایــد از قراگوزلــو پرســید چــرا در پرداخــت بــه
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
نکــرده تــا همچــون مقــاالت کارگــری اش تحلیلــی مفصل تــر از پدیــده
ارائــه دهــد؟ آیــا ایــن موضــوع در خــور آن نبــود کــه ایشــان حداقــل در
بررســی ماتریالیســتی و نــه بــه ســیاق برخــی خطــوط فمنیســتی بورژوایــی
صرفــا جامعه شناســانه و تلخیــص شــده بــه موضــوع بپــردازد؟ دیالکتیـ ِ
ـک
تولیــد و بازتولیــد مناســبات طبقاتــی کجــای تحلیــل قراگوزلــو گــم شــده
اســت؟
ســوال بعــدی امــا از محــور ورود قراگوزلــو بــه بحــث زنــان بایــد پرســیده
شــود .چــرا وی «جنبــش زنــان» را در کمپیــن و امثــال کمپیــن خالصــه
میکنــد؟ چــرا چنیــن تعمیمــی را قائــل می شــود کــه هــر جنبــش زنانــی
را چیــزی در حــدود کمپیــن قل ـمداد کنــد؟ و ســوالی پیشــینی تر ،اساســا
وجــود جنبش هایــی چــون کمپیــن معلــول چیســت؟ شــاید بــد نباشــد از
خــود بپرســیم چــرا پاســخ هایی چــون کمپیــن در جامعــه وجــود دارد و
ایــن پاســخها حکایــت از کــدام تضــاد عینــی در جامعــه می کنــد؟ علــت
چیســت کــه پدیــده ی اجتماعــی و دیرینــه و فراگیــری بــه نــام «ســتم بــر
زن» از چش ـمها نهان داشــته می شــود؟ در جامعــه ی ســرمایه داری فرعــی
(اصطالحــی کــه قراگوزلــو بــرای اشــاره بــه کشــورهایی ماننــد ایــران از آن
اســتفاده میکنــد) مطالبــات زنــان غیــر کارگــر چــه می توانــد باشــد؟ آیــا
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
وظیفــه ی علــم مارکســیزم ،بررســی عمیــق پدیده هــا اســت ،بررســی ای
کــه رابطــه ی پیچیــده و چنــد الیــه ی میــان پدیده هــا را نشــان دهــد و
منطــق درون شــان را باتوجــه بــه چنیــن پیونــدی بیــرون بکشــد .بــه راســتی
چــرا عمــده ی حرکت هــای زنــان رفرمیســتی اســت؟ و چــرا قراگوزلــو بــرای
انقالبــی کــردن اش آن را ضمیمــه ی جنبــش کارگــری می کنــد؟ (بمانــد
کــه بایــد دیــد خــود ایــن جنبــش انقالبی گــری را چگونــه معنــا می کنــد
و در چــه میدانــد) تــا زمانــی کــه ایدئولوگ هــای جنبــش کارگــری
تضادهــای درون جامعــه ی ســرمایه داری را محــدود و قســمی ببیننــد،
شــاید نتیجــه ای جــز ایــن متصــور نباشــد کــه انقالبــی بــودن جنبش هــا
را در الصاق شــان و در دنبالــه روی شــان از جنبــش کارگــری و یــا در ایــن
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ـش کارگــری طــرح و
ببیننــد کــه خواست های شــان را در چهارچــوبِ جنبـ ِ
پیگیــری کننــد .بــد نیســت از قراگوزلــو پرســیده شــود ،جنبــش کارگــری ای
کــه انقــاب را در پیگیــری مطالبــات حقوقــی و اقتصــادی ببینــد ،بــا کــدام
ـان بــه تمامــی رفرمیســتی! را می توانــد انقالبــی
ـش زنـ ِ
چــوبِ جــادو جنبـ ِ
کنــد؟ اصـ ً
ا آیــا در جنبــش کارگــری جایــی بــرای تضــاد زن و مــرد وجــود
دارد؟ آیــا چنیــن تضــادی بــه رســمیت شــناخته می شــود؟ آیــا ســتم بــر
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 انقالبــی بــودن خــو ِد جنبــش کارگــری در چیســت؟
قراگوزلــو در بررســی خــود بــه ایــن ســواالت نمی پــردازد و نیــازی هــم
بــه پرداختــن بــه آن نمی بینــد ،چراکــه بــه وضــوح در مقالــه ی «جنبــش
زنــان در گیومــه» اشــاره می کنــد «واقعیــت ایــن اســت کــه بیــکاری و
ِ
اکثریــت زنــان جهــان از آمریــکا تــا ویتنــام و...
معضــل
فقــر مهم تریــن
ِ
ـکم ســیر و رشــد نیــروی
ـ
ش
در
را
ـی
ـ
رهای
ـه
ـ
ک
ـزم
ـ
کمونی
از
اســت» درکــی
ِ
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
ســویه ی دیگــری بــرای ســتم بــر زن نمیبینــد و یــا آن را اساســا تبعــی
می دانــد .ایــن درک نــه می توانــد رابطــه ی اجتماعــی ســتم بــر زن را
ببینــد و نــه می توانــد درک علمــی ای از ارتبــاط ارگانیــک آن را بــا ســتم
طبقاتــی بــه دســت دهــد .نویســنده اصــراری تنگ نظرانــه (البتــه بــا
توجیهــات اقتصــادی) دارد کــه ســتم بــر زن را نــه وضعیتــی خــاص کــه
نیــاز دارد بــا متــ ِد ماتریالیــزم تاریخــی ریشــه هایاش را بررســی کنیــم
بلکــه ،عارضــه ای جانبــی بدانــد کــه بــا حــل شــدن تضــاد کار–ســرمایه و
بــا پیــروزی جنبــش کارگری(چــه نــوع پیــروزی؟) و در پیگیــری مطالباتــی
چــون« ،ایجــاد رخت شــوی خانــه ،ســه روز مرخصــی مــازاد بــر مــردان
کارگــر ،شــرایط ویــژه محیــط کار ،دســت مزد شــهروندی بــرای زنــان
خانــه دار ،تاســیس شــیرخوارگاه و مهــد کــودک و »..برچیــده خواهــد شــد.
آنچــه قراگوزلــو نمی توانــد ببینــد ،مردســاالری بــه عنــوان سیســتمی
اســت کــه رابطــه ی ســلطه ی مــرد بــر زن را در جامعــه تثبیــت ،تولیــد و
تاریخــی ایــن مردســاالری و پدرســاالری.
بازتولیــد می کنــد و ریشــه های
ِ
مردســاالری بواســطه ی ایجــاد رابطــه ی تقســیم کاری ویــژه تــار و پــود
جامعــه ی طبقاتــی را تقویــت می کنــد .قراگوزلــو بــا این کــه در مقــاالت و
تحلیل هــای اش از ایــن اصطــاح اســتفاده می کنــد ،امــا الصــاق مبارزاتــی
زنــان بــه جنبــش کارگــری و نفــی ضــرورت وجــود چنیــن جنبشــی بــه
صــورت مســتقل ،مویــد ایــن نکتــه اســت کــه بــرای وی مردســاالریِ نظــام
ِ
جنــگ طبقاتــی نیســت .سیســتمی کــه
ســرمایه داری جبهــه ی ضــروری
حتــا اگــر بــه بخــش بســیار ناچیــزی از زنــان اجــازه رشــد و در دســت
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
خــود ،روابــط قــدرت و امتیــاز ،یعنــی تبعیــض اجتماعــی را زنــده کننــد.
مالکیــت بــر ابــزار تولیــد از ســوی زنــان بــورژوا اســتثنایی اســت کــه قاعــده
را مخــدوش نمی کنــد .ایــن زنــان منافــع طبقاتــی خــود را در تحکیــم
روابــط جنســیتی مردســاالر می بیننــد ،درســت همان طــور کــه مــردان
کارگــر از روابــط جنســیتی مردســاالرانه نفــع می برنــد و از ایــن رو بــه
صــورت خودبهخــودی بازتولیــد کننــده ی آن هســتند .هم چنیــن قراگوزلــو
بــا این کــه طــی اعترافــی دردنــاک امــا اجتناب ناپذیــر می نویســد «امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه جنبــش کارگــری نیــز بــه دلیــل حاکمیــت جریــان
مردســاالرانه ،مجــال رشــد زنــان را ســلب کــرده اســت» ایــن مردســاالری
را کــه در طــی ســالیان و قــرون در مغــز اســتخوان طبقــات فرودســت
جامعــه نیــز رســوخ کــرده هــدف حملــه خویــش قــرار نمی دهــد .جریــان
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مردســاالرانه چیســت؟ چــرا در جنبــش انقالبــی کارگــران رســوخ کــرده؟
زن اتحادیه هــا و
جریــان مردســاالرانه آیــا رؤســای خودخــواه یــا ضــد ِ
ســندیکاها هســتند کــه ویژهگــی شخصی شــان تمایــات مردســاالرانه را
بــا خــود وارد جنبــش نمــوده اســت؟ آیــا اساســا مردســاالری یــک «تمایــل»
ـش زنــان تنهــا زمانــی انقالبــی اســت کــه
و «گرایــش» اســت؟ اگــر جنبـ ِ
درون صفــوف جنبــش کارگــری و بــه عنــوان بخشــی از آن فعالیــت کنــد،
بــا گرایشــات مردســاالرانه ،پدرســاالرانه و عقب مانــده ی درون جنبــش
کارگــری بــه چــه شــکل می توانــد مبــارزه نمایــد؟ بایــد گفــت از دیــد
قراگوزلــو مردســاالری یــک تمایــل و گرایــش اســت و نــه یــک سیســتم .امــا
مردســاالری نــه یــک تمایــل کــه بــه ویژهگی 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
مردســاالرانه و پدرســاالرانه بهره هــای حیاتــی می بــرد .اســتثمار (کنتــرل
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 داریِ اصلــی و
فرعــی زیــر یــوغ مــردان اســت و بــه تبــع آن بیش تریــن ثــروتِ موجــود
در دنیــا در حســاب آقایــان نهفتــه اســت بــه ایــن مفهــوم می خواهــم
بگویــم کــه شــیوه تولیــد ســرمایه داری اساســا متکــی بــه روابــط اجتماعــی
مردســاالرانه اســت ».نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قراگوزلــو تنهــا بــا توجــه
بــه بخــش مالکیــت و توزیــع ثــروت ،ســرمایه داری را نظامــی مردســاالرانه
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
تمامیــت مناســبات تولیــدیِ جامعــه ی طبقاتــی یعنــی مالکیــت
ضــد زن در
ّ
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.
زنــان هیچ گونــه مالکیتــی حتــا مالکیــت بــر بــدن خــود ندارنــد و نبایــد
داشــته باشــند .امــا بایــد از قراگوزلــو پرســید ،آیــا جنبــش کارگــری از ایــن
ـی مردســاالرانه مصــون اســت؟ اگــر آری ،چگونــه؟ یــا چگونــه
روابــط اجتماعـ ِ
می توانــد بــرای کســب چنیــن مصونیتــی مبــارزه کنــد؟ بــا کــدام ابــزار،
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
یــک جامعــه ی طبقاتــی اســت ،چــه می توانــد باشــد؟
بــه مطالبــات انقالبــی ای کــه قراگوزلــو مبــارزه بــرای کســب آن هــا را برای
زنــان کارگــر ضــروری و حیاتــی می دانــد هــم بایــد دقــت کــرد .اینجــا
اســت کــه می بینیــم نــگا ِه اکونومیســتی تــا کجــا می توانــد تقلیلگرایانــه
و غیــر دیالکتیکــی بــا تضــادی عینــی و تاریخــی در جامعــه برخــورد کنــد.
زنــان کارگــر در ایــن اســت کــه رختشــویخانه
انقالبیــت جنبــش
اوج
ِ
ّ
بخواهنــد ،بــرای کار خانهگــی حقــوق دریافــت کننــد ،شــیرخوارگاه داشــته
باشــند و ...امــا شــاید درســت تر ایــن باشــد کــه بپرســیم بــه صــورت عینــی
چــه معضالتــی وجــود دارد کــه بــرای حــل آن بایــد بــه ایــن مطالبــات
دســت یافــت؟ آیــا دســت یابی بــه ایــن مطالبــات بــه منظــور التیــام
آالم فرودســتان جامعــه اســت؟ آیــا تنهــا تخفیــف دردی موقتــی اســت؟
روابــط کهنــه و پوســیده ی جامعــه آیــا تنهــا در ســایهی دســتیابی بــه
چنیــن مطالباتــی درهــم شکســته خواهــد شــد؟ ســتم جنســیتی ریشــه
در اعمــاق روابــط اقتصــادی و اجتماعــی طبقاتــی دارد ،ســوال اصلــی ایــن
اســت کــه ایــن روابــط اجتماعــی چگونــه ریشــهکن میشــود و امــروز
در جنبشهــای اجتماعــی چگونــه میتــوان آن هــدف را بازتــاب داد و
«زندهگــی» کــرد .البتــه کــه همــه ایــن مــوارد از مطالبــات اساســی زنــان
می باشــد ،البتــه کــه در مســیر مبــارزه بــرای تحقــق کمونیــزم تمامــی ایــن

مطالبــات بایــد کســب شــود ،البتــه کــه همــه ایــن مطالبــات بــر موقعیــت
فرودســت و تحــت ســتم زنــان داللــت دارد ،امــا چگونــه تضــا ِد زن و مــرد
تنهــا بــا ایــن مطالبــات ســویه های انقالبــی بــه خــود را بالفعــل می کنــد؟
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
خــارج نگــه مــی دارد ،دوم تاریــخ نشــان داد کــه دریافــت مــزد بــرای کار
خانگــی بــه نیــت خانه نشــین شــدن زنــان از ســوی کارگــران مــرد مطالبــه
شــد (قــرن  3)19تــا زنــان بــا حوصلــه و دقــت بــه پــرورش و خدمــت
بــه نســل آینــده کارگــران مشــغول باشــند ســرمایه داری هــم اتفاقــا در
پذیــرش ایــن درخواســت خیلــی مقاومــت نشــان نــداد چــرا کــه در جهــت
تحکیــم روابــط مردســاالرانه ای بــود کــه در نهایــت بــه تثبیــت ســلطه ی
ایدهئولوژیــک و هژمونــی اجتماعــی و دولتــی بــورژوازی خدمــت میکــرد.
ســوم؛ همان طــور کــه دکتــر قراگوزلــو هــم در بخشــی از مقالــه بــدان
اشــاره می کنــد کار زن نــه در خانــه کــه بیــرون از آن ولــی بــا انجــام همــان
کارهــای خدماتــی کــه در خانــه مشــغول بــدان بــود کاالیــی می شــود.
چهــارم؛ حتــا اگــر فــرض کنیــم کــه ســرمایه داری ارزش کا ِر 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
نیافتــه اســت و همیــن مســاله نکتــه ی اصلــی برخــورد تملکآمیــز بــر
بــدن زن اســت .اینجــا اســت کــه ســرمایه و مذهــب بــدن زن را محــل
تاخــت و تــاز منافــع طبقاتــی خویــش می یابنــد .آیــا جنبــش کارگــری بــه
عنــوان جنبشــی کــه در مبــارزه بــا ســرمایه داری شــکل گرفتــه اســت ،بــرای
مبــارزه بــا مردســاالری و پدرســاالریِ تاریخــی جامعــه ی طبقاتــی فکــری
کــرده؟ آیــا صــرف دســت یابی بــه مطالبــات مــورد نظــر و توصیــه قراگوزلــو
مبــارزه علیــه مردســاالری و پدرســاالری نیــز می باشــد؟ اگــر نــه ،پــس
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 انقالبــی را کــه
ایــن طبقــه در مســیر کمونیــزم بایــد ایفــا کنــد را می تــوان بــه مطالبــات
افــراد و قشــرهای مختلــف ایــن طبقــه فروکاســت؟ طبقــه ی کارگــر بــه
عنــوان یــک کل تاریخــی و جهانــی وظیفــه ای طبقاتــی بــه عهــده دارد و آن
ریشــهکن کــردن تمامــی طبقــات و تمایــزات طبقاتــی اســت هم چنیــن،
در مــورد «زن کارگــر» بایــد گفــت فــردی اســت دارای دو موقعیــت
اجتماعــی :زن و کارگــر .دو گونــه اســتثمار و دو گونــه ســتم در او متبلــور
شــده اســت و او از طریــق ایــن دوگونــه روابــط اجتماعــی در جامعــه جــای
دارد و بــا جامعــه کنــش دارد و بایــد علیــه هــر دو واکنــش داشــته باشــد.
«زنــان کارگــر بخشــی از طبقــه ی کارگــر هســتند و تبعـاً جنبــش یــا تشــکل
ایــن زنــان نیــز فقــط در درون طبقــه می توانــد شــکل بگیــرد تــا در کنــار
هم رزمــان مــرد علیه ســرمایه داری مبــارزه ی طبقاتــی متشــکل را پیــش
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 رقابتجویــی
خــود بــرای آن دلمشــغولی های سیاســی تراشــیده باشــند ،بلکــه تضــادی
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

درون جنبــش کارگــری کجاســت و چــه
جامعــه عمــل می کنــد( .راســتی
ِ
ارتباطــی بــا رهایــی کل جامعــه برقــرار می کنــد؟ و چگونه؟)ایــن محورهــا
نقــاط مهمــی از افتــراق نــگاه نگارنــده گان ایــن ســطور و دکترقراگوزلــو
اســت .وی در ادامــه می نویســد« :اگــر ایــن خواســت ها در متــن پلتفــورم
جنبــش کارگــری ثبــت نشــود ،راســت ترین مفهــوم آن فــرو غلتیــدن ایــن
جنبــش در سراشــیب انحطــاط مردســاالری اســت و بــه تبــع آن از دســت
دادن ماهیــت ترقی خواهانــه و سوسیالیســتی جنبشــی کــه بــرای آزادی
جامعــه مبــارزه می کنــد ».ایــن دغدغــه ای انقالبــی و مــورد احتــرام اســت
کــه نگــران بــه انحطــاط کشــیده شــدن جنبشــی باشــیم کــه قــرار اســت
جامعــه را آزاد کنــد ،امــا اوال نگرانــی فقــط ایــن نیســت ،و ثانیــا مردســاالری
یــک انحطــاط نیســت بلکــه رابطــه ای اجتماعــی اســت کــه هم ـهی مــا و
صــد البتــه جنبــش کارگــری هــم در چارچــوب آن ســازمان پیــدا کــرده
اســت .تنهــا جنبشــی انقالبــی 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
تــا کجــا در امــر رهایــی و آزادی نیمــی از جهــان موثــر واقــع خواهــد
شــد و چگونــه؟ ایــن آزادی و رهایــی چــه کیفیتــی دارد و مبــارزه بــرای
آن چگونــه آگاهــی انقالبــی ای را شــکل میدهــد؟ مطالبــات بــه خــودیِ
خــود بــد نیســتند ،همــه افــراد تحــت ســتم مطالبــه دارنــد و فهــم و درک
ایــن مطالبــات هــم ســخت نیســت ،امــا جنبــش انقالبــی نمی توانــد از دل
مطالبــات موقتــی کــه در چهارچــوب سیســتم حاکــم و بــا قواعــد حرکــت
آن تنظیــم می شــود ،تغییــری بنیادیــن را ایجــاد کنــد .آگاهــی بــه ایــن
امــر حیاتــی اســت کــه بــرای گسســت از وضعیــت موجــود بایــد فراتــر از
مطالبــات رفــت .بایــد ایــن خودبهخــودی درخواســت ها و مطالبــات را بــه
آگاهــی و خواســت تغییــر کیفــی وضــع پیوند زد .ســتم و اســتثمار ریشــه در
روابــط عمیــق طبقاتــی تاریخــی دارد .کنــدن ایــن ریشـهها یعنــی انقــاب.
فرمولــه کــردن مطالبــات موقتــی بــه عنــوان قدم هــای انقالبــی ســاده ترین
ـی اکونومیــزم اســت .طبقــه ی کارگــر نــه بــا نفــی
تعریــف و روشــن ترین معنـ ِ
دیگــر جبهه هــای نبــرد طبقاتــی کــه بــا توجــه کــردن بدان هــا بــا متحــد
کردن شــان و بــا رهبــری ایــن جنبش هــا تحــت سیاســتی کمونیســتی
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
ســرمایه داری تضــادی مهــم اســت .تضــادی کــه منجــر می شــود ثــروت
اجتماعــی تولیــد شــده در دســتان عــده ای معــدود انباشــته شــود و ایــن عده
ـرل کار و قــدرت
بــه جهــت مالکیــت داشــتن بــر ابــزار تولیــد ،قــدرت کنتـ ِ
توزیــع ثــروت تولیــد شــده بــر مبنــای منافــع خویــش را کســب کننــد .امــا
ـی
ایــن معضــل ،معضــل همــه مــردم کارکــن جهــان اســت .پــس خودویژهگـ ِ
ســتم بــر زن در کجاســت؟ بایــد بــه دو ســوال مهــم پاســخ گفــت ٬اول؛
ریش ـههای تاریخــی و مــادی ســتم بــر زن چیســت؟ و دوم؛ زن در کجــای
پروســهی تولیــد جامعــه و کجــای تاریــخ تکامــل ایــن پروســهی تولید
ایســتاده و چــه نقشــی در آن داشــته اســت؟
از آغــاز تکامــل تاریخــی بشــر انســانها در کنــار بازآفرینــی روزانــه ی
زندهگــی خــود ،شــروع بــه ســاختن انســان های دیگــر و تولیــد مثــل
نموده انــد .در پروســه ی ایــن تولیــد ،رابطه  هایــی میــان انســان ها شــکل
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،
کــه از ســویی طبیعــی و از ســوی دیگــر اجتماعــی اســت .بــه ایــن معنــا
اجتماعــی اســت کــه بــر همــکاری افــراد داللــت دارد .هــر شــیوه ی تولیــدی
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مشــخص همیشــه بــا شــیوه ی تعــاون
مشــخصی نیــز همــراه اســت« .ایــن شــیوه ی
تعــاون» خــود یــک نیــروی مولــده اســت .از
طریــق افزایــش بهــرهوری ،افزایــش نیازهــا
و آنچــه پایــهی ایــن دو می باشــد،یعنی
از طریــق افزایــش جمعیــت ،آگاهــی
انســانها و شــیوه های همــکاری بین شــان
پیچیده تــر می گــردد .تقســیم کار کــه در
ابتــدا تنهــا تقســیم کار در روابــط جنســی
بــود ،تکامــل مییابــد و تقســیم کار طبیعــی
بــا توجــه بــه اســتعدادهای طبیعــی را بــه
وجــود مــی آورد .بــا شــکلگیری تقســیم کار
مــادی و ذهنــی یعنــی تقســیم کاری کــه در
آن فعالیــت فکــری و مــادی –تولیــد فکــر و
تولیــد نیازهــای مــادی حیــات– بــه افــراد
مختلفــی تعلــق گرفــت توزیــع هــم نابرابــر
شــد .مالکیــت (انحصــار) بــر شــرایط کار و محصــوالت کار بــه وجــود آمــد.
اولیــن شــکل ایــن روابــط در خانــواده قــرار دارد؛ جایــی کــه در آن زن و
فرزنــدان بــردهگان شــوهر هســتند .ایــن بردهگــی اولیــن شــکل مالکیــت
اســت .تقســیم کار و مالکیــت بــه ایــن معنــا بیانهــای یکســانی هســتند
و هــر دو بــه یــک چیــز اشــاره دارنــد یکــی بــا رجــوع بــه خــود فعالیــت و
دیگــری بــا رجــوع بــه محصــول فعالیــت ،4ایــن اســت پایــه ی ماتریالیســتی
درتاریــخ جامعــهی طبقاتــی .نطفــه ی بردهگــی زن بــر
فرودســتی زنــان
ِ
ایــن تقســیم کار طبیعــی کــه بــه صــورت خودبهخــودی در امــر تولیدمثــل
بــر او تحمیــل شــد اســتوار اســت .زن هــم «ابــزار تولیــد» اســت و هــم
«نیــروی کار» .این جاســت کــه می تــوان ریش ـهی نــگاه ســنتی و مذهبــی
بــه زن را نیــز واکاوی نمــود .زنــی کــه در ســنت و مذهــب بــه «شــرایط
تولیــد»« ،ابــزار تولیــد» و بازتولیــد کننــده ی «نیــروی کار» فروکاســته
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،
در کالم حتــا از لفــظ کشــورهای ســرمایه داری فرعــی و اصلــی اســتفاده
ـی ســرمایه داری بــا
می کنــد) .بــا ایــن توصیــف «زن» در جامع ـهی طبقاتـ ِ
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 کا ِر زن از مــدا ِر تولیــد کاالیــی،کار او را بی
ارزش می ســازد (پولــی در قبــال آن پرداخــت نمی شــود) هم چنیــن کار
زن در خانــه و کار تولیدمثــل ،زن را بــه نــوع مخصوصــی از کارگــر تبدیــل
کــرده اســت کــه تحــت اســتثمار چنــد الیــه اســت .دقــت بــه ریشــه های
ماتریالیســتی ایــن مســاله از آنجــا مهــم و حیاتــی اســت کــه می توانــد
اندیشــهی انقالبــی را بــرای برداشــتن قدم هــای کیفــی در جهــت تغییــر
کیفیتــا بنیادیــن در مناســبات جامعــه ی آینــده روشــن تر کنــد.
نکتــه مهمــی کــه اشــاره بــدان در درک نقــد پایــه ای کــه بــه متــد و نــگاه
قراگوزلــو در «مســالهی زن» وجــود دارد ،مفیــد خواهــد بــود ایــن اســت
کــه حتــا اگــر بپذیریــم کــه تضــاد کار وســرمایه ،تضــاد اصلــی جامعــه ی
ســرمایه داری اســت ،ضــروری اســت کــه بتوانیــم دیگــر تضادهــای موجود در
جامعــه را در رابطــه ای دیالکتیکــی بــا ایــن تضــاد ببینیــم و تحلیــل کنیــم.
بایــد بتوانیــم روشــن کنیــم کــه چطــور تضادهــای مــادی ســرمایه داری
از قبیــل تضــاد کار یــدی و ذهنــی ،تضــاد شــهر و روســتا و ...در جهــت
تقویــت «تولیــد» و «بازتولیــد» تضــا ِد اصلــی عمــل می کننــد .امــا قراگوزلــو
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از دیالکتیکــی دیــدن ایــن ســطح از اکونومیــزم هــم ناتــوان اســت .تضــاد
اساســی ســرمایهداری تضــاد میــان تولیــد اجتماعــی و مالکیــت خصوصــی
(تصاحــب و کنتــرل خصوصــی و تولیــد اجتماعــی اســت) .ایــن بــه دو تضــاد
مهــم دیگــر کــه در هــم تنیده انــد پــا میدهــد :تضــاد کار و ســرمایه و
تضــاد آنارشــی– ارگانیزاســیون .تقلیــل راه حــل همــه ی تضادهــا بــه حــل
تضــاد کار و ســرمایه و بیهــوده یــا غیــر موجــه شــمردن باقــی جبهه هــای
ـدن مســیر
نبــر ِد علیــه ســرمایه ،نادیــده گرفتــن پروســه ی حــل تضــاد و ندیـ ِ
پــر پیــچ و خــم آن اســت .قراگوزلــو صــورت روابــط را می بینــد امــا در
تشــخیص قــوه ی محــرک نهایــی ایــن روابــط خــوب عمــل نمی کند .بررســی
موتــور محــرک ســرمایه داری یعنــی تضــا ِد «آنارشــی– اورگانیزاســیون» در
چهارچــوب ایــن مقالــه نمی گنجــد و مجالــی دیگــر می طلبــد امــا کشــف
ایــن موتــور محــرک اســت کــه بــه مــا کمــک می کنــد پیچیدگی هــای
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
جامعــه در بســتر ایــن تضــاد دائمــا در حرکت(آنارشــی – ارگانیزاســیون)،
هــر دم تولیــد و بازتولیــد می شــود و خــود نیــز متقابــا درتولیــد و بازتولیــد
ایــن تضــاد اصلــی موثرانــد .تضادهــای اجتماعی-طبقاتــی بــا آدمهــا ســر
و کار دارنــد! انســان اســیر اســت و بایــد رهــا شــود .اســیر چیســت کــه
بایــد رهــا شــود .مردســاالری– پدرســاالری کــدام نیــروی اجتماعــی را اســیر
کــرده و چــه نیــروی انفجــاری را تولیــد کــرده اســت؟ حــال می تــوان در
مقابــل ایــن نیــروی انفجــاری ایســتاد .بــدا بــه حــال هــر کــس کــه ایــن
کار را بکنــد .یــا اینکــه همراهــش شــد و کاری کــرد کــه انــرژی آن در
خدمــت بــه رهایــی کل بشــر از جامعــه ی طبقاتــی یعنــی در راه انقــاب
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
ســتم بــر زن و جایــگاه اش در عرصــه ی تولیــد بــه
می دهنــد .نطفــه ی
ِ
بــدن او و بــه پروســه ی تولیــد مثــل بشــر مربــوط می شــود.
زاینده گــی
ِ
امــا ایــن جامعــه ی طبقاتــی بــود کــه بــه مثابــه ی یــک شــرط خارجــی ایــن
نطفــه را پرورانــد ،جامعــه ی طبقاتــی کــه در مســیر تکامــل خــود امــروز
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
بــا نگاهــی بــه عقــب می توانیــم ایــن مســیری را کــه طــی شــده دنبــال
کنیــم و بفهمیــم کــه چــرا جامعــه ی طبقاتــی بــا اختــراع نهــاد اجتماعــی

بــه نــام پدرســاالری قــدرت زایندگــی جنــس مونــث را مهــار و کنتــرل کــرد.
کنتــرل کار دیگــری یعنــی اســتثمار بــه اختــراع انــواع و اقســام نهادهــا و
روابــط تولیــدی و اجتماعــی منجــر شــد .ایــن یکــی از مهمتریــن آنهاســت.
رابطــه ای تولیــدی اســت بــا خود ویژگی هایــش ،ماننــد همــه روابــط تولیــدی
اســتثمارگرانه ی دیگــر روبنــای سیاســی و فرهنگــی و ایدهئولوژیــک خــود
را نیــز تولیــد کــرده اســت .تعجــب نکنیــد کــه مــی گوییــم «روابــط
تولیــدی» .کافیســت نگاهــی بــه واقعیــت هــای تجربــی (و نــه ذهنیتهــای
مجــرد) کنیــم کــه بــه طــور متوســط دو ســوم کار جهــان توســط زنــان
انجــام میشــود ،نیمــی از محصــوالت غذایــی را زنــان تولیــد می کننــد .در
ـان ســوم بیــش از هفتــاد درصــد کار توســط زنان
بســیاری از کشــورهای جهـ ِ
انجــام میشــود و بیــش از  60درصــد مــواد غذایــی توســط زنــان تولیــد
میشــود .امــا عمدتــا در چارچــوب روابــط مردســاالری کــه در جوامــع
فئودالــی یــک شــکل اســت و در جوامــع ســرمایه داری شــکلی دیگــر ،برهــم
زدن ایــن روابــط یعنــی شــورش علیــه تمامیــت زوایــای ســتم گرانهی آن،
درک ایــن زوایــا بــه مــا کمــک خواهــد نمــود کــه جبهه هــای جنــگ علیــه
ســرمایه داری را بــه درســتی شناســایی کنیــم و مبــارزه ی طبقاتــی را در
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 .اینجاســت کــه مســاله ی زنــان و
مبــارزه علیــه سیســتم مردســاالر و پدرســاالر و روابــط مالکانــه آن انقالبــی
تعبیــر می شــود .در یــک نــگاه مارکسیســتی رهایــی زن ،رهایــی همــه
جانبـهی بشــر اســت از روبنــای دیرپــای جامعــه ی ســرمایه داری( .و مبــارزه
بــا روزنه هــای بازگشــت ایــن روابــط) طبقــه ی کارگــر هرگــز نمی تواننــد
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 .مبــارزهی آگاهانــه
در ایــن حــوزه یعنــی بــه رســمیت شــناختن حــق تملــک زن بــر بدنــش،
کنتــرل و در صــورت امــکان از بیــن بــردن شــیوهی تولیــدی کــه چنیــن
روابطــی را دامــن می زنــد و هوشــیاری دائــم بــرای جلوگیــری از بازگشــت
روابــط مالکانــه.
امــا نبــرد زنــان بــا کــدام سیاســت و جهتگیــری و بــا کــدام رهبــری
بایــد پیــش رود؟ قراگوزلــو جــواب ایــن ســوال را بــا حکــم زیــر ســایه ی
جنبــش کارگــری رفتــن حــل می کنــد .امــا خــود جنبــش کارگــری
بــرای چــه دارد مبــارزه می کنــد؟ ایــن هنــوز جــای ســوال دارد .جــواب
قراگوزلــو نــه کیفیــت جنبــش کارگــری را نشــان می دهــد و نــه کیفیــت
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
آن حاکــم اســت .بنابرایــن ماهیــت رهبــری چنیــن جنبشــی را در کــدام
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 دلخــوش
ـی
باشــیم و بــا کلیگویــی مســاله را حــل شــده تصــور کنیــم .سیاســت رهایـ ِ
جنبــش زنــان تنهــا می توانــد سیاســتی کمونیســتی باشــد .کمونیزمــی کــه
علــم روز بــه تضادهــای موجــود در علمــی و در رابطــه
بــا بهرهگیــری از
ِ
بــا دیگــر تضادهــای موجــود در جامعــه و در کلیــت پیچیــده و در هــم
تنیــده ی آن می نگــرد و کلیــت را بــا پیچیدگی هــای بــه نســبت بیشــتری
(بــه قــدری کــه علــم رشــد کــرده باشــد) در نظــر بگیــرد .ایــن کیفیتــی
نیســت کــه جنبــش کارگــری در کســب آن ناتــوان باشــد ،امــا کیفیتــی
هــم نیســت کــه جنبــش کارگــری «ذاتــا» بــدان آگاه باشــد .کســب ایــن

ـی پــر پیــچ و خــم و
دانــش و آگاهــی انقالبــی از مســیر پروســه ی مبارزاتـ ِ
همــه جانبــه ای می گــذرد .امــا تنهــا چنیــن سیاســتی اســت کــه می توانــد
بــا کســب رهبــری جنبش هایــی نظیــر جنبــش زنــان بــه صــورت کیفــی
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.
نادیــده گرفتــن ایــن نیــرو چیــزی اســت کــه در جــای جــای تاکیــدات
قراگوزلــو بــه چشــم می خــورد .نویســنده جنبش هــای زنــان را بــه تمامــی
مینیمالیســتی و فراطبقاتــی ارزیابــی می کنــد ،برخــی تعریفهــا را بایــد
روشــن کــرد :در جامعـهی تقســیم شــده بــه طبقــات ،ســتم بــر زن نهــادی
فــرا طبقاتــی اســت .یعنــی از مرزهــای طبقــات گــذر کــرده و زنــان همــه ی
طبقــات را در بــر می گیــرد .کارکــردش بــرای نظــام طبقاتــی ایــن گونــه
اســت .مقولــه اجتماعــی زن در داخــل یــک طبقــه تولیــد نشــده اســت،
در کل جامعــه تولیــد شــده اســت .ایــن واقعیــت بیــرون از تمایــات
ذهنــی هــر کــس اســت .آیــا دیــدن ایــن واقعیــت بــه معنــای آن اســت
کــه جنبشهــای زنــان نیــز بایــد فــرا طبقاتــی جلــو برونــد یــا میرونــد.
بــه هیــچ وجــه .افقهــای هــر جنبــش زنــان اســت کــه تعییــن مــی
کنــد کــه آیــا بورژوایــی اســت یــا پرولتــری انقالبی–کمونیســتی .حــال
مقایســه کنیــم بــا جنبــش کارگــری .مقولــه اجتماعــی کارگــر بــه وضــوح
فراطبقاتــی نیســت!! جمعیتــی در جایــگاه کارگــر اســتثمار و ســتم میشــود
توســط اقلیتــی بــه نــام طبقــه بــورژوا .جنبــش کارگــری امــا میتوانــد
بورژوایــی باشــد .افــق حاکــم بــر هــر جنبــش کارگــری تعییــن میکنــد
کــه بورژوایــی اســت یــا پرولتــری انقالبی–کمونیســتی .جنبــش انقالبــی
ایــران درایــن زمینــه نیازمنــد خانه تکانــی اساســی اســت .خانــه تکانــی
کــه شــاید کمــک کنــد ایــن جنبــش از نــگاه خشــک شــده اش بــه طبقـهی
کارگــر دســت بــردارد و بتوانــد کلیــت جامعــه و مســاله ی رهایــی تمامــی
طبقــات زیــر ســتم و اســتثمار را بــا ایــن موقعیــت در ارتباطــی دیالکتیکــی
ببینــد و علــم انقــاب را درپروســه ی انقــاب ،در جمع بنــدی رادیــکال
از مــوج اول انقالبــات و رویکردهایــی درون جنبــش کمونیســتی ســنتز
کنــد .تــا زمانــی کــه شــیفتگان «جنبــش کارگــری» (کــه الزامــا خطــی
بورژوایــی بــرای آن تبلیــغ می کننــد) آن انــدازه بــرای مســاله ی نیمــی از
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 قدمهایــی کیفــی در ایــن جنبــش ،انتظــاری غیــر واقعــی و
خیالــی خــام خواهــد بــود•.
پینوشت و منابع:

تمــام نقــل قول هــای مــورد اســتفاده در ایــن متــن از مقالــه ی «جنبــش
زنــان در گیومــه» گرفتــه شــده اســت.
 -1لینک مقاله ی«جنبش زنان در گیومه»

http://www.k-en.com/8mars8/2011march2$1-6.pdf

 -2لینک مقاله ی«ناامنی جنسی و جنبش های فمنیستی»

http://www.ofros.com/zanan/gharaghozolo_naamni.htm

« -3کمونیزم و مساله ی زنان ،جهت گیری های نوین» ،ص 25

 -4ایدئولوژی آلمانی ،ص  315-309٬305لینک مقاله ی بیکاری و فقر اینجا و انجا

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20100913101646.html
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ســــیــــاســـــت

حزب عدالــت و توســعه ()A.K.P

دربــارهی مســالهی زنــان:

ـتیزی
ـتثمار و زنسـ
ـنت ،اسـ
سـ

سولماز بهرنگ

مقدمه
ِ
ِ
ـال مســالهیِ زنــان – مخصوصــا
اخیــرا سیاســت حکومــت ترکیــه در قبـ ِ
ـخنان نخســت وزیــر اردوغــان علیـ ِه ســقط جنیــن– مــور ِد توجــه قــرار
بــا سـ
ِ
ـخنان اردوغــان کــه ســقط جنیــن را قتــل نامیــد و حمایـ ِ
ـت
ـ
س
ـت.
ـ
اس
ـه
گرفتـ
ِ
ـت زنســتی ِز حکومـ ِ
ـخنان وی ،هویـ ِ
ـت
وزیـ ِر بهداشــت و شــهردا ِر آنــکارا از سـ
ِ
آ.ک.پ ( )A.K.Pرا بــا ِر دیگــری آشــکار ســاخت1 .
هــر چنــد سیاســتهایِ آ.ک.پ کــه امــروز در ترکیــه حاکــم اســت،
متفــاوت از سیاسـ ِ
ـت ســنتی (تاریخـی) ایــن دولــت میباشــد ،بــا ایــن حــال
ِ
بایــد سیاسـ ِ
ـدرن
ـ
م
ـخ
ـ
تاری
ـت
ـ
تمامی
در
اش
ـگاه
ـ
جای
ـه
ـ
ب
ـه
ـ
توج
ـا
ـ
ب
را
ـی
ـ
ـت کنون
ِ
ِ
ـی ایــن کشــور تحلیــل کــرد.
سیاسـ ِ
ـکیل دولــت – ملّـ ِ
ـت ترکیــه در اوایــل ده ـهیِ  ۱۹۲۰و پــس از آن
از تشـ ِ
سیاس ـتهای ایــن حکومــت در مــور ِد زنــان بــا ملیگرایــی ،مدرن ســازی و
پــروژهیِ ملتســازی ( )nation buildingشــدیدا مرتبــط بــوده اســت .زنــان از
ـوان «نمــاد» و ابــزاری
ـمی کمالیســتی ،هــم بــه عنـ ِ
طــرفِ ایدهئولــوژیِ رسـ ِ
عنــوان
بــرایِ مدرنســازی و غربگرایــی ( ،)westernisationو هــم بــه
ِ
«مادرانــی کــه نســل خانــواده و ملــت را ادامــه میدهنــد» دیــده میشــدند
( .)۲۰۰۰ ، Selda erifsoyŞتــا ســال  ،۲۰۰۲ایدهئولــوژی و سیاسـ ِ
ـت احــزابِ
ِ
ریاســت جمهــوری ،در
مثــل
مهــم کشــور،
حاکــم ،دولــت و یــا نهادهــایِ
ِ
ِ
همیــن جهــت ادامــه داشــت ،امــا بــا پیــروزیِ حــزبِ عدالــت و توســعه در
انتخابــاتِ  ،۲۰۰۲اســا ِم سیاســی کــه تــا آن روز بــا احــزابِ مرتبــط بــا
ســنت «( »Milli Görüşدیــدگا ِه ملـی) شــناخته شــده بــود ،بــر کشــور حاکــم
شــد و سیاس ـتها در مــور ِد زنــان نیــز در همیــن راســتا تغییــر کــرد.
حــزبِ عدالــت و توســعه (آ.ک.پ) ،حــزبِ اســامگرایِ نئولیبرالــی اســت
ســال  ،۲۰۰۱از طــرفِ رجــب طییــب اردوغــان (نخســت وزیــر)،
کــه در
ِ
بولنــت ارینــک (رئیــس مجلــس) و عبــداهلل گــول (رئیــس جمهــور) –کــه
از حــزبِ رفــاه ،وابســته بــه ســنت «( »Milli Görüşدیــدگا ِه مل ـی) انشــعاب
کــرده بودنــد– تشــکیل شــد .آ.ک.پ کــه از ابتــدایِ حاکمیـتاش تــا کنــون
بــا اتحادی ـهیِ اروپــا و ایالـ ِ
ی دارد ،از نظ ـ ِر
ـت متحــده ارتبــاطِ بســیار نزدیک ـ 
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ایدهئولوژیــک بــا گــرو ِه اســامگرایِ فتــحاهلل گولــن -کــه در ترکیــه بــه
طریــق رســانهها و نهادهــایِ آموزشــی و امنیتــی بــه قــدرتِ
خصــوص از
ِ
اجتماعــی رســیده اســت -دیــدگاه و سیاسـ ِ
ـت مشــترکی دارد .آ.ک.پ کــه
ِ
سیاســت اقتصــادیاش یکــی از شــرکایِ مهــم آی.ام.اف (International
در
 )Monetary Fundو ســرمایهداریِ جهانــی اســت ،بــا سیاســتهایِ ضــ ِد
چــپ دانشجویــی ،و
وســیع
سوسیالیســتهایِ انقالبــی ،جنبشهــایِ
ِ
ِ
کارمنــدان عالــی رتبــه در چهارچــوبِ بوروکراســی نخبــگان کــه
ارتــش و
ِ
گان حاکمیـ ِ
ـتی ســابق هســتند ،روز بــه روز قــدرت خــود
نماینــده ِ
ـت کمالیسـ ِ
را تقویــت میکنــد3.
در ایــن مقالــه ،سیاسـ ِ
ـت آ.ک.پ در مــور ِد زنــان ،بــا توجــه بــه ریشـههایِ
ـازمان-دهی
ایدهئولوژیــک ،گفته هــایِ اعضــایِ حــزب ،تغییــراتِ قانون ـی ،سـ
ِ
درون حــزب و پراتیکهــایِ اجتماعــی مــور ِد تحلیــل قــرار گرفتــه
زنــان
ِ
ِ
اســت.
ایدهئولوژی آ.ک.پ و «خانواده علیه زن»
دو منبعــی کــه بــه ایدهئولــوژی آ.ک.پ در مــور ِد جنســیت و زنــان شــکل
ـم قومــی،
میدهــد؛ اســامگرایی و ناسیونالیســم (نــه بــه معن ـی ِ ناسیونالیسـ ِ
ـاس دولت-ملــت) اســت.
بلکــه بــه معنـ ِ
ـی ناسیونالیســم بــر اسـ ِ
ـان توحیــدی ،بــا نســبت
ـ
ادی
م
ـا
ـ
تم
ـل
ـ
مث
ـام
ـ
اس
ـن
ـ
دی
:
ـام
)۱زن و اسـ
ِ
ِ
ِ
ِ
هویــت زن را
ی دارد قــدرت و
دادن یــک ذاتِ ضعیــف بــه زنــان ،ســع 
ِ
ِ
جنســیت
بــه
عنــوان فــردی مســاوی بــا مــردان انــکار کنــد و ســرکوبِ
ِ
زنــان را توجیــه کنــد .ایدهئولــوژیِ اســام کــه بــه جــایِ فــرد بــر ا ّمــت
ِ
جنســیت زن را فتنهســاز میبینــد و بــرایِ جلوگیــری
تمرکــز میکنــد،
جنســی
رابطــه
کــردن
قدغــن
اجبــاری،
طریــق
از «فتنــه»  ،از
حجــابِ
یِ
ِ
ِ
ِ
غی ـ ِر شــرعی بــا نــا ِم «زنــا» و دیگــر قوانیــن ،ســعی دارد آنهــا را کنتــرل
ـش مــر ِد مســلمان نیــز حفاظـ ِ
ـاق
ـت نظــم و اخـ ِ
کنــد .در ایــن چارچــوب ،نقـ ِ
کــردن زنــان اســت( .فاطمــه گــول
طریــق محــدود
جامعــهیِ اســامی از
ِ
ِ
برکتــی)۱۹۹۶ ،

بــدن زنــان کــه در اســام وجــود دارد ،در
گــی زن و خانــواده و
و
ایجــا ِد تســلّط بــر رویِ
ِ
ِ
ادیــان توحیــدی در برابــ ِر زنــان ،ایجــا ِد دوگانه ِ
ـش مــادری و همســری در خانــوادهیِ پدرســاالر
عملکردهــایِ گوناگــون آ.ک.پ کــه مخصوصــا در اولیــن ســالهایِ
ـردن زنــان بــه نقـ ِ
محــدود کـ ِ
ـش
اســت .نجمآبــادی و روبینــا ســیگل در مقالــهای نوشــتهاند« :خانــواده
ـان «آزادیِ حجــاب» و «حـ ِ
ـق پوشـ ِ
حاکمیـتاش قــدرتِ خــود را بــا گفتمـ ِ
حجــاب» تقویــت کــرد ،دیــده میشــود :رو ِز  ۱۰مــارس  ،۲۰۱۱ســلیمان
عنــوان یــک اســتعاره ،در مرکــ ِز
عنــوان یــک نهــاد و هــم بــه
هــم بــه
ِ
ِ
نظریــاتِ ناسیونالیســم و پراتیکهــایِ دولت-ملّ ِ
ـس تبلیغــاتِ رســانهیِ آ.ک.پ در منطق ـهیِ  ،Ünyeدر توئیت ـ ِر
ــت ترکیــه و ایــران قــرار
دمیرچــی رئیـ ِ
ـدون حجــاب مثــل خان ـهای بــدون پــرده
دارنــد( Şerifsoy».جامعهشــناس) نیــز میگویــد« :اســتفادهیِ ایدهئولــوژیِ
ـمی خــودش نوشــت« :زن بـ ِ
رسـ ِ
اســت ،یــا بــرایِ فــروش اســت یــا بــرای اجــاره» (خبــر از روزنامــه حریــت،
ناسیونالیســم از نهــاد و اســتعارهیِ خانــواده ،مفهــو ِم اتحــا ِد ملـی را کــه بــرایِ
ـس
ـتگی ایــن جمعیــت الزم اســت ،مشــروع میســازد».
 .)۲۰۱۱در مــور ِد دیگــری در فوریــه  ،۲۰۱۱پروفســور اورهــان چکــر ،رئیـ ِ
ادامــه و بازتولیـ ِد همبسـ ِ
ناسیونالیســم دولت-ملّ ِ
( )۲۰۰۰ ,Şerifsoyبــر خــافِ
ی کــه
ـش االهیــات دانشــگا ِه ســلچوک ،بــه روزنامهنــگاران گفــت« :زن ـ 
دیــن
ــت مــدرن ،در
بخـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
ـ
ای
ز
ـ
مرک
در
زن
د
ـو
ـ
خ
ـرد،
ـ
بپذی
را
ـاوز
ـ
تج
ـال
ـ
احتم
ـد
ـ
بای
ـد
ـ
پوش
ی
م
ـه
دکلتـ
اهمیتــی کــه نهــا ِد خانــواده دارد ،زن بــه حــوزهیِ خصوصــی
ـع
ـ
تب
ـه
ـ
ب
ـام
ـ
اس
ِ
ِ
ِ ّ
زن مســلمان ،ایفــا
مشــکل قــرار میگیــرد» .بعــد از عکسالعملهــایِ منفــی از قشــرهایِ
ـی ِ
(خانــه) محــدود میشــود ،چــرا کــه «وظیف ـهیِ اصلـ ِ
مختلـ ِ
گان آ.ک.پ بــا بیجــا
ـش مــادری اســت».
ـف مــردم ،هلیــده اینجــکارا ،یکــی از نماینــده ِ
ـردن نقـ ِ
کـ ِ
انعــکاس ایــن ایدهئولــوژی کــه «زن» را فــدایِ «خانــواده» میکنــد در
ـتن عکسالعملهــا از چکــر دفــاع کــرد .مصطفــا یونلــدی نماینــدهیِ
دانسـ ِ
ِ
پراتیـ ِ
ـیدن دکلتــه خــودش آزار
ـک آ.ک.پ بســیار آشــکار اســت :قبــل از آخریــن بحثـ 
ی کــه دربــارهیِ
دیگــری از آ.ک.پ نیــز در ایــن مــورد گفــت« :پوشـ ِ
دادن بــه مــردان اســت» و اظهــار کــرد کــه تنهــا را ِه حفاظـ ِ
ـت زنــان از آزار و
ســقطجنین پیــش آمــد ،نخســت وزیــر اردوغــان کــه در  ۱۵ژانویــه ۲۰۰۱
تجــاوز ،رعایـ ِ
ـال اخبــا ِر ســل)۲۰۱۱ ،
گفتــه بــود« :مــا اصولگــرا هســتیم ،مبنــایِ اصولگرایــی مــا هــم ،نهــا ِد
ـت حجــابِ اســامی اســت( .منبــع :پرتـ ِ
ـال ۲۰۰۴
ـتن دســت ِکم  ۳کــودک » بــه
ـتن «زنــا» در سـ ِ
ـی ناموفـ ِ
ـق آ.ک.پ بــرایِ جــرم دانسـ ِ
خانــواده اســت» ،بارهــا بــا پیشــنها ِد «داشـ ِ
ـرح قانونـ ِ
طـ ِ
ّ
بــدن زنــان
زنــان تــرک ،نشــان داده بــود کــه زنــان در دیــدگا ِه او بــا «کارخانههایــی
تمایــل اســامگرایان بــه تســلط داشــتن رویِ
نیــز نشــانهیِ
ِ
ِ
ِ
میباشــد( .منبــع :بیانــات)
ـش جمعیــت» تفاوتـی ندارنــد( .منبــع:
بــرایِ افزایـ ِ
 )۲زن و ناسیونالیســم :ملیگرایــی (ناسیونالیســم)
 )NTV-MSNBCآ.ک.پ کــه در اکتبــ ِر  ،۲۰۰۸بــه
رســمی نهــا ِد دولت-ملــت در
ـن
کــه ایدهئولــوژیِ
وزارتِ دادگســتری رســما پیشــنهاد کــرد که سـ ِ
ِ
مهمترین نقطهی مشترک
ـوان
ازدواج زنــان از  ۱۸بــه  ۱۴ســال کاهــش بیابــد،
دوران ظهــو ِر ســرمایهداری اســت ،زن را بــه عنـ ِ
ِ
ِ
ـال « ۲۰۱۱وزارتِ زنــان و خانــواده»
اخیــرا در سـ ِ
نمــا ِد سیاســتهایِ ملــ ی و مکانیــز ِم بازتولیــ ِد ناسیونالیسم و ادیان توحیدی در
ملــت میبینــد و ایــن دیــدگاه ،زن را از شــهرون ِد
ـن اجتماعــی» تغیی ـ ِر
بــه «وزارتِ خانــواده و تأمیـ ِ
برابر زنان ،ایجاد دوگانهگی زن
درجهیــک بــه یــک ابــزار تبدیــل میکنــد.
ـخنان فاطمــه شــاهین،
ـ
س
ـن
ـ
اولی
از

ی
ـ
یک
داد.
ـام
ـ
ن
ِ
گان کتاب «زن-
عضــ ِو آ.ک.پ و وزیــ ِر خانــواده چنیــن بــود:
و خانواده و محدود کردن زنان
 Anthiasو  ،Yuval-Davisنویســنده ِ
«کسـی تــا بــه حــال از فمینیســم فایــدهای ندیــده
مل ـت -دولــت » ( )Woman-Nation-Stateکــه یک ـی
به نقش مادری و همسری در
اســت ،بعــد از ایــن هــم نخواهــد دیــد»( .منبــع:
اصلــی مســالهیِ زنــان و ملیگرایــی در
منابــع
از
ِ
ِ
خانوادهی پدرساالر است
 )Bianetدوگانهانــگاریِ زن و خانــواده ،نــه تنهــا
جامعهشناســی اســت معتقدنــد دولت-ملــت دو
ی را بــه زنــان تحمیــل میکنــد .اولیــن
ـش اصلـ 
در اظهــارات ،بلکــه در اســناد و بیانیههــایِ
نقـ ِ
ـدن زنــان و بازتولیـ ِد
انتخابــاتِ حــزب نیــز دیــده میشــود .بیانیــهیِ
نقــش بــه وســیلهیِ کنتـ ِ
ـرل بـ ِ
ـق مکانیزمهــایِ کنتــرل (مثــل
ـی
ـوان مسـ ِ
ـی آ.ک.پ در سـ ِ
ـتی ملــت اســت و دومیــن نقــش از طریـ ِ
ـال  ، ۲۰۰۱زن را بــه عنـ ِ
زیسـ ِ
ـئول اصلـ ِ
انتخابــاتِ عمومـ ِ
ـن مرزهــایِ جمعیـ ِ
ـت ملــت اســت .زنــان ،نــه
ـش مــادری و خدمــاتِ خانهگــی نشــان داده و برنام ـهیِ اقتصــادیای را
سیاسـتهایِ جمعیتـی) تعییـ ِ
نقـ ِ
ِ
ِ
ی نیــز
هویــت فرهنگــ 
هویــت بیولوژیــک ،بلکــه در مــور ِد
تنهــا در مــور ِد
ـوان حمایــت از زنــان ،در واقــع از زن و
پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــا عنـ ِ
ـادران ملــت»
ـ
«م
ـل
ـ
مث
ـی
ـ
تعاریف
ـا
ـ
ب
ـا
ـ
ه
ن
آ
ـد:
ـ
دارن
را
ـده
ـ
کنن
ـد
ـش بازتولیـ
مردهــایِ متاهــل حمایــت میکنــد( .منبــع)Bianet :
ِ
نقـ ِ
ِ
هویــت ملــی میشــوند
روح ملــی» تبدیــل بــه نمــا ِد
«خانــواده»ای کــه آ.ک.پ آن را حمایــت و تقویــت میکنــد ،بــرایِ
یــا «نماینــده ِ
گان ِ
ِ
فرهنــگ ملــی» بــه آنهــا تحمیــل
و «رفتارهــایِ مناســب بــا هویــت و
زنــان کام ـا یــک مکانیــز ِم ســرکوب و تس ـلّط اســت :در جــزوهیِ «تعلیــم
میشــود ( .)۱۹۸۹ ، Anthias & Yuval-Davisدر دولتهــایِ نظامــی مثــل
ی بــرایِ خانوادههــا» کــه از طــرفِ شــهرداریِ تــوزال
و دســتو ِر مذهبــ 
ترکیــه کــه ارتــش در فرهنـ ِ
ـگ آنهــا اهمیـ ِ
ی کــه تــازه ازدواج
اســتانبول ،وابســته بــه آ.ک.پ ،در  ۲۰۰۶بــه خانوادههایـ 
ـت بســیاری دارد ،همیــن دیــدگاه
کردنــد داده شــد ،نوشــته شــده دختــران در ســن  ۹ســالگی میتواننــد
ـادران شــهدا» ابــزار و نمــادی میســازد و بــه آنهــا
ـوان «مـ
ِ
از زنــان بــه عنـ ِ
ازدواج کننــد .مــردان میتواننــد زنهــا را اگــر ردی برجــای نگــذارد ضــرب
ایــن نقــش را تحمیــل میکنــد.
آ.ک.پ ،از دیدگاهــی زنســتیز ،در مواضعــی دربــارهیِ جنـ ِ
ـتن نامــه طــاق
ـگ کردســتان
و شــتم کننــد ،و آنهــا میتواننــد از زنــان از طریـ ِ
ـق نوشـ ِ
ـان فعــال در گروههــایِ مخالـ ِ
ـف حاکمیــت،
بگیرنــد (منبــع :روزنامــهیِ صبــاح) .از ســویِ دیگــر ،دههــا نماینــدهیِ
(ترکیــه) و بــه خصــوص علیــه زنـ ِ
ی از
از ملیگرایــی و میلیتاریســم (جنگگرایــی) اســتفاده میکنــد .یکــ 
آ.ک.پ ،بــا عقـ ِد اســامی –کــه در ترکیــه رســمی نیســت– بــا بیــش از یــک
زن ازدواج کردهانــد و  ،Suat Kılıçنماینــدهیِ آ.ک.پ در مجلــس ،در ایــن
ایــن مــوارد ،اظهــاراتِ نخســت وزیــر اردوغــان ،دربــاره یِ دلشــاد آکتــش –
کــه در شــه ِر هپــا (در منطقـهیِ دریــایِ ســیاه) در تظاهراتــی علیــه آ.ک.پ،
بــاره گفتــه اســت« :چنــد همســری در اســام مجــاز اســت .ببینیــد مــن
 ۳زن دارم ،میتونــم  ۴تــا هــم داشــته باشــم» .ایــن واقعیــت نیــز نش ـان
ـتخوان لگــناش شکســت– بــود .اردوغــان در
بــر اثــ ِر حملــهیِ پلیــس اسـ
ِ
ی دارد
دهنــدهیِ چهــرهیِ اصل ـی ِ نهــا ِد خانــوادهای اســت کــه آ.ک.پ ســع 
ســخنانی کــه از کانالهــایِ تلویزیونــی بــه طــو ِر زنــده پخــش میشــد
آن را تقویــت کنــد (منبــع :روزنام ـهیِ جمهوریــت) .در مــی  ،۲۰۱۱ســیبل
ـازمان چپگــرایِ ( Halkevleriخانـهیِ مــردم)
دربــارهیِ دلشــاد –کــه عضـ ِو سـ
ِ
یورســین ،مشــاوره خانــواده در شــهرداریهایِ فاتیــح و ایــوپ (وابســته بــه
اســت– بــرایِ ایجــا ِد شــبهه دربــارهیِ «باکره»بــودن او گفــت« :معلــوم
آ.ک.پ) در اســتانبول ،گفتــه اســت« :چنــد همســریِ مــردان در مذهب مــان
ـش
نیســت زن اســت یــا دختــر!» (منبــع :بینــت) (ایــن بخــش مقالــه بــا بخـ ِ
ـ
نق
،
ی
ـ
جنس
ر
ـ
نظ
از
زن
ـر
ـ
اگ
ـت.
ـ
اس
ـاز
ـ
مج
ـرآن
ـ
ق
در
و
ـش مــادری ،کارهــایِ
ِ
ِ
ـان کــرد» نیــز مربــوط اســت)
«سیاســت آ.ک.پ در براب ـ ِر زنـ ِ
ـق چنــد همســر
خانگــی و دوســتی ،بــه حـ ِد کافـی موفــق نباشــد ،مــرد حـ ِ
 )۳دوگانگــی زن-خانــواده :مهمتریــن نقطـهیِ مشـ ِ
ـترک ناسیونالیســم
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ـل در
داشــتن را دارد .ایــن روش از روابــطِ نامشــروع در جامعــه و معضـ ِ
ـدن دختــران جلوگیــری خواهــد کــرد» .اظهــاراتِ یورســین
خانــه مانـ ِ
ـق قانون ـی ِ چنــد همســری بــرایِ مــردان شــد نشــان
ـان حـ ِ
کــه خواهـ ِ
میدهــد کــه ایدهئولــوژیای کــه خانــوادهیِ مردســاالر را مشــروع
مــردان آ.ک.پ بلکــه از طــرفِ
میســازد نــه تنهــا از طــرفِ
زنــان
ِ
ِ
ـل قبــول اســت( .منبــع :روزنامــه رادیــکال)
حــزب نیــز قابـ ِ

تأثیر سیاست اقتصادی نئولیبرال آ.ک.پ بر زنان
ِ
مســتقل
هویــت
آتشــین آ.ک.پ از نهــا ِد خانــواده علیــ ِه
دفــا ِع
ِ
ِ
زنــان نــه تنهــا بــا ایدهئولــوژیِ اصولگــرایِ اســامی ،بلکــه بــا
سیاسـتهایِ نئولیبــرال نیــز مرتبــط اســت .از دهـهیِ  ۸۰میــادی تــا
کنــون ،حکومتهــایِ محافظ ـهکار در کشــورهایِ ســرمایهداریِ غــرب،
ی دارنــد زنــان
ـوان یــک اســتراتژی بــرایِ مهــا ِر ب ـیکاری ،ســع 
بــه عنـ ِ
را از بــازا ِر کار خــارج کننــد و آنهــا را وادار بــه برگشــتن بــه خانــه و
ـی زنــان،
خانــواده کننــد .وقت ـ 
ی ســرمایهداری بــه طــور کلــی از کا ِر خانگـ ِ
بــه لحــاظِ بازتولیــ ِد نیــرویِ کا ِر مــردان ســود میبــرد،
دالیــل اقتصــادیِ
ِ
کــردن «خانــه و خانــواده» بــه زنــان بســیار واضــح میباشــد.
تحمیــل
ِ
محمــد شیمشــک ،وزیـ ِر دولـ ِ
ـت آ.ک.پ در  ۲۰۰۹گفــت« :میدانیــد چــرا
ـان
ـران اقتصــادی ،زنـ ِ
ـرخ ب ـیکاری افزایــش مییابــد؟ زیــرا در شــرایطِ بحـ ِ
نـ ِ
زنــان زحمتکــش
جویــایِ کار هــم بــه نیــرویِ کار اضافــه میشــوند» و
ِ
بحــران اقتصــادی و بــیکاری نشــان داد.
اصلــی
مســئول
عنــوان
را بــه
ِ
ِ
ِ
ِ
بویســل ارقلــو ،یکــی از وزرایِ آ.ک.پ کــه در  ،۲۰۱۱بــه زنانــی کــه از او کار
خواســتند بــا خنــده گفــت« :مگــر کارهــایِ خانــه برایتــان کافـی نیســت؟».
ـت مشـ ِ
ـکاس سیاسـ ِ
ـترک اســا ِم
هم ـهیِ ایــن برخوردهــا نشــاندهندهیِ انعـ ِ
ی دارنــد زنــان را از نیــرویِ کا ِر
اصولگــرا و نئولیبرالیســم اســت کــه ســع 
جامعــه خــارج کننــد( .منابــع :اتحادی ـهی  ,Eğitim-Senروزنامــه رادیــکال)
ـمی وزارتِ
ـادران کارگــر» کــه در سـ ِ
ی بــرایِ مـ
جــزوهیِ «راهنمایـ 
ِ
ـایت رسـ ِ
ِ
ِ
حکومــت
ذهنیــت
خانــواده و سیاســتهایِ اجتماعــی منتشــر شــد نیــز
ترکیــه را در ایــن مــورد نشــان میدهــد .در ایــن جــزوه آمــده اســت:
ی کــه کار میکنــد ،بایــد همیشــه در یــاد داشــته
«یــک مــادر در حالــ 
باشــد کــه وظیفــه یِ اصلــی او کا ِر خانگــی اســت .اولیــن وظیفــهیِ یــک
نقــش همســر بــرایِ شــوهرش ،مــادری بــرایِ فرزنــدش و
مــادر ،ایفــایِ
ِ
در نهایــت کدبانویــی بــرایِ خانــهیِ خــودش اســت ».در ایــن جــزوه ،بــا
مثالهــایِ مختلــف نشــان داده میشــود کــه اگــر یــک مــادر کار کنــد،
ی (!) بــه ســرش میآیــد .مثــا بــا قصــهیِ «مــادری کــه
چــه فالکتهایــ 
ِ
سرپرســت مناســبی بــرایِ فرزنــدش پیــدا کنــد و در نتیجــه
نمیتوانــد
وقت ـی او ســر کار هســت بــه فرزنــدش تجــاوز میشــود» نشــان داده شــده
ـردن یــک زن بــرایِ خانــواده تــا چــه انــدازه خطرنــاک (!)
اســت کــه کار کـ ِ
اســت( .منبــع :ســعیت )Bianet
ِ
ِ
سیاســت نئولیبرالیســتی از دهــهیِ  ۸۰میــادی تــا کنــون ،بــا
تقویــت
ِ
کــردن کا ِر انعطافپذیــر ( ،)flextimeکا ِر
امنیــت اجتماعــی و رایــج
کاهــش
ِ
ِ
زنــان را بــیارزش ســاخته و زنــان را بــه عرصــهیِ کا ِر ارزان ،بیامنیــت و
ـن جدی ـ ِد
انعطافپذیــر محــدود کــرده اســت .آ.ک.پ کــه بــا تصویـ ِ
ـب قوانیـ ِ
بیمــهیِ اجتماعــی ،اســتخدام و اتحادیههــایِ کار ،سیاس ـتهایِ نئولیبرالــی
ـی پــول
ـع اتحادی ـهیِ اروپــا و صنـ ِ
ـدوق بینالمللـ ِ
را کــه بــا توجــه بــه منافـ ِ
(آی.ام.اف) تعییــن شــده را اجــرا کــرده اســت ،در راســتایِ ایــن سیاســت
ـوان نیــرویِ
از زنانــی کــه نتوانســته آن هــا را بــه خانــه محــدود کنــد بــه عنـ ِ
ســال  ۵۸ ،۲۰۰۸درصــد
رســمی
طبــق آمــا ِر
کا ِر ارزان اســتفاده میکنــد:
ِ
ِ
ِ
بــدون قــرارداد کار
زنــان اســتخدام شــده در شــغلهایِ گوناگــون،
از
ِ
ِ
زنــان
میکننــد .ایــن تعــداد در مــردان  ۳۸درصــد اســت .یکچهــارم
ِ
ـدون قــرارداد کار میکننــد .بــا توجــه بــه اینکــه آمارهــایِ
کارگــر نیــز بـ ِ
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رســمی نمیتوانــد اطالعــاتِ کامــل و دقیقــی را ارائــه کــرده باشــد ،میتــوان
گفــت کــه ایــن آمــار در واقــع خیلـی بیشتــر از ایــن اســت( .منبــع)KEIG :
نتیجهی حاکمیت ده سالهی آ.ک.پ :زن ُ
کشی ()femicide
قتــل
عنــوان جامعه شــناختیای اســت کــه بــه
زن ُکشــی ()femicide
ِ
ِ
ِ
ِ
جنســیت زنــان
سیســتماتیک زنــان بــا علتهــایِ مختلــف در ارتبــاط بــا
ـوان
تعییــن شــده اســت .کشــتا ِر زنــان از ســویِ مــردان کــه بیشتــر بــه عنـ ِ
ســال اخیــر
طــول هفــت
«قتــل ناموســی» از آن نــام بــرده میشــود در
ِ
ِ
کــه حــزبِ «عدالــت و توســعه» در قــدرت بــوده اســت ۱۴برابــر افزایــش
ســال ۲۰۰۲
طبــق آمارهــایِ وزارتِ دادگســتری در
پیــدا کــرده اســت.
ِ
ِ
کــه حــزبِ عدالــت و توســعه بــه قــدرت رســید آمــا ِر زنــان کشــته شــده
ســال  ۲۰۰۹ایــن آمــار بــه ۹۵۳نفــر
اول
ِ
 ۶۶نفــر بــود و در هفــت مــاه ِ
ـش قتلهــایِ
رســید 3.اگــر در نظــر بگیریــم کــه در طـ ِ
ـول ایــن مــدت افزایـ ِ
کل جهــان تنهــا ۱۰درصــد بــود بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه
زنــان در ِ
ـل کلــی پیــروی نمی کنــد بلکــه از
ـش آمــار در ترکیــه از عوامـ ِ
ایــن افزایـ ِ
ـی ترکیــه متاثــر بــوده اســت.
عوامـ ِ
ـل سیاســی و اجتماعــی در شــرایطِ فعلـ ِ
همســران
ایــن قتلهــا بیشتــر از ســویِ نزدیــکان ،خانــواده ،همســران و
ِ
ســابق زنــان صــورت می گیــرد .بهانههــایِ رایــج بــرای ارتــکاب بــه ایــن
ِ
گونــه قتلهــا خیانــت و یــا شــبهه یِ خیانــت ،درخواسـ ِ
ـت طــاق ،متارکــه،
ـردن شــئوناتِ اخالقــی و ...اســت« .بــا عشــوه ســاعت پرســیدن
رعایــت نکـ ِ
ِ
«درخواســت ترانههــایِ عاشــقانه از
از مــردان»« ،زیــادی حمــام کــردن»،
ـردن
رادیــو»« ،صحبــت کــردن بــا پســران» ،و حتــا «بینمــک درســت کـ ِ
مــردان قاتــل بــوده کــه در دفاعیات شــان
ماکارونــی» از جملــه «دالیــل»
ِ
در دادگاههــا ارائــه شــده و در رســانهها هــم بازتــاب پیــدا کــرده اســت4.
(منبــع :پرتــال خبــر ســل)
ممــی  ۱۶ســاله در شــه ِر آدیامــان از
کشــتن مدینــه
مثــا بهانــهیِ
ِ
ِ
طــرفِ خانــوادهاش« ،صحبــت کــردن او بــا پســران» بــود (منبــع :بینــت)،
ـل ســوگی اککــوش کــه در شــه ِر ازمیــر از طــرفِ همســرش
و بهان ـهیِ قتـ ِ
ـیدن شــلوا ِر تنــگ و بــا عشــوه ســاعت
ـ
«پوش
ـد،
ـ
ش
ـته
ـ
کش
اش
جلــویِ بچ ـه
ِ
پرســیدن از مــردان بــود» (!) (منبــع :روزنامــه رادیــکال)
اصلــی
دلیــل
حقــوق زنــان ،میگویــد
مدافــع
هلیــا گلبهــار ،وکیــل و
ِ
ِ
ِ
ِ
ی بــه زنــان
کــردن زندگــی ِ ســنت 
قتــل زنــان ســعی در تحمیــل
ِ
افزایــش
ِ
ِ
ـی ســنتی مقاومــت میکننــد کشــته
ـرض زندگـ ِ
اســت و «زنانــی کــه بــه تعـ ِ
میشــوند»( .منبــع :بینــت) از ایــن نظــر
نقــش ایدهئولــوژیِ اصولگــرایِ
ِ
ـل ایــن واقعیــت بــه زن ُکشــی
ـش قتلهــایِ ناموســی و تبدیـ ِ
آ.ک.پ در افزایـ ِ
ی کــه دولــت در زن ُکشــی دارد تنهــا بــه ایدهئولــوژی
آشــکار اســت .نقش ـ 
ـق خبرهایــی کــه
محــدود نیســت و در پراتیــک نیــز منعکــس میشــود .طبـ ِ
در رســانهها انعــکاس یافتــه اســت بســیاری از زنانــی کــه کشــته شــده اند

ـت فتـحاهلل گولــن و نیروهــایِ پلیــس (کــه تحـ ِ
ـخاص مرتبــط بــا جماعـ ِ
ـت
مخصوصــا آن هایــی کــه طــاق گرفتــه بودنــد قبــل از کشــته شــدن از پلیس
اشـ ِ
ـن وســال،
تقاضــایِ حمایــت کــرده بودنــد ولــی بــه آنــان توجهــی نشــده بــود و همیــن
کنتـ ِ
ـرل ایــن دو نهــاد هســتند) بــه خصــوص بــه دختـ ِ
ـران کــم سـ ّ
خشـ ِ
ـق ایــن اخبــار ،در ســال ۲۰۱۰
ـونت جنس ـ 
طــور بســیاری از زنانــی کــه بــه پلیــس یــا خانههــایِ امــن مراجعــه کــرده
ی اعمــال شــده اســت .طبـ ِ
ـین ســییرت ،بیــش از صــد نفــر کــه بیــن آنهــا پلیس هــا،
ـی پلیــس روبــه رو شــدند و بعــد از بــه خانــه بازگردانــده
در شــه ِر کردنشـ ِ
بودنــد بــا بیتوجهـ ِ
5
ِ
ســربازان ،و محمــد ندیــم هلوکیگلــو (کــه فامیــل نزدیــک ییلمــز هلوکیگلــو،
ـی
ـ
قانون
ه
ـر
ـ
تبص
ـر
ـ
دیگ
ی

و

ـ
س
از
ـدند.
ـ
ش
ـته
ـ
کش
ـس،
شــدن از ســویِ پلیـ
یِ
ِ
ِ
نماینــدهی آ.ک.پ در همــان شــهر اســت) بودنــد ،بــه  ۴دختــر کــه سنشــان
«تحریــک حــاد» کــه در دادگاههــا در رابطــه بــا قتلهــایِ زنــان بــه
ـرض چنــد ســال چندیــن بــار تجــاوز کردنــد.
تبرئ ـهیِ قاتــان و تخفیـ ِ
ـف مجــازاتِ آنــان می انجامــد – بــا ایــن اســتدالل
بیــن  ۱۱و  ۱۶ســال بــود ،در عـ ِ
(منبــع :آژانــس خبــری  )Fıratدر همــان ســال ،در شــه ِر درســیم (شــه ِر
کــه زنــان خودشــان قاتــان را تحریــک کرده انــد و باعـ ِ
ـل خودشــان
ـث قتـ ِ
ُکردنشــین و علــوی مذهــب کــه اســم ترکــی رســمی آن تونجلــی اســت)
شــده اند– و ایــن عمل کــرد «قانونــی» ،دادگاه را در جایــگا ِه شـ ِ
ـریک جــر ِم
قاتــان می نشــاند6.
شهرســتان اوکیــک ،بــه یــک
رضــا چلــک ،رئیــس تشــکیالتِ آ.ک.پ در
ِ
ی بــا قص ـ ِد تجــاوز حملــه کــرده
دختــر  ۱۴ســالهیِ عقــب مانــده یِ ذهن ـ 
عالوهبــر ایــن برخــور ِد سیســتماتیک ،اظهــاراتِ س .عالیــه کــوف ،عض ـ ِو
بــود .بعــد از انعــکاس ایــن خبــر در منطقــه،
ـابق وزارتِ «زنــان و خانــواده»،
آ.ک.پ و وزی ـ ِر سـ ِ
اصنــافِ شــهر بــرایِ اعتــراض بــه ایــن اتفــاق
کــه قتلهــایِ زنــان را «مــوار ِد اســتثنائی کــه بــا
کشتار زنان از سوی مردان که
مغازههای شــان را بــرای چنــد روز بســتند .در
قوانیــن کشــور ربطــ 
ی نــدارد» دانســت ،نشــانهیِ
ِ
بیشتر به عنوان «قتل ناموسی»
مــا ِه دســامبر  ۲۰۱۰نیــز در رســانهها منعکــس
بــی توجهــی ِ آ.ک.پ بــه ایــن مســاله اســت .در
از آن نام برده میشود در طول
شــد کــه در آ ِمــد ( نــام ترکــی رســمی ایــن شــهر
زنــان حــزب ،در  ۳مــارس
حالــ 
ی کــه شــاخهیِ
ِ
عنــوان «جلوگیــری از هفت سال اخیر که حزب «عدالت
دیاربکــر اســت و بزرگتریــن جمعیـ ِ
ـت ُکــرد را در
بــا
کنفرانســی
،۲۰۱۱
ِ
ِ
هیئــت
ترکیــه دارد) ،در  ،Mazhar Bağlıعضــ ِو
قتلهــایِ زنــان» را برگــزار کــرد ،بســیاری از
و توسعه» در قدرت بوده است
مرکــزیِ آ.ک.پ و اســتا ِد دانشــگاه در رشــته یِ
زنــان ترکیــه بــه ایــن کنفرانــس
ســازمانهایِ
ِ
۱۴برابر افزایش پیدا کرده است.
شناســی دانشــگا ِه دیجلــه ایــن شــهر،
ه
جامع
دعــوت نشــدند( .منبــع :ســعیت )Bianet
ِ
طبق آمارهای وزارت دادگستری
ِ
تحــت آزا ِر جنســی قــرار
دختــران دانشجــو را
ِ
در سال  ۲۰۰۲که حزب عدالت و
ی از دانشجوهــا هــم در اث ـ ِر تجــاو ِز او
داد و یک ـ 
سیاست آ.ک.پ در برابر زنان کرد
زنان
آمار
رسید
قدرت
به
توسعه
بــاردار شــد( .آژانــس خبــری )Fırat
مســالهیِ ُکــرد و جنـ ِ
ـگ کردســتان ،کــه تقریبــا
کشته شده  ۶۶نفر بود و در هفت
ِ
زنــان ُکــرد در
ذهنیــت آ.ک.پ نســبت بــه
سیاســی ترکیــه
ِ
تمــام احــزاب و گروههــایِ
ِ
اظهــاراتِ هلیــل بکرکــی ،رئیــس شــهرداریِ ریــز
عنــوان مهمتریــن مســالهیِ کشــور
آن را بــه
ِ
ماه اول سال  ۲۰۰۹این آمار به
(در منطقــهیِ دریــا ســیاه) نیــز چنیــن بازتــاب
ِ
ه
دربــار
آ.ک.پ
ه
دیــدگا
تحلیــل
در
بیننــد،
می
یِ
ِ
۹۵۳نفر رسید.
حــل مســالهیِ
پیــدا میکنــد ،او گفــت« :بــرایِ
ِ
مســالهیِ زنــان نیــز بایــد در نظــر گرفتــه بشــود.
ـل جنوبشــرق (کردســتان)
ُکــرد ،زنانــی کــه اهـ ِ
نگــرش آ.ک.پ نســبت بــه زنــان،
بــدون شــک
ِ
ِ
عنــوان همســ ِر دوم بــا عقــ ِد
هســتند را بــه
ـان ُکــرد نیــز صــادق اســت :بــا ایــن
ِ
در مــور ِد زنـ ِ
ی نیســت) بــه همســری برگزینیــم تــا بــه
اســامی (کــه در ترکیــه رســم 
حــال ،وجــو ِد سیاسـ ِ
ـان ُکــرد بــه
ـت فشــار و ســرکوبِ عمیقتــر نســبت بــه زنـ ِ
جــایِ دشــمنی فامیــل بشــویم( ».منبــع :روزنامــه یــه رادیــکال)
ـش ُکــر ِد ترکیــه (بــا رهبــریِ پ.ک.ک) ،از
ـوان اســتراتژیای علیــه جنبـ ِ
عنـ ِ
طــرفِ
ـان ُکــر ِد ایــن کشــور مطــرح میشــود .7ایــن وضعیــت،
ـ
زن
ـش
ـ
جنب
ِ
ِ
زناندرآ.ک.پ:سازماندهیزنان درونحزبومسالهیحجاب
ی کــه در
نــه تنهــا در مــور ِد ُکردهــا و ترکیــه ،بلکــه در تمــا ِم کشــورهای 
تحلیــل دیــدگا ِه آ.ک.پ بــه مســالهیِ
از دیگــر نکاتــی کــه بایــد بــرایِ
ِ
ـوان نتیجــه یِ ســاختا ِر جنســیتی و
آن مســالهیِ ملـی مطــرح اســت ،بــه عنـ ِ
ســازماندهی زنــان در خــو ِد حــزب اســت.
شــود،
گرفتــه
نظــر
در
زنــان
ی وجــود دارد.
مردســاال ِر ناسیونالیســم بــه شــکلهایِ مختلفــ 
ِ
رســیدن آ.ک.پ
ی بعــد از بــه حاکمیــت
زنــان حــزب ،کــه کمــ 
شــاخهیِ
( Rubina Saigolجامعهشــناس) ،در مقالــهیِ «جنگگرایــی ،ملــت و
ِ
ِ
در ســو ِم نوامبـ ِر  ،۲۰۰۲تشــکیل شــد ،باعـ ِ
ـدن بســیاری از زنــان
جنسـ ِ
ـوان عرصـهیِ درگیــریِ خشــونتآمیز»
ـث فعــال شـ ِ
ـدن زن بــه عنـ ِ
ـیت اجتماعــی :بـ ِ
ســنتی جامعــه شــد .فعالیتهــایِ اصلــی ِ ایــن بخــش از حــزب،
از قشــ ِر
ـدن زن بــه یــک ســاح و ابــزا ِر جنــگ را اینگونــه توضیــح
ِ
ـدن بـ ِ
تبدیــل شـ ِ
ـی مختلــف و کارهــایِ
داده اســت« :در درگیریهــایِ قومــی و بینالمللــی ،تمــا ِم مــردم هــدفِ
تبلیغــات در دورهیِ انتخابــات ،ســازماندهی در نواحـ ِ
خیریــه اســت.
ِ
خشــونت
خشــونت قــرار میگیرنــد امــا ایــن خشــونت در مــور ِد زنــان،
شهرســتان
رئیــس شــاخهیِ زنــان در
بــه نظــ ِر خدیجــه چکمــک،
ـان
جنسـ 
ِ
ِ
ـی مردســاالر چنــان کــه زنـ ِ
ی یعنـی تجــاوز اســت .بــرای ملیگرایـ ِ
ی کــه سـ
 Keçiörenآنــکارا ،در حالـ 
ـل شــاخه یِ
ـازماندهی شــاخه یِ زنــان مثـ ِ
یــک مــرد نمــا ِد فرهنــگ ،صنعــت و خانـهیِ وی هســتند ،نمــا ِد فرهنــگ و
ِ
ـان جــوان نمیخواهنــد بــا مردهــا بــا هــم
ـان آنهــا هســتند… در نتیجــه همانطــور کــه
جوانــان میباشــد ،بســیاری از زنـ ِ
ـی «دیگــران» نیــز زنـ ِ
مردانگـ ِ
کار کننــد و بــه همیــن دلیــل بــه شــاخهیِ زنــان میپیوندنــد .9ایــن نکتــه
نقــش زنــان شــکل میگیرنــد ،دشــمنان نیــز
افســانههایِ یــک ملــت بــا
ِ
نشــان میدهــد کــه فعالیـ ِ
ـان حــزب ،بــا نگرشهــایِ سـ ِ
ـنتی
بــدن زنــان حــک میکننــد)۲۰۰۴ ،Saigol( ».
پیروزیشــان را بــر
ـت شــاخهیِ زنـ ِ
ِ
بدن ـهیِ حــزب شــدیدا مرتبــط اســت.
ـق جنـگزدهیِ مختلــف نیــز
همانطــور کــه در بوســنی ،ویتنــام و مناطـ ِ
در مقال ـهیِ «آ.ک.پ و زنــان» کــه از طــرفِ و .تــور و ز .چیتــک ،اســاتی ِد
تجربــه شــده بــود ،از ده ـهیِ  ۸۰میــادی تاکنــون در ترکیــه و کردســتان،
صنعتــی خاورمیانــه نوشــته شــده اســت ،بــا
ِ
المللــی دانشــگا ِه
روابــطِ بین
ن گونــه خشــونتها علیــ ِه زنــان ،توســطِ ارتــش و نهادهــایِ دولتــی
ایــ 
ِ
زنانــی کــه در آ.ک.پ فعــال هســتند مصاحبههایــی انجــام شــده اســت .در
ی کــه دولـ ِ
ـت آ.ک.پ تنهــا نهــادی نیســت کــه
اعمــال میشــود .8در حال ـ 
ـل اهمیــت
ایــن مقالــه اشــاره شــده اســت کــه بســیاری از ایــن زنــان ،دلیـ ِ
ایــن اســتراتژی را ادامــه میدهــد ،پذیــرش و انجــام ایــن سیاســت از سـویِ
ِ
ِ
نقــش مــادری و
«موفقیــت بیشتــر در
دخالــت زنــان در سیاســت را بــا
ی
ایــن دولــت در شــیوههایِ گوناگــون ،بســیار مهــم اســت .طبــق خبرهای ـ 
ِ
عنــوان یــک ارزش در ترکیــه
همســایگی [همســایهیِ خوبــی بــودن بــه
ِ
حاکمیــت آ.ک.پ
ِ
کــه در رســانهها انعــکاس یافتنــد ،از اولیــن ســالهایِ
مطــرح اســت]» توضیــح میدهنــد .همینطــور« ،اهمیتــی کــه آ.ک.پ بــه
تــا کنــون ،در شــهرهایِ مختلـ ِ
گان آ.ک.پ،
ـف کردنشــین ،از طــرفِ نماینــده ِ
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ـی شـ ِ
ـرکت
اخــاق و اعتقــا ِد مذهبـی میدهــد» یکـ 
ی از دالیـ ِ
ـل اصلـ ِ
زنــان در ایــن حــزب اســت .مثــا نــوردن شــانلی ،رئیــس شــاخهیِ
زنــان آنــکارا میگویــد« :میخواســتم در حزبــی کــه آدمهــایِ
ِ
رئیــس
مومــن در آن هســتند فعــال باشــم» و نســرین ازمــک،
ِ
دلیــل شــرکت در ایــن حــزب
شهرســتان چانکایــا نیــز
شــاخهیِ
ِ
ِ
ی هســتند
«فعالیــن آ.ک.پ کســان 
را اینگونــه توضیــح میدهــد:
ِ
کــه خــدا را همیشــه بــه یــاد دارنــد» .ایــن تحقیــق نیــز نشــان
میدهــد در حالیکــه نخســت وزیــر اردوغــان در کنفرانســی کــه
در جــوالیِ  ۲۰۱۱بــا ســازمانهایِ زنــان داشــت ،گفــت« :بــه
ـن اولویــت بــرایِ
ـرح تعییـ ِ
برابــریِ زن و مــرد اعتقــاد نــدارم» و بــا طـ ِ
کاندیداهــایِ زن در انتخابــات مخالفــت کــرد ،بــه نظ ـ ِر بســیاری از
ـال حــزب ،او «نخســت وزیــری اســت کــه از زنــان حمایــت
ـان فعـ ِ
زنـ ِ
میکنــد».
بــا ایــن حــال زنــان وجــو ِد مشــکالتی کــه در زندهگــی ِ
زنــان
سیاســی حزبــی دارنــد را نادیــده نمیگیرنــد :بســیاری از
ِ
ِ
فعــال در مصاحبههــا گفتهانــد کــه «در حــزب کال نســبت بــه
ـت زنــان در فعالیـ ِ
دخالـ ِ
ـت سیاســی مقاومتــی وجــود دارد ،امــا ایــن
ـت پراتیـ ِ
مشــکل بــا تقویـ ِ
ـک زنــان در آینــده حــل خواهــد شــد».
ی کــه در جــوالیِ  ۲۰۰۶در شــهرهایِ کریکالــه و چــروم
در مصاحبههایــ 
ه
شــاخ
از

ی
یکــ
اســت،
انجــام شــده
زنــان شــهر بــه نابرابــریِ
یِ
رؤســایِ
ِ
ی در حــزب اینطــور اشــاره کــرده اســت« :آیــا میدانیــد کــه از
جنســ 
زنانــی کــه در ســازمانهایِ شهرســتان حــزب هســتند در دورهیِ انتخابــات
چهقــدر کار میکشــند؟ امــا بعــد از انتخابــاتِ آنهــا فرامــوش میشــوند،
حتــا اگــر پیشــنهاد بشــود شــاخهیِ زنــان را کال میبندنــد .تــا ایــن حــد
تحـ ِ
ـت تبعیــض قــرار داریــم».
ِ
ی در
نقــش مهمــ 
فعــال حــزب از مســالهیِ حجــاب کــه
زنــان
درک
ِ
ِ
ِ
گفتمــان و تبلیغــاتِ
سیاســی آ.ک.پ دارد نشــان میدهــد کــه آنــان نیــز
ِ
همــکاران مردشــان بــه ایدهئولــوژیِ مردســاال ِر اســامی معتقــد
بــه قــد ِر
ِ
ـن
ـان عضـ ِو آ.ک.پ ،بیـ ِ
هســتند .در مقالـهیِ مذکــور نوشــته شــده اســت« :زنـ ِ
ی و مذهبـی)
مفهــو ِم «اخــاق» (« »ahlakدر ترکـی ،بــه معنــایِ خــویِ ســنت 
ـاختن
ـن اســام رابطـهیِ نزدیکـی میبیننــد .بــه نظـ ِر آنهــا بــرای سـ
ِ
و دیـ ِ
ی
ـش اساسـ 
جامعـهیِ «خــوش اخــاق»ای کــه اســام مناســب میدانــد ،نقـ ِ
را زنــان دارنــد؛ زیــرا زنــان بــا
نقــش مــادری باعــث میشــوند نســلهایِ
ِ
ی داشــته باشــند و ارزشهــایِ معنــوی بــه آینــده
اخــاق ســنت 
جدیــد،
ِ
ِ
ـان عضــو آ.ک.پ بــا
ـ
زن
ه
ـگا
ـ
ن
از
ـاب
ـ
حج
ه
ـال
ـ
مس
ـر
ـ
نظ
ـن
ـ
ای
از
ـود.
ـ
ش
منتقــل
یِ
ِ
مفهــو ِم اخــاق مرتبــط اســت .بــه نظــر آنهــا ذاتِ مــردان مشــخص اســت:
ـس مــردان ضعیــف اســت و در نتیجــه بــرایِ حفــظ «اخــاق» جامعــه،
نفـ ِ
ایــن زن اســت کــه بایــد خــود را در روابــطِ زن و مــرد محــدود کنــد»
(منبــع :نشــریه ملکیــه ،دانشــگاه آنــکارا)
عالوهبــر ایــن ،مســالهیِ حجــاب در سلســله مراتبــی کــه در خــو ِد حــزب
اجرایــی حــزب و تشــکیالتِ
ِ
هیئــت
وجــود دارد نیــز موثــر میباشــد :در
ِ
زنــان محجبــه افزایــش مییابــد و در
زنــان – از بــاال بــه پاییــن– تعــدا ِد
ِ
ـان محجبــه کــه در ســطوح پاییــن قــرار دارنــد ایــن ممنوعیــت
حالیکــه زنـ ِ
ـکل حیاتــی کــه فــوری بایــد حــل شــود میبیننــد
ـوان یــک مشـ ِ
را بــه عنـ ِ
ـطوح باالتــر قــرار
ـ
س
در
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
زنان
و
ـزب
ـ
ح
ه
ـر
ـ
مدی
ـت
ـ
هیئ
ر
یِ
امــا بــه نظ ـ ِ
ِ
تحقیــق
طبــق
دارنــد مســالهای اســت کــه بــه مــرور حــل خواهــد شــد.
ِ
ِ
ـطح
ـ
س
ـه
ـ
ب
ـزب
ـ
مذکــور ،اینکــه حجــاب مانــع ایــن اســت کــه زنــان در ح
ِ
ِ
باعــث
گــی مجلــس بشــوند،
باالتــر برونــد و مخصوصــا کاندیــدایِ نماینده ِ
ـنتی حــزب شــده اســت10.
ـی زنـ ِ
ـان سـ ِ
نارضایتـ ِ
انتخابــاتِ
 ۱۲ژوئــن  ۲۰۱۱کمپینــی بــا
در نتیجــهیِ ایــن وضعیــت در
نــا ِم «اگــر کاندیــدای محجبــه نیســت ،رای هــم نیســت» از طــرفِ
زنــان
ِ
فمینیسـ ِ
ـت اســامی همچــون ســیبل اراســان ،هدایــت شــفقتلی توکســال
و جیهــان آکتــاش تشــکیل شــد .زنانــی کــه ایــن کمپیــن را تشــکیل دادنــد
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نــه تنهــا بــه حــزبِ عدالــت و توســعه بلکــه بــه هم ـهیِ احــزاب توصیــه
کردنــد کاندیــدایِ محجبــه معرفــی کننــد و عنــوان کردنــد بــر ایــن اســاس
ـش شــدی ِد مردهــایِ حــزبِ عدالــت و
رای خواهنــد داد .ایــن کمپیــن واکنـ ِ
ِ
باعــث بحثهــایِ زیــادی شــد .علــی بــوالچ کــه
توســعه را برانگیخــت و
یکــی از نویسـ
ـندگان روزنام ـهیِ «زمــان» –کــه بــا نزدیک ـیاش بــه حــزبِ
ِ
ِ
جماعــت فتــحاهلل گولــن شــناخته میشــود– زنانــی
عدالــت و توســعه و
ـدن رایهــایِ حــزب و
کــه ایــن کمپیــن را تشــکیل دادنــد را بــه کــم شـ ِ
شــر و تفرقــه یِ فمینیســتی متهــم کــرد .بعــد از اینکــه در مــا ِه
ایجــا ِد
ّ
جنبــش ُکــرد منســوب اســت– پیشــنها ِد
اکتبــر حــزبِ ب.د.پ –کــه بــه
ِ
ـس زنــان بتواننــد از شــلوار و روســری اســتفاده
قانونــی را داد کــه در مجلـ ِ
ـی
کننــد و ایــن طــرح از طــرفِ حــزبِ عدالــت و توســعه رد شــد ،نارضایتـ ِ
ـان حــزبِ عدالــت و توســعه افزایــش یافــت.
فمینیس ـتهایِ اســامی و زنـ ِ
ـل عایشــه بهورلــر در مصاحبههــایِ
ـاح اســامی مثـ ِ
بعضــی از زنــان در جنـ ِ
خــود بــا رســانهها گفتــه اســت کــه حاکمیـ ِ
ـت حــزبِ عدالــت و توســعه بــرایِ
ـاح اســامی بعــد از بــه
زنـ ِ
ـان محجبــه ســودی نداشــته اســت و مردهــایِ جنـ ِ
زنــان محجبــهای
ســطح رفــا ِه زندهگیشــان،
افزایــش
قــدرت رســیدن و
ِ
ِ
ِ
کــه باعـ ِ
ـث قدرتگیــریِ آنــان شــدند را فرامــوش کردنــد و از اقتــدا ِر خــود
ـدن زنهــایِ دیگــری کــه بیحجــاب هســتند اســتفاده کردنــد.
بــرایِ برگزیـ ِ
جنبش زنان ترکیه در امروز و نقاط ضعف آن
ـل تبعیــض و ســرکوب علی ـ ِه زنــان در ترکیــه ،بــه شــرایطِ
بعــد از تحلیـ ِ
ِ
مقاومــت زنــان علیــه ایــن ســرکوب نیــز بایــد توجــه کــرد .در حالیکــه
ـش زنــان آزاد اســت و امکانــاتِ فعالیــت
در ترکیــه فضــا بــرایِ حضــو ِر جنبـ ِ
بســیار اســت ،جنبــش در ایــن کشــور ضعیــف و غیررادیــکال اســت .امــروز
ـش زنــان ،در نهادهــایِ لیبــرال مثــل «,»KA-DER
ـش عظیم ـ 
ی از جنبـ ِ
بخـ ِ
ـی کشــور
ـش حقـ ِ
کــه هــدفاش افزایـ ِ
ـتم قانونـ ِ
ـوق زنــان درچارچــوبِ سیسـ ِ
اســت ،متشــکل هســتند .بخشــی دیگــر در تشــکلهایی مثــل Mor Çatı
(خانــهیِ بنفــش) متمرکــز شــدهاند کــه بــه ارائــه یِ امکاناتــی بــرایِ
ی و غیرسیاســی
زنــان خشــونتدیده و بــه فعالیتهــایِ روزمــره ،عملــ 
ِ
میپردازنــد.
ـوان لیبــرال فمینیســت
در حالیکــه ایــن دو بخــش را میشــود زی ـ ِر عنـ ِ
ـش دیگــری کــه از نظ ـ ِر طبقاتــی و اجتماعــی محدودتــر
تحلیــل کــرد ،بخـ ِ
هســت ،گروههایــی مثــل کلکتیــو فمینیسـ ِ
ـان
ـت اســتانبول یــا پالتفــر ِم زنـ ِ
آنــکارا هســتند کــه بــر خــافِ گــرو ِه اول ،بــه سیاسـ ِ
ـل
ـت روزمــره عکسالعمـ ِ
مســتقل
جنبــش
وســیعتری نشــان میدهنــد .ایــن بخــش کــه در واقــع
ِ
ِ

ـان ایــن کشــور را تشــکیل میدهنــد ،بــه شــهرهایِ بـ ِ
ـزرگ ایــن کشــور
زنـ ِ
(مثــل آنــکارا ،اســتانبول و ازمیــر) محــدود هســت و از نظــ ِر طبقاتــی،
تنهــا بــا قشــ ِر خاصــ 
ی کــه در دانشــگاهها نفــوذ دارنــد و اســتانداردهایِ
ِ
اکثریــت جامعــه باالتــر اســت ،ارتبــاط دارنــد.
زندهگیشــان از
ـپ ترکیــه هســتند کــه
ـ
چ
ـ
اح
ـان
ـ
زن
ه
ـاخ
ـ
ش
ـوم،
ـ
س
ـش
ـزابِ
هایِ
ِ
امــا بخـ ِ
ِ
ســال اخیــر ،اعتراضــاتِ
عکسالعملهــایِ سیاســی دارنــد و در چنــد
ِ
ـت حکومـ ِ
گســتردهای را در براب ـ ِر سیاسـ ِ
ـت آ.ک.پ برگــزار کــرده اســت .در
بخــش
ایــن بخــش ،مخصوصــا
زنــان گروههــایِ هالکا ِولــری –خانــهیِ
ِ
ِ
خلــق– و کلکتیوهــایِ دانشجویــی ،بســیار فعــال هســتند .البتــه بایــد
ـتقل
ـش مسـ ِ
ـوان یــک جنبـ ِ
توجــه کــرد کــه ایــن بخــش نمیتوانــد بــه عنـ ِ
ی کــه بایــد از طــرفِ
زنــان محســوب بشــود ،امــا در سیاسـ ِ
ـت عمل ـی ،نقش ـ 
ـتقل زنــان ایفــا بشــود ،بــر عهــدهیِ آنــان اســت .در حالیکــه
ـش مسـ ِ
جنبـ ِ
ـش زنــان وابســته بــه گروههــایِ چــپ ،در
ایــن بخــش از نیروهــا ،یعنـ 
ی جنبـ ِ
تحلیــل و انتقــادش از سیاسـ ِ
ـش مذهــب و بنیادگرایــی
ـت حکومــت ،بــه نقـ ِ
گفتمــان ضدمدرنیتــهای دارد
مســتقل زنــان
جنبــش
اشــاره میکنــد،
ِ
ِ
ِ
ـی بنیادگرایــی اســامی بــرایِ زنــان را نادیــده
کــه خطرهــایِ عملــی و واقعـ ِ
ی
فمینیســم اســامی نیــز ارتبــاطِ نزدیکــ 
جنبــش
میگیــرد و اخیــرا بــا
ِ
ِ
پیــدا کــرده اســت.
شــرق کشــور کــه اکثــرا
مناطــق
جنبــش زنــان در
از ســویِ دیگــر،
ِ
ِ
ِ
جنبــش ُکــرد بســیار اجتماعــی
ُکردنشــین هســتند ،در اثــ ِر فعالیتهــایِ
ِ
کردســتان ترکیــه،
شــده اســت .تظاهراتهــایِ  ۸مــارس در شــهرهایِ
ِ
ِ
پایتخــت کشــور–
اکثــرا پرجمعیتتــر و قویتــر از تظاهراتهــایِ آنــکارا –
ـان ُکــرد شــرکت میکننــد
اســت ،و در تظاهراتهــایِ اســتانبول ،غالبــا زنـ ِ
(مخصوصــا زنهایــی کــه در کارخانههــایِ تولیـ ِد پوشــاک و پارچـهدوزی کار
میکننــد) .در حالیکــه از نظـ ِر طبقاتــی و تعــدا ِد جمعیـ ِ
ـت شــرکت کننــده
ـان تــرک» هســتند امــا کیفیتــا ایدهئولــوژیِ
ـش زنـ ِ
بســیار جلوتــر از «جنبـ ِ
جنبــش ،تحـ ِ
ـت تاثیـ ِر ناسیونالیســم قــرار دارد و عمــا ایــدهای که زنــان را در
ایــن ســطح ســازماندهی میکنــد ،نــه تنهــا دیــدگا ِه فمینیســتی ،بلکــه
ـاح خــو ِد ُکردهــا «میهندوســتی»
ـم قومــی و بــه اصطـ ِ
بیشــتر ناسیونالیسـ ِ
( )welatpareziاســت.
ـی مرکــزی ،کــه
و امــا در مناطقــی مثــل کارادنیــز (دریــایِ ســیاه) و آناتولـ ِ
آمــا ِر خشـ ِ
ـش
ـونت علیـ ِه زنــان و قتلهــایِ ناموســی بســیار بــاال اســت ،جنبـ ِ
ـتقل زنــان عمــا وجــود نــدارد.
مسـ ِ
سخن پایانی
همانطــور کــه دیــده میشــود آ.ک.پ بــه وســیلهیِ گفتمــان و
نقــش زنــان در ترکیــه ،شــکلی مناســب بــا
ی دارد بــه
عملکــردش ســع 
ِ
ِ
ـی مردســاالر
ـ
گرای
ی
مل
و
ـی
ـ
نئولیبرل
د
ـا
ـ
اقتص
،
ی
ـ
مذهب
ـی
ِ
ـع بنیادگرایـ ِ
منافـ ِ
زن مســتقل را
بدهــد .در ایــن راســتا آ.ک.پ مخصوصــا ســع 
ی دارد نقــش ِ
نفــع نهــا ِد خانــوادهیِ پدرســاالر از بیــن ببــرد .در حالیکــه آ.ک.پ،
بــه
ِ
اهــدافِ
خــود
حاکمیــت را بــه تنهایــی در دســت دارد ،روزبــهروز بــه
انقالبــی ترکیــه بایــد فــورا ایــن
مبــارزان
نزدیکتــر میشــود .مخالفــان و
ِ
ِ
جدیــت تحلیــل کننــد و مبــارزهیِ الزم را بــرایِ ایجــا ِد یــک
شــرایط را بــا ّ
سـ
ـکال زنــان ســازمان دهی کننــد .نیروهــایِ
ـازمان انقالبــی ،مســتقل و رادیـ ِ
ِ
ـل درسـ ِ
ـی
ـی ایــران نیــز میتواننــد بــا تحلیـ ِ
ـت شــرایطِ کنونـ ِ
چــپ و انقالبـ ِ
ـی جمهــوریِ
ترکیــه ،ببیننــد کــه نگـ ِ
ـرش زنســتیز نــه تنهــا در بنیادگرایـ ِ
ی نیــز موجــود
معتــدل ترکیــه و بهــا ِر عربــ 
اســامی ،بلکــه در اســا ِم
ِ
اســت ،کــه ایــن تحلیــل میتوانــد بــه تقویـ ِ
ـع ایــن نیروهــا نســبت
ـت موضـ ِ
ـم اســامی
بــه مســالهیِ زنــان و صفبنــدیِ مقابـ ِ
ـل جریاناتــی مثــل فمینیسـ ِ
کمــک کنــد•

پینوشتها:

 -۱ملیــح گکچــک ،وزیــ ِر شــهرداریِ آنــکارا ،حتــا از اردوغــان هــم فراتــر رفــت و گفــت
«زنانــی کــه بــه آن هــا تجــاوز شــده اســت بایــد بــه جــایِ ســقطِ جنیــن خودکشـی کننــد».

ـش اســا ِم سیاســی اســت کــه بــه رهبــریِ نجمالدیــن
 -۲دیــدگا ِه ملــی ( ،)milli görüşجنبـ ِ
اربــکان در ســال  ۱۹۶۹تشــکیل شــد و امــروز از طــرفِ حــزبِ ســعادت نمایندهگــی

ســابق ایــن جریــان بودنــد ،بــه
گان
ِ
میشــود .حزبهــایِ رفــاه و فضیلــت ،کــه نماینــده ِ
«اعمــال ارتجاعــی و ضــ ِد ســکوالریزم» بســته شــده بودنــد.
خاطــ ِر
ِ

 -۳پرونــدهیِ دادگاهــی « ،»Ergenekonکــه آ.ک.پ علیــ ِه جریانــاتِ ملیگــرا و ارتشــی
بازکــرده اســت ،و پروندههــایِ دادگاهــی « »KCKو « »Devrimci Karargahعلیــ ِه
نیروهــایِ سوسیالیســت و ُکــرد ،مهمتریــن ابزارهــایِ حاکمیــت علیــ ِه مخالفــان میباشــد.

ـش خشــونت علی ـ ِه زنــان در دورهیِ حاکمیـ ِ
ـل
ـت حــزبِ عدالــت و توســعه بــه قتـ ِ
 -۴افزایـ ِ
طبــق آمــا ِر
زنــان محــدود نمیشــود بلکــه تجــاوز و آزا ِر جنســی نیــز افزایــش یافــت.
ِ
ـم جنســی ۳۰درصــد
مرک ـ ِز مطالعــاتِ ترکیــه در فاصلــه یِ  ۵ســال ( ۲۰۰۵تــا  )۲۰۱۰جرایـ ِ

افزایــش پیــدا کــرده اســت .بیــش از صدهــزار زن مــور ِد آزا ِر جنســی و تجــاو ِز جنســی قــرار
گرفتهانــد .بــا توجــه بــه اینکــه ۴۰درصــد ایــن زنــان از رویِ تــرس شــکایتی نمیکننــد،
آمــا ِر واقعــی از ایــن میــزان خیلــی بیشتــر اســت.
ـزارش اتحادیــه یِ اروپــا دربــارهیِ وضعیـ ِ
ـت
 -۵در بســیاری از اســناد و گزارشهــا مثــا در گـ ِ
ترکیــه کــه در  ۱۴اکتبـ ِر  ۲۰۱۱منتشــر شــد عنــوان شــده اســت کــه بســیاری از زنانــی کــه
هــدفِ خشــونت قــرار گرفتهانــد گفتهانــد کــه پلیــس بــه جــایِ حمایــت از آنــان ،ســعی
در اقنــا ِع آنــان بــرایِ بازگشــتن بــه خانــه کــرده اســت و قاضیهــا در صــدو ِر قرارهــایِ
حمایتــی اهمــال میکننــد .خانههــایِ امــن هــم تعدادشــان کــم اســت و هــم درجــهیِ
ـت پایینــی دارنــد و همچنیــن زنــان را تنهــا بــرایِ ســه مــاه می پذیرنــد و نیــز مقــرراتِ
امنیـ ِ

ـان خشــونت دیــده دارنــد و بــه اینصــورت در عمــل بــرایِ زنــان
ـرش زنـ ِ
ســختی بــرایِ پذیـ ِ
ـل مناســبی نیســتند.
راهحـ ِ
ـتم قضایــی حکمــی اســت کــه دربــارهیِ «ن.چ» صــادر
 -۶نمونــه یِ اخیــر عمل کــر ِد سیسـ ِ

ـول یــک ســال  ۲۷مــرد بــه او تجــاوز کــرده بودنــد.
شــد کــه وقتــی ســیزده ســاله بــود در طـ ِ
شــعبهیِ یـ ِ
ـک دادگا ِه شــه ِر ماردیــن (شــرق ترکیــه) تشــخیص داد کــه چــون او میلــی بــه

ممانعــت از ایــن تجــاوزات نداشــته پــس خــودش رضایــت داشــته و در نتیجــه بــرایِ متهمــان
حداقــل مجــازات را تعییــن کــرد کــه از یــک ســال و هشــت مــاه تــا پنــج ســال بــود.
ِ
ـی قضــات و دادســتانهایِ ترکیــه» در مــا ِه ســپتامب ِر
عالوهبــر ایــن (« )HSYKشــورایِ عالـ ِ

حجــم کا ِر دادگاه هــا،
شــدن
گــزارش رســمی پیشــنهاد کــرد بــرایِ کــم
امســال در یــک
ِ
ِ
ِ
ـاوزان خــود ازدواج کننــد تــا پروندههــایِ «تجــاوزاتِ جنســی» زودتــر بســته
زنــان بــا متجـ
ِ
ـودکان زی ـ ِر
شــوند!! و نیــز حــذفِ تنبی ـ ِه مــردان در صــورتِ ایجــا ِد رابطــه یِ جنســی بــا کـ
ِ

۱۵ســال بــا «رضایـ ِ
ـان
ـکی قربانیـ ِ
ـت» کــودک و همچنیــن منســوخ کـ ِ
ـی روانپزشـ ِ
ـردن ارزیابـ ِ
ـش مجــازاتِ متجاوزیــن نیــز در ایــن گــزارش مطــرح
تجــاو ِز جنســی بــرایِ کمــک بــه کاهـ ِ
ـی دولـ ِ
گردیــد .ایــن پیشــنهادات ذهنیـ ِ
ـت حاکــم
ـتم قضایـ ِ
ـت زن ســتیز و مردســاالرانهیِ سیسـ ِ
را نشــان می دهــد.

ـان ُکــرد ،تحـ ِ
 -۷در دورهیِ حاکمیـ ِ
ـش
ـت سـ
ـازماندهی «( »DÖKHجنبـ ِ
ـش زنـ ِ
ـت آ.ک.پ ،جنبـ ِ
ِ
ِ
ِ
فرهنــگ
س نیســتیم»« ،بــه
نامــوس هیچکــ 
زنــان آزاد) ،کمپینهــایِ «مــا
دموکراتیــک
ِ
ِ
ن ُکشــی پایــان دهیــم» را برگــزار کــرده اســت .مفهوم ـی
تجــاوز خاتمــه دهیــم» و «بــه ز 
ـش ُکــرد از آن بــه صــورتِ «فرهنـ ِ
ـگ تجــاوز» ،اســتراتژیِ دولت-ملــت در راســتایِ
کــه جنبـ ِ
کــردن
تبدیــل
بــدن زن بــه یــک صحنهیــغ درگیــریِ قــدرت میباشــد کــه در مقالــهیِ
ِ
ِ
مذکــور نیــز توضیــح داده میشــود.

ِ
علــت
 -۸در حالیکــه ایــن مســاله در ترکیــه هنــوز تابــو میباشــد ۴۰۵ ،نفــر ســرباز بــه

تجــاوز بــه زنانــی کــه بیــن ســالهایِ  ۱۹۹۳و  ۹۴در کردســتان دســتگیر کــرده
حکــم زنــدان نگرفتنــد
.org/arsiv.سوسکرســیتلری. (www.بودنــد ،محاکمــه شــدند امــا
ِ

)asp?ArsivTipID=۵&ArsivAnaID...
ـان آ.ک.پ در  ،Altındağکــه گفــت« :وجــو ِد چنــد زن
ـس شــاخه یِ جوانـ ِ
 -۹اظهــاراتِ رئیـ ِ
ی در دفتــ ِر تشــکیالت از
در شــاخهیِ جوانــان در ظاهــر خیلــی خــوب اســت ،چــون وقتــ 
مهمانــی بایــد پذیرایــی کــرد ،زنــان ایــن کار را بهتــر انجــام میدهنــد» ،بــه لحــاظِ آشــکار

ـن زنــان مناســب میدانــد قابــل توجــه اســتTür( .
ـردن نقش ـ 
ی کــه حــزب بــرای فعالیـ ِ
کـ ِ
)۲۰۰۶ ,& takÇı
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toplumsal-cinsiyet/-133393neden-dovuldugunuzu-bakanlik-cevapliyor
18) Turkiye`de Kadin Emegi ve Istihdami: Sorun Alanlari ve Politika Onerileri (2009)
19) Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda 1400% Artti: http://haber.sol.org.tr/
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از «کردستان بزرگ»
تا
«کنفدرالیسم دموکراتیک»
نوین PKK / KCK
نگاهی به تاریخچه و ساختار و پارادایم
ِ
روناهی شورشگر

ـی ُکــرد در سراسـ ِر خاورمیانــه ،امــروزه
ـش ملـ ِ
مســالهیِ کردســتان و جنبـ ِ
جایــگا ِه مهــم و تاثیــر گــذاری در سیاسـ ِ
ـت ایــن منطقــه دارد .بزرگ تریــن
ـمال کردســتان) اســت کــه در آنجــا
ـرق ترکیــه (شـ ِ
جمعیــت کردهــا ،در شـ ِ
ـران کردســتان – –PKKرهبریـ ِ
ـ
کارگ
ـ
ح
ـال،
ـال  ۱۹۸۴تــا بــه حـ
ـت
ـزبِ
از سـ ِ
ِ
جنبــش را بــه دســت دارد– .پ.ی.د– (حــزبِ اتحــا ِد دمکراتیــک) در ســوریه،
حــل دمکراتیــک) در عــراق و – –PJAKدر ایــران ،در
–( –PÇDKحــزبِ راه ِ
چارچــوبِ سـ
ِ
ـازمان –( –KCKاتحادیـهیِ جوامـ ِ
ـع کردســتان) بــا –پ.ک.ک–
ـق
ـ
مناط
در
ـر
ـ
اخی
ـی
ـ
تحوالت
ـه
ـ
ب
ـه
ـ
توج
ـا
ـ
ب
ـد.
ـ
کنن
ی
م
ـی
ـ
راه
م
ه
ه ـمکاری و
ِ
ـل ایدهئولــوژی و نظریــهیِ امــروزیِ ایــن
ـین
ِ
شــمال ســوریه ،تحلیـ ِ
کردنشـ ِ
جنبــش بســیار مهــم اســت .در ایــن مقالــه در ابتــدا تاریخچ ـهیِ پ.ک.ک
ـی آن
ـم کنونـ ِ
را بهطــو ِر خالصــه توضیــح میدهیــم و بعــد بــه نق ـ ِد پارادایـ ِ
میپردازیــم.
جنبش «آپوئیست» از  ۱۹۷۴تا کنون
از پ.ک.ک تا ک.ج.ک:
ِ

در شــرایطِ سیاس ـیای کــه پ.ک.ک تشــکیل شــد و فعالیتهــای اش را
ا انــکار
ـمی ترکیــه حتــا وجــو ِد قــو ِم ُکــرد را کام ـ 
آغــاز کــرد ،مقامــاتِ رسـ ِ
میکردنــد و ادعــا میکردنــد کــه ُکــرد یــک قــوم یــا ملــت نیســت ،تنهــا
ـرکان کوهنشــین بــه کار گرفتــه
ـدن تـ ِ
عنوانــی اســت کــه در تاریــخ بــرای نامیـ ِ
ـرکان کوهنشــین»
ـم «نظری ـهیِ تـ ِ
شــده اســت (ایــن ادعــا در ترکیــه بــه اسـ ِ
– –Dağ Türkleri Teorisiشــناخته میشــود) .در حالیکــه در آن دوره
بیــن خــو ِد ُکردهــا رایــج بــود ،در
ایــن بــاور در جامعــهیِ ترکیــه و حتــا
ِ
هــدفِ
تشــکیل
بــا
ســازمان،
و
حــزب
ســالهایِ  ۱۹۷۴و  ۷۵چندیــن
ِ
ـتان مســتقل و سوسیالیســت فعالیـ ِ
ـت سیاســی خــود را آغــاز کردنــد.
کردسـ ِ
گــذاران پ.ک.ک گروهــی بودنــد کــه بــه نــا ِم آپوئیســتها
بنیان
ِ
( )Apocularدر  ۱۹۷۴تشــکیل شــد و در  ۱۹۷۸بــه نــا ِم پ.ک.ک ()P.K.K
اعــا ِم موجودیــت کــرد .از کودتــایِ  ۱۲دســامب ِر ( ۱۹۸۰کــه در نتیج ـهیِ
ِ
ِ
تحــت ســرکوبِ شــدیدی قــرار
کمونیســت ترکیــه
آن گروههــایِ چــپ و
ُ
ِ
کارگــران
تحــت
ــرد،
ک
جنبــش
حــال
گرفتنــد) تــا بــه
حــزبِ
رهبــریِ
ِ
ِ
ـکال ایــن کشــور
کردســتان ،تبدیــل بــه قویتریــن قطـ ِ
ـیون رادیـ ِ
ـب اپوزیسـ ِ

تمامــی ســی
شــده اســت .در
ســال اخیــر ،کلیــه یِ احــزاب و جناح هــایِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دولــت ترکیــه آن را «جنــگ
جنــگ کردســتان را (کــه
حکومــت ترکیــه،
مشــکل ترکیــه میداننــد و ایــن
علیــ ِه تــرور» مینامــد) اصلیتریــن
ِ
جنــگ در معــادالتِ
نقــش تعییــن کننــده ای دارد.
سیاســی کشــور
ِ
ِ
ُ
جنبــش کــرد احــزابِ دیگــری مثــل
در حالیکــه قبــل از کودتــا در
ِ
کاوه ،ریــزگاری ،راه آزادی ( )Özgürlük Yoluو تکوشــین نیــز فعــال بودنــد،
تنهــا پ.ک.ک توانســت بعــد از ایــن ســرکوب ،در  ۱۹۸۴اولیــن عملیــاتِ
مســلحانهاش را بــا موفقیــت انجــام بدهــد و تبدیــل بــه ســازمان و گــرو ِه
دلیــل پیــروزی و
جنبــش ُکــرد بشــود .میتــوان بــه ســه
غالــب در
ِ
ِ
قدرتگیــریِ پ.ک.ک در آن شــرایط اشــاره کــرد:
زنــدان دیاربکــر (کــه بــه
رهبــران پ.ک.ک کــه بعــد از کودتــا در
)۱
ِ
ِ
عنــوان
زندانیــان سیاســی در کودتــا ،بــه
خاطــ ِر شــکنجههایِ شــدی ِد
ِ
ِ
برعکــس
«آشــویتس ترکیــه» شــناخته میشــود) بــه ســر میبردنــد،
ِ
زندانیــان دیگــر کــه همــکاری بــا مســئولین را پذیرفتنــد ،بــا
بســیاری از
ِ
ِ
مقاومــت عظیمــی توانســتند قــدرتِ خــود را نشــان دهنــد و تــرس را در
رهبــران
کردســتان ترکیــه بشــکنند .خودســوزیِ چهــار تــن از
جامعــهیِ
ِ
ِ
ِ
تحمیــل
عنــوان اعتــراض بــه شــکنجه و
ئولوژیــک پ.ک.ک ،بــه
ایده
ِ
ِ
ـئولین دولــت در زنــدان ،خودســوزیِ مظلومدوغــان ،یک ـی
همــکاری بــا مسـ
ِ
شــب نــوروز  ۱۹۸۲کــه قبــل از خودســوزی
گــزاران پ.ک.ک ،در
از بنیان
ِ
ِ
ســلول انفــرادیاش نوشــت« :مقاومــت ،زندهگــی اســت»
رویِ دیــوا ِر
ِ
( ،)Berxwedan Jiyaneو اعتصــابِ غــذایِ عظیمـی کــه در  ۱۴جــوالیِ ۱۹۸۲
داران پ.ک.ک در همیــن زنــدان صــورت گرفــت،
از طــرفِ رهبــران و طــرف ِ
ـت قــدرتِ ایدهئولوژیـ ِ
بــا نشــان دادن ارادهیِ ایشــان باعــث تقویـ ِ
ـک پ.ک.ک
طرفــداران آن و توده هــایِ مــردم شــد.
اذهــان
در
ِ
ِ
ُ
جنبــش کــرد در آن دوره ،تنهــا هــدف
 )۲در حالیکــه تمــا ِم احــزابِ
ِ
شــهروندان ُکــرد بودنــد ،پ.ک.ک ســعی داشــت شــعا ِر
و مخاطب شــان
ِ
ـل دهـهیِ  ۸۰میــادی
انترناسیونالیســم را در عمــل منعکــس کنــد و در اوایـ ِ
افــرادی از دیگــر قومیتهــایِ ترکیــه در
میــان بنیانگــذاران و اعضــایِ
ِ
ـال حــزب
ایــن حــزب حضــور داشــتند .حاکـی کارر و کمــال پیــر ،دو فعـ ِ
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جریــان
کــه از منطقــهیِ دریــایِ ســیاه (کارادنیــز) ترکیــه بودنــد و در
ِ
زنــدان دیاربکــر جــان باختنــد ،از طــرفِ پ.ک.ک «اولیــن
مقاومتهــایِ
ِ
ِ
یافتــن
باعــث گســترش
شــهدایِ حــزب» اعــام شــدهاند .ایــن دیــدگاه
ِ
ـتان شــمالی کــه در آن ُکردهــا
قــدرتِ حــزب در ترکیــه (بهخصــوص کردسـ ِ
ِ
ی دارنــد) شــد.
اقلیــت تــرک ،ارمنی هــا و عرب هــا هم زیســت 
بــا
ـی زنــان حتــا از یــک مِلـ ِ
ِ
ـک شــخصی
ـ
اجتماع
ـت
ـ
موقعی
ـه
ـ
ک
ای
ه
دور
در
)۳
ِ
ـش کــرد ،زنــان را در
هــم پایینتــر بــود ،و هیــچ کــدام از احــزاب در جنبـ ِ
سیاستگذاریهای شــان مخاطــب قــرار نمیدادنــد ،پ.ک.ک نهتنهــا
مســلح حــزب تبدیــل کــرد ،بلکــه بــا هــدفِ
زنــان ُکــرد را بــه نیــرویِ
ِ
ِ
ســنتی زن و مــرد» دههــا مقالــه و
اجتماعــی
ش
نق
بــردن
بیــن
«از
هــایِ
ِ
ِ
ِ
کتــاب دربــاره یِ مســالهیِ زنــان (بــا عناوینــی همچــون« :چهگونــه بایــد
دهی
زیســت؟»« ،مســالهیِ زنــان و نهــا ِد خانــواده در کردســتان» و «ســازمان ِ
ارتــش آزادیِ زنــان») منتشــر کــرد .انتشــا ِر اینگونــه مطالــب از ســویِ
ِ
ُ
جنبــش
در
کــه
ل
ب
ــرد
ک
جنبــش
در
تنهــا
نــه
کــه
دوره
آن
در
پ.ک.ک
ِ
ِ
توجهــی نشــان داده نمیشــد ،کنــش
چـ ِ
ـپ ترکیــه نیــز بــه مســالهیِ زنــان ّ
و تفک ـ ِر پی ـشرو و مترق ـیای بــود.
پ.ک.ک کــه در ابتــدا یــک حــزبِ مارکسیست-لنینیســت بــا هــدفِ
ِ
ِ
خــاک کردســتان از طــرفِ
دولــت ترکیــه»
پایــان دادن بــه «اســتعما ِر
مســتقل سوسیالیســت» از
کردســتان
«تشــکیل
و
طریــق اســتراتژیِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـتی «جنــگ خلــق» بــود ،از آن دوره تــا بــه امــروز دچــا ِر تغییـراتِ
ـ
مائوئیس
ِ
ِ
هویــت رادیــکالاش را از دســت داده اســت .بــا
عمیقــی شــده اســت و
ـی اتحــا ِد
ـی گوناگــون در ایــن  ۳۵ســال ،مخصوصــا فروپاشـ ِ
تحــوالتِ سیاسـ ِ
ـدن عبــداهلل اوجــاالن (رهب ـ ِر پ.ک.ک)
شــوروی در  ۱۹۹۱و دس ـتگیر شـ ِ
ایدهئولــوژی و اســتراتژیِ حــزب تغییــر کــرد .در نتیجــهیِ ایــن تغییــراتِ
مــداوم و پراکندهگــیای کــه در ســاختا ِر حــزب و جنبــش وجــود دارد،
ســخن از «ایدهئولــوژی پ.ک.ک» همچــون مفهومــی واحــد و یکســان،
رویکــردی غلــط اســت.
Karayılan
مــراد کارایــان ((
کوهســتان قندیــل ،در
در
پ.ک.ک
ر
رهبــ
ِ
ِ
مصاحب ـهاش بــا چنگیــز چنــدر ،روزنامهنــگا ِر تُــرک ،میگویــد« :کنگــرهیِ
پنجــم حــزب در  ،۱۹۹۵کنگــرهیِ تغییــرات بــود .در آن دوره بــود کــه
ِ
ی در پارادایــم حــزب شــروع شــد» .پ.ک.ک در ایــن کنگــره بــا
تغییـ ِر اساسـ 
ـم حزب برداشــت،
تأثیــر از فروپاشـ ِ
ـی شــوروی نمــا ِد داس و چکــش را از پرچـ ِ
ـش «خودمختــا ِر» زنــان رویِ اهمیـ ِ
ـت مســالهیِ زن
بــا سـ
ـازماندهی یــک ارتـ ِ
ِ
ـدفِ
ـکیل یــک فدراســیون را مطــرح
ـ
تش
ـتقالل،
ـ
اس
ـ
ه
ـ
ج
ـه
ـ
ب
ـرد،
ـ
ک
ـد
تاکیـ
ـایِ
ِ
حــل مســالهیِ ُکــرد در
کــرد و اعــام کــرد کــه از ایــن بــه بعــد ،بــرایِ
ِ
چارچــوبِ ترکیــه تــاش میکنــد.
گان مقالــهیِ «پ.ک.ک در دهــهیِ
« »Akkayaو « ،»Jongerdenنویســنده ِ
ـدن اوجــاالن در ســال  ۱۹۹۹باعــث
« ۲۰۰۰بــاور دارنــد کــه دســتگیر شـ ِ
ـران ســنگینی را در ســه مرحلــه از ســر بگذرانــد:
شــد کــه حــزب بحـ ِ
 )۱غافلگیری و عقبنشینی ()۱۹۹۹
 )۲بنبست و بازسازی ()۲۰۰۴-۲۰۰۰
 )۳بازگشت به صحنه یِ سیاسی (از  ۲۰۰۵به بعد)
بــس یکجانبــه اعــام کــرد ،در
پ.ک.ک کــه از  ۱۹۹۹تــا  ۲۰۰۴آتش ِ
ایــن مــدت بــه خاطـ ِر جلوگیــری از تاثیــراتِ
ـن نــام حــزب
ـ
گرفت
ـرار
ـ
ق
ـی
ـ
منف
ِ
ِ
تروریســتی ایــاالتِ متحــدهیِ آمریــکا چندیــن
در
فهرســت ســازمانهایِ
ِ
کلچارچــوبِ ایدهئولوژیــک
ـه
ـ
مرحل
ـن
ـ
ای
در
داد.
ـر
ـ
تغیی
را
ـزب
ـ
ح
ـم
ـ
اس
ـار
بـ
ِ
ِ
ـوق
ـون دفاعیـهیِ اوجــاالن در دادگا ِه حقـ ِ
و اســتراتژیِ حــزب نســبت بــه متـ ِ
شــرح
شــد.
تعییــن
شــدند
منتشــر
بشــ ِر اروپــا –کــه بهصــورتِ کتــاب
ِ
–
گــی اوجــاالن بــا وکال کــه در روزنامــ ه و
مالقاتهــا و مصاحبههــایِ هفته ِ
ـن اســتراتژیِ حــزب و
ـ
تعیی
در
ـز
ـ
نی
ـد
ـ
نشــریاتِ حــزب دائمــا منتشــر میش
ِ
جنبــش بســیار موثــر بــود .در حالیکــه ایــن وضعیــت  ۱۲ســال اســت کــه
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ادامــه یافتــه اســت امــا اکنــون یــک ســال اســت کــه دولـ ِ
ـت ترکیــه از ایــن
مالقاتهــا و مصاحبههــا بــا عبــداهلل اوجــاالن جلوگیــری میکنــد.
ـی
ـم کنونـ ِ
کنگــرهیِ هفتــم پ.ک.ک در ژانویـهیِ ،۲۰۰۰چارچــوبِ پارادایـ ِ
حــزب و جنبــش را تــا حــدی مشــخص کــرد .در ایــن کنگــره ،اوجــاالن کــه
در جزیــرهیِ ایمرالــی ( )İmralıزندانــی اســت ،بــا ِر دیگــر بــه مقا ِم ریاسـ ِ
کل
ـت ِ
ـکیل یــک
حــزب انتخــاب شــد و اعــام شــد کــه هــدفِ جدیـ ِد حــزب ،تشـ ِ
«جمهــوریِ دموکراتیــک» در ترکیــه خواهــد بــود .در ایــن کنگــره اســتراتژیِ
حــزب از «مبــارزهیِ مســلحانه» بــه «کمــک بــه تغییـ ِر دمکراتیــک» تبدیــل
مثــل «آزادی
شــد و حــزب درچارچــوب «پــروژهیِ صلــح» مطالباتــی
ِ
ـف مجــازاتِ
ـدن هویـ ِ
ـت ُکــرد در ترکیــه» و «توقیـ ِ
اوجــاالن»« ،رســمی شـ ِ
ـن حــال ،بــرایِ جلوگیــری از تضعیـ ِ
ـف حــزب،
اعــدام» را اعــام کــرد .در عیـ ِ

تصمیــم بــه مبــارزه از
طریــق «»serhildanهــا (تظاهراتهــایِ مردمــی در
ِ
ِ
ـدون
ـ
ب
ـت
ـ
مقاوم
و
ـطین)
ـ
فلس
م
ـرد
ـ
م
ه
ـ
انتفاض
ـل
ـ
مث
شــهرهایِ کردنشــین،
یِ
ِ
ِ
ِ
خشــونت ( )passive resistanceگرفتــه شــد.
ـم
ـ
«سوسیالیس
را
آن
که

ی
ـ
مفهوم
ـم جدیــد ،اوجــاالن از
ِ
در راســتایِ پارادایـ ِ
ـی تجربـهیِ
ـم واقعــا موجــود) بــه معنـ ِ
واقعـی» (( )real sosyalizmسوسیالیسـ ِ
ـی سوســیالیزم مینامــد ،انتقادهــایِ شــدیدیِ کــرده و اظهــار می کنــد
عملـ ِ
کــه «مــن از مارکــس فراتــر رفتــم» .البتــه اوجــاالن غیــر از نقــدی کــه بــه
ِ
سرنوشــت
تعییــن
«حــق
اصــل مارکسیســت -لنینیســتی
بــودن
محــدود
ِ
ِ
ِ
ِ
تشــکیل یــک «دولت-ملــت» داشــت ،نتوانســته اســت نکاتــی
ملــل» بــا
ِ
را مشــخص کنــد کــه نشــان بدهــد چهگونــه از مارکــس فراتــر مــیرود،
ِ
رهبریــت جنبــش هنــوز خــود را نــه ملیگــرا ،لیبــرال یــا آنارشیســت،
و
بلکــه «سوسیالیســت» مینامــد.
ـال  ،۲۰۰۳و
ـغال عــراق از طــرفِ ایــاالتِ متحــده در سـ ِ
تغییــری کــه بــا اشـ ِ

ـکیل دولـ ِ
ـی
پاردایم «جامعهی دمکراتیک ،اکولوژیک و آزادیخواه جنسیتی»
تشـ ِ
ـت کردسـ ِ
ـتان فــدرال در عــراق در چهارچــوبِ معادالتِ سیاسـ ِ
پ.ک.ک
جدیــد
پارادایــم
ل
شــک
در
نیــز
گرفــت
صــورت
خاورمیانــه
گیریِ
ســال ،۲۰۰۸
در
وی
ه
(دفاعیــ
آزاد
شناســی
ه
جامع
در
اوجــاالن
کتــابِ
یِ
ِ
ِ
ِ
بســیار تاثیرگــذار بــود.
ِ
تمــدن دمکراتیــک» میباشــد) نوشــته
«مانیفســت
بخــش ســو ِم
کــه
ِ
ِ
تعهــد
منطقــه
ت
دول
دیگــر
و
ترکیــه
بــه
داشــت
ی
اوجــاالن ســع 
هــایِ
پارادایــم جدیــ ِد جنبــش از نظریــاتِ بــرودل
تشــکیل
کــه
اســت
بــرایِ
ِ
ِ
ـکیل یــک دولـ ِ
ـت ملــی و مســتقل و
( ،)Braudelوالرشــتاین ( ،)Wallersteinبوکچیــن ( )Murray Bookchinو
ـدون تشـ ِ
بدهــد کــه مســالهیِ ُکــرد ،بـ ِ
ـی ایــن دولتهــا اســت ،میتوانــد
ـ
نگران
ـب
ـتان بــزرگ کــه موجـ
ِ
میشــل فوکــو ( )Foucaultالهــام گرفتــه اســت .والرشــتاین و بــرودل کــه
یــک کردسـ ِ
ِ
بــدون تجزیــه حــل بشــود.
بــا پــروژهیِ «کردســتان(هایِ ) دموکراتیــک»
ی را ایفــا
ـش اصل ـ 
ِ
در طــرح و شــکلگیریِ نظریههــایِ «نظــا ِم جهانــی» نقـ ِ
ـم دموکراتیــک» ایــن
ـ
«کنفدرالیس
اوجــاالن در ســالهایِ بعــد ،بــا مفهــو ِم
کردهانــد ،و میشــل فوکــو هــم بــا نظریــاتاش در بــارهیِ مفهــو ِم «اقتــدار»
ِ
ـازمان
پــروژه را بیشتــر توضیــح داد .در نتیج ـهیِ ایــن تغیی ـ ِر مفهوم ـی ،سـ
از شــخصیتهایِ مهــم نظریــاتِ نئومارکسیســتی هســتند .همچنیــن
ِ
ِ
دموکراتیــک کردســتان) کــه در  ۲۰۰۷اســم آن
(کنفدرالیســم
ک.ک.ک
ِ
اکولوژیست-آنارشیســت آمریکایــی،
بوکچیــن ( ،)Bookchinتئوریســین
ِ
ـازمان جمعــی
ـوان سـ
جنبــش ُکــرد
پارادیــم جدیــ ِد
بیشــترین تاثیــر را در
(پارادایــم جامعــهیِ
ِ
ـع کردســتان) ،بــه عنـ ِ
بــه ک.ج.ک (اتحادی ـهیِ جوامـ ِ
ِ
ِ
ِ
،
پ.چ.د.ک
پ.ژ.ا.ک،
پ.ی.د،
پ.ک.ک،
()umbrella organisation
ِ
احــزابِ
ـی
ـ
خودمدیریت
ه
ـروژ
ـ
پ
و
ـیتی)
ـ
جنس
ـی
ـ
خواه
ی
آزاد
و
ـک
ـ
اکولوژی
ـک
ـ
دمکراتی
یِ
ِ
ِ
زنــان ،احــزابِ ارتشــی و احــزابِ شــهریِ جنبــش ،تشــکیل شــد.
دموکراتیــک دارد.
«پ.ک.ک،
در مــا ّدهیِ  ۳۶قــرارداد ک.ج.ک اعــام شــده اســت کــه
نظریــاتِ
قابــل توجــه
ر
تاثیــ
بــه
بوکچیــن،
توضیــح
از
قبــل
امــا
ِ
ِ
ِ
تشــکلی ایدهئولوژیــک ،اخالقــی و ســازمانی
نظریــاتِ مایــکل هــارت ()michael hardt
ـب قــدرت را هــدف قــرار نــداده
بــوده کــه کسـ ِ
و آنتونیــو نگــری ( )antonio negriدر تفکــر
و حزبــی کالســیک نیســت .در عرصههــایِ
اوجــاالن میپردازیــم .هــارت و نگــری ،در
نظریهی ک.ج.ک که دائم روی نقاط
ســازماندهی
فلســفه ،علــم و هنــر یــک
کتــابِ «امپراتــوری» (« )»Empireمفهــو ِم
ِ
تاکید
-ملت
ت
دول
سیستم
منفی
ایدئولوژیــک و دموکراتیــک اســت .نیــرویِ
عنــوان
«انبوهــه» (« )»multitudeرا بــه
ِ
میکند ،عمال با سیاست جهانیسازی
ِ
سیســتم ک.ج.ک اســت .در
ایدئولوژیــک
اصلــی مبــارزه در قــرن بیســت و
ِ
ســوژهیِ
ِ
سرمایهداری منطبق است .مطالعات
برابــ ِر عملــی
ســاختن فلســفه و ایدئولــوژیِ
یکــم تعریــف میکننــد .آنهــا بــاور دارنــد
ِ
در
اســت.
مســئول
رهبــری
مــور ِد نظــ ِر
دوران پســتمدرن ،دیگــر مفهــو ِم
در
کــه
ِ
آکادمیک دربارهی جهانیسازی نشان
کنفدرالیســم
ایــن چارچــوب ،ارگانهــایِ
«امپریالیســم»تبدیل بــه یــک «امپراتــوری»
ِ
میدهد که روند تحوالت سرمایهداری
ســاختن دموکراســی
دمکراتیــک در نهادینــه
غیرمرکــزی شــده اســت و طبقــهیِ کارگــر
ِ
که باعث تولد دولت-ملت شده است،
درون سیســتم ک.ج.ک
جــای میگیــرد… در
نقــش انقالبــی نــدارد .مفهــو ِم
در ایــن نظــام
ِ
ِ
ایدئولوژیــک ِو اخالق ـی ِ امروز سعی دارد دولتها را تغییر بدهد
هــر کس ـی معیارهــایِ
«انبوهــه» از «طبقــه» و «خلــق» متفــاوت
ببرد.
ن

ازبی
یا
پ.ک.ک را مبنــا قــرار میدهــد»( .قــراردا ِد
اســت« :تمــا ِم گروههــایِ تحــت ِ ســتم»
ک.ج.ک)۲۰۰۷
نویــن سیاســی» جــزو
ش
«جنب
و
هــایِ
ِ
در مــا ّدهیِ دو ِم ایــن قــراردا ِد ک.ج.ک.
«انبوهــه» میباشــند .بــا تأثیرپذیــری از ایــن
ی معرفــی میشــود
عنــوان سیســتم 
بــه
مثــل عشــایر،

ی
هایــ
ه
گرو
اوجــاالن
مفهــوم،
ِ
ِ
ِ
ی اکولوژیــک را مبنــا قــرار
کــه «دموکراســی ،آزادی جنســیتی و زندهگــ 
ِ
تحــت ســتم ،اقلیتهــایِ مذهبــی و ســنتی ،دهقانــان،
ملــل
اقــوام و
ِ
ه
جامعــ
«پارادایــم
بــه
اســت
عینحــال اشــاره ای
یِ
نویــن سیاســی مثــل جنبشهــایِ فمینیســت ،اکولوژیســت،
ش
جنب
هــایِ
میدهــد ».ایــن در ِ
ِ
ِ
دمکراتیــک ،اکولوژیــک و آزادیخــواه جنســیتی» کــه الگــویِ جدیــ ِد
مناطــق مختلــف را جــزو
خودمدیریتــی
آنارشیســت و جنبشهــایِ
ِ
ِ
جنبــش اســت.
ـدن دموکراتیــک» میبینــد ،و از « کارگــران» تنهــا در کنــا ِر
ـ
تم
ـ
«نیروه
ـایِ
ِ
ـکیل ک.ج.ک معرفــی شــد،
یک ـ 
ایــن گروههــا و جــز ِو «طبقــاتِ محــروم» اســم میبــرد.
ـی جنبــش کــه بــا تشـ ِ
ـم اصلـ ِ
ی از مفاهیـ ِ
ـک
ـ
دمکراتی
م
ـز
ـ
کنفدرالی
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـک»
ـ
دموکراتی
ـی
ـ
«خودمدیریت
مفهــو ِم
کنونــی جهانــی را بــا مفهــو ِم
م
نظــا
مذکــور،
در
اوجــاالن
کتــابِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ی دارد .اوجــاالن و رهبــران جنبــش بارهــا تاکیــد کردنــد کــه ایــن
هماهنگـ 
ـن ایــن
ـوان جایگزیـ ِ
«مدرنیت ـهیِ کاپیتالیســتی» تعریــف میکنــد و بــه عنـ ِ
ـیون قومــی متفــاوت اســت و نظــا ِم کومینالــی
ـ
فدراس
و
ـه
ـ
تجزی
ـا
پــروژه ،بـ
نظــام «مدرنیتـهیِ دموکراتیــک» را پیشــنهاد میکنــد .بــه نظـ ِر وی ،تضــا ِد
ِ
را تعریــف میکنــد کــه از مرزهــایِ دولتهــا مســتقل اســت .بــا ایــن
اصلــی نظــا ِم مدرنیتــهیِ کاپیتالیســتی تضــا ِد طبقاتــی نیســت ،بلکــه
ِ
ـی ایــن مفهــوم ،بــرایِ جامعـهیِ
تضــا ِد طبقاتــی و اقتصــادی تنهــا در کنــا ِر مســالهیِ زنــان ،مســالهیِ دولــت
حــال از سـ ِ
ـی واقعـ ِ
ـال  ۲۰۰۵تــا کنــون ،معنـ ِ
ـی هــر دو طــرف ،روشــن نشــده اســت.
و اقتــدار ،مســالهیِ اخــاق و سیاســت ،مســالهیِ اکولوژی/محیــطِ زیســت،
ُکــرد و تــرک و جنبشهــایِ سیاسـ ِ
ـش ُکــرد کــه در
ـ
جنب
ـ
اح
از
ـود،
ـ
خ
ـزابِ
اوجــاالن در مالقاتهایــش بــا وکالیِ
مســالهیِ بوروکراســی ،جنگگرایــی و تضــا ِد شــهر و روســتا مطــرح اســت.
ِ
مجلــس هســتند (د.ت.پ ،حــزبِ جامعـهیِ دمکراتیــک کــه در  ۲۰۰۹توقیف
ـل بحــران «مدرنیتـهیِ کاپیتالیســتی» نــه یــک انقــابِ
در نتیجــه بــرایِ حـ ِ
ـم ب.د.پ شــناخته میشــود ،حــزبِ صلــح و دموکراســی بــه
ِ
سوسیالیســتی بــا
رهبریــت طبقــهیِ کارگــر ،بلکــه یــک «مدرنیتــهیِ
شــد و بــا اسـ ِ
فعالیــت ادامــه میدهــد) انتقــاد کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن پــروژه را بــه
دموکراتیــک» بــا رهبریـ ِ
ـت «انبوهــه» در نظــر میباشــد .اوجــاالن در مقالهیِ
ی درک نکردهانــد و توضیــح ندادهانــد .ایــن انتقــاد مخصوصــا
انــدازهیِ کاف ـ 
«خودمدیریتــی دمکراتیــک» کــه در اکتبــ ِر  ،۲۰۱۰در نشــریهیِ «Özgür
ِ
ـی دموکراتیــک در جــوالیِ  ۲۰۱۱از طــرفِ ب.د.پ
ـم مســتعا ِر « »Ali Fıratمنتشــر شــد نوشــته اســت:
بعــد از اعــا ِم خودمدیریتـ ِ
( »Halkخلــق آزاد) بــا اسـ ِ
ـش ُکرد اســت
ـ
جنب
ـ
ح
ـمین
ـ
شش
ب.د.پ
ـد.
ـ
ش
در دیاربکــر ،متوجــه آنهــا
ـزبِ
«نیروهــایِ مدرنیتـهیِ کاپیتالیســتی و نیروهــایِ مدرنیتـهیِ دموکراتیــک ،در
ِ
ـن ترکیــه تشــکیل شــده اســت.
ـت هــم دیگــر را و خودمدیریـ ِ
صورتـی کــه هویـ ِ
ـت دمکراتیــک را بــه رســمیت
کــه از  ۱۹۹۰تــا کنــون درچارچــوبِ قوانیـ ِ
زیســتی مســالمتآمیز داشــته باشــند».
م
ه
تواننــد
ی
م
بشناســند،
ِ
از نظــرگا ِه طبقاتــی و مارکسیســتی مســلم اســت کــه ،اگــر (بهجــایِ
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ـن «کاپیتالیســم»
ـوان جایگزیـ ِ
انقــاب و سوسیالیســم) «دموکراســی» بهعنـ ِ
مطــرحباشــد ،در ایــن تغییــر (کــه بــه نظــر میرســد کــه نــه بــا یــک
ِ
دولــت
اساســی جدیــ ِد
طــرح قانون
انقــاب ،بلکــه بــا چانهزنــی بــر رویِ
ِ
ِ
ی نــدارد و نتیجــه
ترکیــه صــورت خواهــد گرفــت) طبقـهیِ کارگــر هــم نقشـ 
ـی بورژوایــی نخواهــد شــد.
چیــزی بــه جــز دموکراسـ ِ
نظریات بوکچین و پروژهی خودمدیریتی دموکراتیک

بوکچیــن بــاور دارد کــه منشــا ِء تمــا ِم نقــاطِ
منفــی نظــا ِم کنونــی،
ِ
ـم «سلســله مراتــب» و «تحکــم» میباشــد .بــه نظــر او ،ایــن نظــام
مفاهیـ ِ
تنهــا بــا ایجــا ِد یــک جامعـهیِ اکولوژیــک ،غیــر ِهیرارشــیک (غیـ ِر سلســله
ـل تشــکیل اســت .او ایــن نظــا ِم جایگزیــن را بــا
ـدون تحکــم قابـ ِ
مراتبــی) و بـ ِ
ِ
ـیون غی ِرمرکــزی
ـ
فدراس
ـک
ـ
ی
ـت
ـ
مدیری
ـتم
ـ
«سیس
ـ
معن
ـه
«کمونالیســم» بـ
ـایِ
ِ
ِ
ـل
ـق تبدیـ ِ
بیــن جوامعــی خودمختــار» تعریــف میکنــد .کمونالیســم ،از طریـ ِ
«مجالــس خلقــی» و ایجــا ِد یــک کنفدراســیون از ایــن
شــهرداریها بــه
ِ
ی خواهــد شــد.
شــهرداریها ،عملــ 
ـی اکولوژیــک،
ـم نظری ـهیِ بوکچیــن ،از جملــه «زندگـ ِ
بســیاری از مفاهیـ ِ
ســازماندهی دموکراتیــک و اکولوژیــک ،کنفدرالیســم
آگاهــی اکولوژیــک،
ِ
ِ
مجلــس خلقــی و شــهرداریِ آزاد» در قــراردا ِد
دموکراتیــک،
اجتماعــی
ِ
ِ
ک.ج.ک .مــور ِد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
بوکچیــن در نظریــهیِ خــود دربــارهیِ هیرارشــی (سلســله مراتــب)
ی را
هرگونــه اقتــدار و تحکــم را بــه یــک مفهــوم کاهــش میدهــد و تفاوت ـ 
کــه مثــا بیــن اقتــدا ِر کارگــری و اقتــدا ِر ســرمایهداری وجــود دارد را نادیــده
میگیــرد .تنهــا را ِه ایجــا ِد جامعــهیِ اکولوژیــک و کمونــال ،یــک انقــابِ
تحکــم ســرمایه بــر
تمــام عیــار اســت کــه دولتهــایِ ســرمایهداری را ،و
ِ
انســان و طبیعــت را از بیــن ببــرد و ســوژهیِ تاریخـیای کــه ایــن قــدرت و
تــوان انقالبــی را دارد ،طبقــهیِ کارگــر میباشــد.
ِ
ـم» بوکچیــن،
جنبـ ِ
ـش ُکــرد (ک.ج.ک) بــا تاثیــر از نظری ـهیِ «کمونالیسـ ِ
عنــوان نظامــی بــرای کردســتان و
بــه
را
دموکراتیــک
خودمدیریتــی
ِ
ِ
ـی
خاورمیانــه پیشــنهاد کــرد .اوجــاالن تاکیــد کــرده اســت کــه «خودمدیریتـ ِ
ِ
دموکراتیــک
سیســتم
سیســتم دولتــی نیســت ،بلکــه
دمکراتیــک یــک
ِ
ِ
دولتــی خلــق اســت».
غیر
ِ
ِ
فعالیــن
و
وکال
از
وســیعی
ه
گــرو
دموکراتیــک
ه
جامعــ
ه
کنگــر
یِ
یِ
ِ
–
ـتان خودمختــا ِر دمکراتیــک ،سیســتم را
ـرح پــروژهیِ کردسـ ِ
جنبــش– در طـ ِ
ـی دمکراتیــک ،بخشــی
ـ
«خودمدیریت
ـت:
ـ
اس
ـرده
ـ
ک
ـف
ـ
تعری
بــه ایــن صــورت
ِ
ِ
شــدن
جمهوریــت دموکراتیــک اســت کــه بــرای دموکراتیــک
از پــروژهیِ
ِ
ـی دموکراتیــک
ـ
خودمدیریت
ـم
ـ
خواهی
ی
م
ـا
ـ
م
ـم.
ـ
بودی
ـرده
ـ
ک
ـنهاد
ـ
پیش
ترکیــه
ِ
ِ
دموکراتیــک
ســازماندهی
طریــق گفتوگــو بــا دولــت و بــا مبــارزه و
را از
ِ
ِ
خلقمــان تشــکیل بدهیــم»DTK, Demokratik Özerk Kürdistan Model( .
)Taslağı

در ایــن طــرح بــه «نقــاطِ
«گرایــش دولــت-
منفــی دولت–ملــت» و
ِ
ِ
ِ
ِ
قــرن
دمکراتیــک کثرتگــرا در
ملتهــایِ غربــی بــه
ســمت سیســتمهایِ
ِ
بیســت و یکــم اشــاره شــده و نوشــته اســت« :ایــن سیســتم از جامعــهیِ
دموکراتیــک ،کمونــال و آزادیخــواه ریشــه میگیــرد و تمــا ِم مشــکالتِ
اجتماعــی ،از جملــه مشــکالتِ اقتصــادی را حــل خواهــد کــرد».
نظریــهیِ ک.ج.ک کــه دائــم روی نقــاطِ
سیســتم دولت-ملــت
منفــی
ِ
ِ
ِ
سیاســت جهانیســازیِ ســرمایهداری منطبــق
تاکیــد میکنــد ،عمــا بــا
اســت .مطالعــاتِ آکادمیــک دربــارهیِ جهانیســازی نشــان میدهــد کــه
ِ
باعــث تولــ ِد دولت-ملــت شــده اســت،
رونــ ِد تحــوالتِ ســرمایهداری کــه
ن ببــرد .توجــه بــه
ی دارد دولتهــا را تغییــر بدهــد یــا ازبیــ 
امــروز ســع 
پــروژهیِ خودمدیریتــی از  ۱۹۹۰بــه بعــد مخصوصــا در اروپــا افزایــش
«کاهــش قــدرتِ
مقطــع علمــی ،خودمدیریتــی بــه صــورتِ
یافــت .در
ِ
ِ

38

دولت-ملتهــا ،تجزیــهیِ گروههــایِ قومــی ،فرهنگــی و جغرافیایــی بــه
کوچکتریــن واحدهــایِ جامعــه و
افزایــش يكپارچهگــي ()integration
ِ
ـي
بــه اروپــا» تعریــف شــده اســت .ایــن پــروژه مخصوصــا بــرای يكپارچهگـ ِ
ـی
اروپـایِ شــرقی و مناطـ ِ
ـق قفقــاز بــه ســرمایهداریِ جهانـی ،بعــد از فروپاشـ ِ
اتحــا ِد شــوروی در نظــر گرفتــه میشــد .در ایــن چارچــوب هرگونــه
اتحــادی کــه از يكپارچهگــي بــه ســرمایهداری جلوگیــری میکــرد ،بــا
ـی مناطــق» تجزیــه شــد و
ســخن از «دموکراســی»« ،آزادی» و «خودمدیریتـ ِ
در اروپــایِ شــرقی دههــا دولــت کوچــک تشــکیل شــد.
ـکیل دولـ ِ
ـت
البتــه ک.ج.ک .تاکیــد میکنــد کــه نــه تنهــا هــدفاش تشـ ِ
کنونــی دولتهــایِ خاورمیانــه را
جدیــدی نیســت ،بلکــه مرزهــایِ
ِ
اجــاس پالتفــر ِم
آوریــل  ،۲۰۱۲در
ی نــدارد .رو ِز ۲۸
قبــول دارد و مشــکل 
ِ
ِ
ـون اساسـی در اســتانبول ،ســیری ســاکیک (« ،)»Sırrı Sakıkیکـی
تغییـ ِر قانـ ِ
حــال مبــارزه هســتیم،
از وکالیِ ب.د.پ .گفــت« :مــا کردهایــی کــه در
ِ
ی نداریــم .مــا
ـی ایــن کشــور مشــکل 
ـان رســم 
بــا پرچــم ،زبـ ِ
ی و نظــا ِم ملـ ِ
ی کنیــم ،امــا بــه ضــرورتِ بــه
میخواهیــم در ایــن منطقــه همزیســت 
قانــون اساســی تاکیــد
در
غیرتــرک
رســمیت
شــناختن هویتهــایِ
ِ
ِ
ـش ُکــرد در ترکیــه ،از جملــه باهــوز
میکنیــم» .بســیاری از هـ
ـواداران جنبـ ِ
ِ
ـس رســمی ِ جنبــش ( )News Agency ANF: Fıratدر
دنیــز ،روزنامــه نــگا ِر آژانـ ِ
تبعیــد ،بــه ایــن اظهــا ِر نظــر اعتــراض نمودنــد .نکت ـهیِ جالــب ایــن اســت
ـواداران جنبــش
ـول تمــا ِم هـ
ـخص عبــداهلل اوجــاالن کــه مــور ِد قبـ ِ
ِ
کــه ،شـ ِ
ـب ابــرا ِز خشـ ِ
ـونت هــواداران
میباشــد (و هرگونــه انتقــادی بــه ایشــان ،موجـ ِ
میشــود) رو ِز  ۱ژانویــه  ،۲۰۱۱در مالقــاتاش بــا وکال دقیقــا همیــن نکتــه
شــدن
خودمدیریتــی دمکراتیــک ،تعییــن
را گفتــه بــود« :منظــور مــا از
ِ
ِ
یــک موقعیـ ِ
ـت سیاســی بــرایِ ُکردهــا اســت .مــا کاری بــا مرزهــا و پرچــم
ی داریــم کردهــا در یــک ترکیــهیِ دموکراتیــک ادغــام
نداریــم .مــا ســع 
گردنــد .ایــن شــرایط بــرایِ همــه مهــم خواهــد بــود .در نتیجــه بایــد درک
ی نــدارد .هــدفِ مــا پذیرفتــه
بشــود کــه پــروژهیِ ُکردهــا بــه تجزیــه ربط ـ 
ِ
دموکراتیــک سیاســی میباشــد.
شــدن کردهــا بــه
عنــوان یــک نیــرویِ
ِ
ِ
ایــن مســائل در همــه جــایِ دنیــا بــه اینصــورت حــل شــده اســت .یعن ـی
ـل
ـان رســمی مشــکل 
ی نداریــم .مــا یــک راهحـ ِ
مــا بــا پرچــم ،مرزهــا و زبـ ِ
اجتماعــی را در نظــر داریــم .بــرایِ مــا پروژههــایِ اجتماعــی ،فرهنگــی و
سیاســی مطــرح اســت»)2011 ,Birgün( .
طــرح کنگــرهیِ جامعــهیِ دمکراتیــک نیــز تاکیــد میشــود کــه
در
ِ
«در نتیجــهیِ خودمدیریتــی دمکراتیــک ،مرزهــا تغییــر نخواهنــد کــرد،
ی و بــرادریِ خلقهــا تقویــت
بلکــه در مرزهــایِ همیــن کشــور همبســتگ 
ـق
ـ
مناط
ـ
ب
ـا
ـ
تنه
ـه
ـ
ن
ـروژه
ـاس ایــن طــرح ،ایــن پـ
ـرایِ
ِ
خواهــد شــد» .بــر اسـ ِ
کردنشــین ،بلکــه بــرایِ تمــا ِم مناطــق در ترکیــه ،ایــران ،عــراق و ســوریه
خودمدیریتــی دمکراتیــک ،تمــا ِم
درنظــر گرفتــه میشــود« :در نتیجــهیِ
ِ
گروههــایِ «انبوهــه» ( )multitudeدر جامعــه یکدیگــر را تقویــت میکننــد
کنفــدرال دموکراتیــک تشــکیل میشــود .از ایــن طریــق
بســتگی
و هم
ِ
ِ
سیاســی کــردی در هــر چهــار قســمت (ایــران ،ترکیــه،
سیســتمهایِ
ِ
گان خــود و بایکدیگــر روابــطِ
ه
همســای
بــا
تواننــد
ی
م
ســوریه)
عــراق،
ِ
دهی کنفــدرال و خودمختــا ِر
آزاد و دمکراتیکــی داشــته باشــند .ســازمان ِ
دموکراتیـ ِ
ـدون تغییـ ِر مرزهــایِ کنونــی با
ـک کردهــا در هــر چهــار قســمت ،بـ ِ
ـی دموکراتیک
هــم مرتبــط خواهنــد شــد .از آنجــا کــه پــروژهیِ خودمدیریتـ ِ
کــردن دولتهــا نیســت ،ایــن
تشــکیل دولــت یــا ســرنگون
هــدفاش
ِ
ِ
ـل مســالهیِ ُکــرد را نشــان
پــروژه میتوانــد بــرایِ دولتهــایِ منطقــه راهحـ ِ
ـق
ـ
تواف
ـه
ـ
ب
ـا
ـ
ه
ت
دول
ـا
ـ
ب
ـک
ـی دمکراتیـ
ِ
بدهــد .در ایــن زمینــه ،خودمدیریتـ ِ
ـول دولت+دموکراســی،
معیــن) خواهــد رســید و بــا فرمـ ِ
مشــروط (بــر اصـ ِ
ـول ّ
ی را بــه وجــود خواهــد آورد».
همزیســت 

«خلــق
«خودمدیریتــی دمکراتیــک» در نشــریهیِ
اوجــاالن در مقالــهیِ
ِ
ِ
ـدرال دمکراتیــک،
ـ
سیاس
ـازماندهی
ـ
«س
ـه:
ـ
ک
ـد
ـ
آزاد» نیــز اشــاره میکن
ـی کنفـ ِ
ِ
ِ
زیســتی مســالمتآمیز داشــته باشــند.
ِ
میتوانــد بــا دولت-ملتهــا هم
هــر جامعــه ،گــرو ِه قومــی و مذهبـی ،جنبــش فکــری و واحـ ِد اقتصادییــی
میتوانــد
خودمدیریتــی سیاســی داشــته باشــد»)2010 ,Özgür Halk( .
ِ
بــا توجــه بــه تمــا ِم ایــن توضیحــات ،بــهطــو ِر خالصــه میتــوان گفــت
بــدون تغییــر در مرزهــایِ کنونــی چنیــن
کــه در نتیجــهیِ ایــن پــروژه،
ِ
تحوالتــی در منطقــه مــور ِد نظــر خواهــد بــود:
*در قســمتهایِ چهارگانــهیِ کردســتان (در ایــران ،ســوریه ،ترکیــه و
ـق قومی (مثــا منطقـهیِ «دریــایِ ســیاه» ()karadeniz
عــراق) و دیگــر مناطـ ِ
«خودمدیریتــی دمکراتیــک» ایجــاد
ایــران)
در
بلوچســتان
در ترکیــه یــا
ِ
شــود.
ی ایــران ،ترکیــه ،ســوریه و
*در هــر یــک از کشــورهایِ منطقــه ،یعنــ 
عــراق «جمهــوریِ دمکراتیــک» تشــکیل شــود.
ـیون
ـ
خاورمیانه«کنفدراس
کل
*در قســمتهایِ چهارگان ـهیِ کردســتان و ِ
ِ
ـیون دموکراتیـ ِ
ـک خاورمیانــه) تشــکیل خواهد شــد.
دموکراتیــک» (کنفدراسـ ِ
مشــکالتی کــه در ایــن پــروژه و تف ّکــر وجــود دارد ،از نظــ ِر دیــدگا ِه
طبقاتــی و مارکسیست-لنینیســتی آشــکار اســت .از ســوئی ،سیســتمهایِ
ِ
قابلیــت اصالحپذیــری و دموکراتیزاســیون در
حاکــم در ترکیــه و ایــران،
چارچــوبِ رژیمهــایِ کنونــی را ندارنــد ،و از ســویی دیگــر ،جنبــش عمــا از
تغییــراتِ انقالبــی صرفنظــر کــرده و بهخصــوص در ترکیــه ،بــه چانهزنــی
ـی جدی ـ ِد ترکیــه امیــد بســته اســت .همچنیــن
ـرح قانوناساسـ ِ
دربــارهیِ طـ ِ
ـرح خودمختــاریِ گروههــایِ «قومــی» و «فرهنگــی» در
ایــن دیــدگاه بــا طـ ِ
ی را آغــاز میکنــد کــه در نتیج ـهیِ آن در کشــورهایی
درون جامعــه ،راه ـ 
ِ
مثــل ترکیــه و ایــران ،هویـ ِ
ـرح
ـی مسـ ِ
ـت سیاسـ ِ
ـتقل طبق ـهیِ کارگــر بــا طـ ِ
ی و غیــره ازبیــن خواهــد رفــت.
تفاوتهــایِ قومــی ،مذهــب ،جنســ 
ی کــه امــروز در طبقــهیِ کارگــ ِر ترکیــه و
قطبســازی هایِ غیرواقعــ 
کشــورهایِ منطقــه تــا حــدی بــه وجــود آمــاده اســت ،در نتیج ـهیِ ایــن
طــر ِز تفکــر تقویــت خواهــد گردیــد .مســاله ایــن اســت کــه امــروز ک.ج.ک
عنــوان مهمتریــن
کســب قــدرتِ سیاســی بــه
دســتِکم در ترکیــه از
ِ
ِ
ـان انقالبــی و کمونیســتی صرفنظــر کــرده اســت و بــه
وظیفــه یِ هــر جریـ ِ
ـدرتِ
ـق حضــور در
ـ
طری
از
ـم
ـ
حاک
ـ
ق
در
ـدن
ـ
ش
ـریک
ـ
ش
ـال
جــایِ آن بــه دنبـ ِ
ِ
ـم بســتن بــر ایــن
پارلمــان و التــزام بــه قانـ ِ
ـون اساســی اســت ،و دقیقــا چشـ ِ
ـرنگونی قهرآمی ـ ِز دولــت و ارتــش و ســاختا ِر
ـ
س
ـم لنینــی یعنــی
اصـ ِ
ِ
ـل مهـ ِ
ـردن آن بــا نظــم و ســاختار و مناسـ ِ
ـبت
ـی بــورژوازی و جایگزیــن کـ ِ
حکومتـ ِ
جدیــ ِد سوسیالیســتی بــا اتــکا بــه دیکتاتــوریِ پرولتاریــا اســت کــه راه را
بــرایِ گــردش بــه راســت و افتــادن در ورطــه یِ رفرمیســم بــرایِ پ.ک.ک و
ـتی دیگــری بــاز می کنــد .اســلحه و
هــر جریـ ِ
ـان ســابقا انقالبــی و کمونیسـ ِ
جنــگ کــه در ابتــدا از ســویِ پ.ک.ک بــا تمــا ِم کاســتی هایِ ایدئولوژیــک
ِ
و ِ
جنــگ انقالبــی ،بــرایِ انقــاب و
قســمی ایــن جریــان از
درک ناقــص و
ِ
ـوان اهــر ِم
کسـ ِ
ـب قــدرتِ سیاســی اســتفاده می شــد ،امــروز رســما بــه عنـ ِ
ِ
ِ
ـدن ایــن دولــت بــه می ـ ِز مذاکــره
ـ
فراخوان
ـت
ـ
جه
ـه
ـ
ترکی
ـت
ـ
دول
ـر
ـ
ب
فشــار
ِ
ِ
جلــب توجــ ِه قدرت هــایِ جهانــی بــرایِ بــه
جهــت
عنــوان ابــزاری
و بــه
ِ
ِ
شــناختن جایــگا ِه ایــن حــزب در آینــده یِ منطقــهیِ مــور ِد
رســمیت
ِ
اســتفاده قــرار می گیــرد .اوجــاالن چندیــن بــار در دوره یِ آتشبــس اعــام
ِ
حــل مســاله کــرد در
حکومــت ترکیــه حاضــر بــه
کــرده اســت کــه اگــر
ِ
ـع ســاح خواهــد
چارچــوبِ دموکراســی و قانـ ِ
ـون اساســی باشــد ،حــزب خلـ ِ
شــد)2011 ,NTV( .

سخن پایانی
ِ

ـش ُکــرد (خــطِ ک.ج.ک) بــه نظـ ِر بعضـی از رهبــران
ـی جنبـ ِ
نگـ ِ
ـرش کنونـ ِ
هــواداران ایــن جنبــش ،گا ِم رادیــکال و انقالبــیای میباشــد کــه حتــا
و
ِ
ِ
طبقاتــی مارکسیســتی،
ه
دیــدگا
از
امــا
اســت»،
رفتــه
فراتــر
مارکــس
«از
ِ
ـم جدی ـ ِد جنبــش و برخــور ِد آشــتیجویانهیِ آن در عمــل ،در واقــع
پاردایـ ِ
ُ
ـی
ـ
کنون
ر
ـاختا
ـ
س
ـ
چارچ
در
ـرد
ـ
ک

ـی
ـ
مل
ـی
ـ
رهای
ـش
ـ
جنب
ـردن
ـ
ک
ـدود
محـ
ـوبِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئولوژیــک
دولت-ملتهــایِ خاورمیانــه و تســلیم شــدن بــه اســتراتژیِ ایده
ـرن بیس ـتویکم اســت کــه طــرفدا ِر تقویـ ِ
ـت اکولوژیســم،
ســرمایهداریِ قـ ِ
ناسیونالیســم قومــی و پستمدرنیســم در برابــ ِر
فمینیســم لیبــرال،
ِ
ِ
ـواداران حــزب
ـ
ه
از
ـیاری
ـ
بس
ـر
ـ
دیگ
یِ
و
ـ
س
از
ـد.
ـ
باش
ی
م
ـت،
ـ
اس
ـم
مارکسیسـ
ِ
ـن تشــکیالتهایِ شــهری ب.د.پ و دانشجویــان ،از
در ترکیــه ،مثــا فعالیـ ِ
ـم جدیــد و خصلـ ِ
ـت مماشــاتطلبانهیِ آن خبــردار نیســتند
جزئیــاتِ پارادایـ ِ
ِ
و هنــوز بــا هــدفِ
دولــت ُکــرد» بــه مبــارزه میپیوندنــد.
«تشــکیل یــک
ِ
زن کــرد در اســتانبول و دیگــر شــهرها ،بــا همیــن هــدف کــه
صدهــا کارگـ ِر ِ
ـی
ـع طبقاتـ ِ
ـم کنونـ ِ
ـی خــو ِد حــزب ،و هــم بــا منافـ ِ
در واقــع هــم بــا پاردایـ ِ
خــود ایــن فعالیــن در تضــاد اســت ،در مبــارزه هزینــه میدهنــد.
(مثــل
چــپ ترکیــه
در ایــن موقعیــت ،برخــافِ بســیاری از گروههــایِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بلــوک «رنــج ،آزادی و
عنــوان
تحــت
 ۲۰گــروه و حزبــی کــه در ۲۰۱۱
ِ
ـش ُکــرد در انتخابــات شــرکت کردنــد) تاکیــد بــر رویِ
دموکراســی» جنبـ ِ
ـتی مســالهیِ ملـی ،تقویـ ِ
ـت دیــدگا ِه طبقاتی و مارکسیســتی
راهحـ ِ
ـل کمونیسـ ِ
ِ
سرنوشــت ملــل» و آگاهــ 
تعییــن
«حــق
اصــل
بــا
ی در برابــ ِر همــکاریِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ملــل
تحــت ســتم بــا بــورژوازیِ حاکــم ،وظیفــهیِ
سیاســی بــورژوازیِ
ِ
ِ
ِ
جنبــش چــپ در منطقــه میباشــد•.
اصلــی
مســئولیت
و
فــوری
ِ
ِ
منابع:

عبداهلل اوجاالن ،جامعه شناسی آزاد.۲۰۰۸ ،
مالقاتهایِ اوجاالن با وکالیِ خود:

http://www.birgun.net/politics_index.php?news_code=1293977492&year=20
11&month=01&day=02
NTV:http://www.ntvmsnbc.com/id/25233941/

: KCKکوما جواکن کردستان قرارداد

http://www.pkkonline.com/farsi/files/books/Kitebi-Qerardad-KCK.pdf

Cengiz Çandar. Dağdan İniş: PKK Nasıl Silah Bırakır? TESEV, 2011.
Ahmet Hamdi Akkaya ve Joost Jongerden. 2000›lerde PKK: Kırılmalara
Rağmen Süreklilik?. Toplum ve Kuram (Lekolin u Xebaten Kurdi). 2010.
ایدئولوژیِ ک.ج.ک .و دیدگا ِه بوکچین :

http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/1040/murray-bookchinin-toplumsalekoloji-felsefesi-ve-kcknin-ideolojik-kodlari.aspx

ـم مســتعا ِر اوجــاالن)( »Demokratik Özerklik« .خودمدیریـ ِ
ـت دمکراتیــک),
( Ali Fıratاسـ ِ

نشــریه «( »Özgür Halkخلــق آزاد)۲۰۱۰( ،

DTK: Demokratik Özerk Kürdistan Model Taslağı.

کنگــرهی جامعــهی

کردســتان خودمختــا ِر دمکراتیــکhttp://bianet.org/files/ :
طــرح پــروژ ِه
دمکراتیــک:
ِ
ِ
B6zerklik.htm%original/demokratik%C3/179/000/000/doc_files
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توهمات فانتزی یک شهبانوی اورنگ باخته
دربارهی فیلم «از تهران تا قاهره»
ارژنگ نورایی

ـوان فیلمــی اســت کــه اخیــرا توســطِ شــبکه یِ
از تهــران تــا قاهــره عنـ ِ
ماهــواره ایِ «مــن و تــو» تهیــه و پخــش شــد .ظاهــرا ایــن فیلــم در داخــل و
ـول آن بحث
خــارج از ایــران در ابعــاد نســبتا وســیعی دیــده شــده اســت و حـ ِ
و گفتگوهــایِ پراکنــده ای صــورت گرفتــه اســت .دو ســاعت گفتوگــویِ
پیرامــون واپســین
مصــور بــا «فــرح دیبــا» ،همســ ِر آخریــن شــا ِه ایــران،
ِ
ِ
ِ
بازگشــت
زمســتان ســال  ۱۳۵۷و ســف ِر بی
ســلطنت پهلــوی در
ماه هــایِ
ِ
ِ
شــاه و خانــوداه اش بــه خــارج از کشــور و در نهایــت مــرگ محمدرضــا پهلوی
ـم تبلیغاتــی و سفارشــی و یک جانبه یِ «رهــا
در مــرداد مــا ِه سـ ِ
ـال  .۱۳۵۹فیلـ ِ
اعتمــادی» آن قــدر نتراشــیده و الکــن اســت کــه شــاید در نــگا ِه نخســت
نیــازی بــه بررســی و نقــد آن نباشــد امــا آنچــه کــه پرداختــن بــه ایــن
جعل نامــه یِ تاریخــی را حایــز اهمیــت می کنــد دو مســاله اســت؛ نخســت
تعــدا ِد بازدیدهــا از ایــن فیلــم و تبلیغاتــی اســت کــه دار و دســته یِ ســلطنت
دوران
ـران «درخشــان و مترقــی و شــکوه مندِ»
داران آن حـ ِ
ِ
ـول ایـ ِ
و دوســت ِ
ِ
موقعیــت پرتالطــم و
«اعلیحضــرت» بــه راه انداخته انــد و دیگــری
ســال اخیــر اســت .شــاید ســوالی
ســردر ُگ ِم خاورمیانــه و ایــران در ســه
ِ
ـم ســاده کــه عمدتــا متمرکــز
پیــش بیایــد کــه چهگونــه می تــوان یــک فیلـ ِ
ـی خانــواده یِ پهلــوی اســت را بــه ایــن
بــر مسـ ِ
ـائل شــخصی و ظاهــرا خصوصـ ِ
ـی
خاورمیانــه یِ پرآشــوب ربــط داد؟ بــه گمــان مــا ســاخت و اکـ ِ
ـران عمومـ ِ
ـون آن بــه راه افتــاده
از تهــران تــا قاهــره و تبلیغــات و هیاهویــی کــه پیرامـ ِ
ـان عــرب نیســت .نزدیــک
اســت بی ارتبــاط بــا تحــوالتِ خاورمیانــه و جهـ ِ
خوش
بــه ســه ســال اســت کــه منطقــه یِ ژئواســتراتژیک خاورمیانــه دســت
ِ
تحــوالت و دگرگونی هــایِ حــادی شــده اســت ،توده هــایِ مــردم به ویــژه
اقشــا ِر تحـ ِ
ـان بــی کا ِر
ـت ســتم و ســلطه یِ مضاعــف مانن ـ ِد کارگــران ،جوانـ ِ
ـل تحـ ِ
ـت ســتم علیـ ِه ظلــم و اســتبداد
جویــایِ شــغل ،زنــان و برخــی از ملـ ِ
دالیــل
و دیکتاتــوری ســر بــه شــورش و عصیــان برداشــته اند .بنــا بــه
ِ
ِ
کمونیســت رهبــری
فقــدان یــک نیــرویِ انقالبــی و
گوناگــون به ویــژه
ِ
ـکان مهــا ِر ایــن جنبش هــا و کانالیــزه کــردن آن هــا
کننــده و رادیــکال ،امـ ِ
ـون
در مســی ِر دلخــواه و مطلــوب بــرایِ امپریالیســت ها و جناح هــایِ گوناگـ ِ
مرتجــع اســام گرا فراهــم
بــورژوازی و نیروهــایِ لیبرالــی و جریانهــایِ
ِ
تکامــل ایــن خیزش هــا و طغیان هــا،
گردیــده اســت .همزمــان بــا آغــاز و
ِ
پــروژه یِ آلترناتیوســازی بــرایِ رهبــریِ ایــن جنبش هــا و خیزش هــایِ
ِ
احتمالــی بعــدی ،صنعتــی اســت کــه
تحــت نظــارت و برنامه ریــزیِ
ِ
گوناگــون بــورژوازی و نیروهــایِ
امپریالیســت ها آغــاز شــد و جناح هــایِ
ِ
ـوان
لیبرالــی در ایــن کشــورها همچنیــن کوشــیده و می کوشــند تــا بــه عنـ ِ
یــک نیــرویِ سیاســی و یــک آلترناتیــو و کاندیــدا بــرایِ پسـ ِ
ـت رهبــری در
دولتهــایِ ائتالفــی از ســویِ امپریالیســت ها بــه رســمیت شــناخته شــوند.
ـران خــود
ایــن صنعــت در ایــران نیــز چندیــن ســال اســت مشــتریان و بازیگـ ِ
ـش مردمــی ســال  ۸۸ســرعت و شــدتِ
را یافتــه اســت و به ویــژه پــس از جنبـ ِ
ـون بورژوایــی و لیبرالــی
بیشتــری بــه خــود گرفتــه اســت .نیروهــایِ گوناگـ ِ
ماننــد جناح هــایِ درونــی ِ جمهــوریِ اســامی از ســبز و اصالح طلــب تــا
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مجاهدیــن و برخــی احــزابِ کــردی ماننــد حــزبِ دموکــرات و کومهلــه یِ
گــران
عبــداهلل مهتــدی  ....و نیروهــا و بقایــایِ ســلطنت طلبان از کنش
ِ
اصلــی ایــن عرصــه در فضــایِ سیاســی ایــران هســتند .تجمعهــایِ پــر
ِ
ســر و صــدا و گاهبــهگا ِه مجاهدیــن ،نامهنگاریهــا و اعــا ِم برائت هــایِ
ادواریِ شــخصیت هایی چــون مجتبــی واحــدی و محســن ســازگارا ،کشــف
ـال مســیح علی نــژاد و فریبــا داوودی مهاجــر ،شــانتاژها و
حجاب هــایِ امثـ ِ
شــامورتیبازی هایِ افــرادی چــون نــوری زاده ،شــیرین عبــادی ،گنجــی،
کدیــور ،امیــر ارجمنــد و غیــره همــه در مســی ِر ایــن قدرت نمایــی و تابلــو
جلــب نظــ ِر
بــاال بردن هــا و چــراغ ســبز دادنهــایِ پیگیــر بــه قصــ ِد
ِ
ـان صنعـ ِ
ـت آلترناتیوســازی اســت« .از تهــراه تــا قاهــره» را می تــوان
صاحبـ ِ
در همیــن مســیر ارزیابــی و قلمــداد کــرد .فیلمــی کــه میکوشــد در ایــن
بلبشــویِ آلترناتیوســازی و همهمــه یِ چهره هــا و شــخصیت ها ٬در ورق
زدن آلبوم هــایِ ســلطنتی هــم بــه مــرد ِم ایــران و هــم بــه امپریالیســت ها
ِ
ـدان اعلی حضــرت را فرامــوش
ـهم تیــول و حــق خانـ ِ
یــادآوری کنــد کــه سـ ِ
روزگاران شــیرین و خــوش و مملــو از
نکننــد ،کــه بــه یــاد داشــته باشــند
ِ
دوران شاهنشــاه را ،کــه از خوشقلبــی و ایراندوســتی و
راحتــی
وفــور و
ِ
ِ
ِ
«بــزرگ ارتــش داران»
صالبــت و کاردانــی و مدیریــت و حلــم و بردبــاریِ
شــاهزادگان
بگویــد و الــی آخــر .نکتــه دقیقــا ایــن اســت کــه شــهبانو و
ِ
آریامهــری خصوصــا رضــا پهلــوی دریافته انــد کــه در ایــن قمــار و ایــن
ـان ســابق اتــکا و رجــوع
ـتان غربــی و اربابـ ِ
شــرط بندی فقــط نبایــد بــه دوسـ ِ
هماهنگــی را ِه ســب ِز
کننــد و حــاال کــه رهبــران و ســخن
گویان «شــورایِ
ِ
ِ
ـش «رأیِ مــن کجاســت» و بــا دسـ ِ
ـت
ـی جنبـ ِ
امیــد» بــا پشــتوانه یِ میلیونـ ِ

ـاطین ســابق نیــز بایــد نیم نگاهــی بــه
پــر بــه صحنــه آمدنــد ،ســران و سـ
ـزون شــاه
ِ
ـش ســفرنامه یِ محـ ِ
فیلــم و روایت گری هــایِ شــهبانو در پوشـ ِ
ِ
ِ
دســت
میــان
در
را
خــود
ه
پایــگا
و
جایــگاه
توده هــایِ مــردم بیافکننــد و
و
اهــل بیــتاش ســخت دســت بــه کا ِر پیــام فرســتادن و کدگذاری هــایِ
ِ
ِ
ـی «از تهــران
زبــان ســاده و دراماتیــک و غیرسیاســی اســت.
سیاســی البتــه بــا همــان
کــم بخشــی از مــردم یــادآوری و تثبیــت کننــد .اکـ ِ
ـران عمومـ ِ
ِ
ـق شــبکه یِ پرطرفــدار و ســرگرم کننده یِ «مــن
شــدن مســاله،
بســیاری از گفته هــا نــه رو بــه گذشــته و بــرای روشــن
تــا قاهــره» آن هــم از طریـ ِ
ِ
ـت جایــگاه و موقعیـ ِ
بلکــه بــه ســویِ آینــده و بــه قص ـ ِد تثبیـ ِ
و تــو» کــه پیــش از ایــن بــا برنامه ریــزیِ دقیــق و بــا شــوهایِ پرطرفــداریِ
ـدان
ـت خانـ ِ
چــون «بفرماییــد شــام» و «آکادمــی موســیقی گوگــوش» جــایِ خــود را
پهلــوی در کیـ ِ
ـک قدرتــی اســت کــه احتمــاال در آینــده یِ پــس از جمهــوریِ
مخاطــب عمومــی بــاز کــرده بــود را می تــوان در راســتایِ همیــن
نــز ِد
ِ
بودن شــاه
اســامی تقســیم خواهــد شــد .در فیلــم چندیــن بــار بــه مذهبــی
ِ
ـح قلــوبِ مــردم ارزیابــی کــرد .حــق بــا لنیــن بــود کــه حتــی مرتجعیــن
ـخص شــاه در مصاحبــه
فتـ ِ
ـان راوی و چــه خــو ِد شـ ِ
تأکیــد می شــود ٬چــه از زبـ ِ
هــا
توده
بــه
شــان
های
برنامه
بــردن
پیــش
نیــز
ها
امپریالیســت
و
بــرایِ
ـگاران خارجــی .فــرح معتقــد اســت کــه خداونــد اعلی حضــرت را
بــا خبرنـ
ِ
ِ
نیــاز دارنــد.
ِ
جنــگ ایــران و عــراق و
دوســت داشــته کــه مــرگ او را پیــش از شــرو ِع
ِ
ِ
ـدافِ
ـم،
ـ
بگذری
ـه
ـ
ک
ـره»
ـ
قاه
ـا
ـ
ت
ـران
ـ
ته
«از
د
ـتن
ـ
مس
د
ـ
تولی
ـ
اه
و
ـد
از مقاصـ
ـ
ص
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
گوی
می
ـن
ـ
ای
از
ـهبانو
ـ
ش
ـت،
ـ
اس
ـرده
ـ
ک
ـم
ـ
فراه
ـا
ـ
ماجراه
ـی
ـ
باق
ـدایِ
ِ
ِ
ســاخت ایــن دروغ نامــه یِ تاریخــی خــود
بررســی محتــوایِ درونــی و
اهلل اکبــر بــرایِ هــر ایرانــی خوشــایند اســت و حتــی بــه «روحانیــون
ِ
داســتانی اســت مفصــل.
پاکنهــاد» هــم گــرا می دهــد کــه چهگونــه در مــور ِد مذهــب و روحانیــت
از نظــر فــر ِم و ســناریو و داســتان ،کارگــردان و در واقــع تهیه کننــدگان
فکــر می کنــد .چپ هــا و کمونیســت ها را علنــا بــه ارتبــاط داشــتن بــا
و ســفارش دهنده گان کوشــیده اند فیلــم ،غیــ ِر سیاســی باشــد و پیــا ِم
شــوروی ،کوبــا ،آلمــان شــرقی ،چیــن متهــم می کنــد امــا در مــور ِد آیــاتِ
کامــا سیاســی اش را بــا پوششــی غیرسیاســی
عظــام چنیــن رابطــه ای را مطــرح نمی کنــد
طــرح کنــد .یــک مســتن ِد خانوادهگــی کــه
جــز اینکــه گویــا مذهبی هــا کمــی از معمــر
«انتخاب
برانگیز
تأسف
داستان
این
می کوشــد داســتان را در مســی ِر روابــطِ
ـش زنــان
قذافــی کمــک گرفتــه بودنــد .از جنبـ ِ
که
است
زمانی
دیر
بدتر»
و
بد
بین
خانــدان ســلطنت
شــخصی
خصوصــی و
در ایــران می گویــد و حــق زنــان و نیــم
ِ
ِ
را
ایران
مردم
از
اقشاری
و
ها
ش
بخ
دو
پوشــانی
م
ه
بــه
پایــان
در
و
کنــد
روایــت
وطنــان» آذری اش دارد.
م
«ه
بــه
هــم
نگاهــی
ِ
ِ
و
ارتجاع
گوناگون
های
جناح
بین
تــراژدی راه ببــرد :یکــی تــراژدیِ ســف ِر ســخت
بــرایِ ملی هــا پیــام می فرســتد و از عالقــهیِ
بورژوازی سرگردان کرده است؛ یک
ِ
و غربــت و
مــرگ دور از وطــن و مظلومانــه یِ
شــاه بــه دکتــر مصــدق می گویــد او حتــی
شــا ِه فقیــد و دیگــری تــراژدی و فالکـ ِ
ـت ایــران
از ضــرورتِ برخــور ِد آرام تــر بــا غربی هــا در
روز از ترس ناطق نوری ،رفتن زیر
کنــد
اثبــات
و ایرانــی کــه فیلــم می کوشــد
روابــطِ خارجــی می گویــد و از ایــن منظــر بــه
عبای خاتمی ،فردا برای رو کم کنی
رانــدن اعلی حضــرت و
از فــردایِ بیــرون
نوعــی از شــاه انتقــاد می کنــد .در ایــن مــورد
ِ
رفسنجانی به احمدی نژاد رأی دادن،
و
اســت
شــده
آغــاز
القــدرش
خانــدان جلیل
یعنــی رابطــه یِ غربی هــا بــا شــاه ،ملکــه یِ
ِ
بعد دوباره از ترس احمدی نژاد سراغ
ســقوطِ
خانــدان پهلــوی و زوال و
بــه نوعــی
ســابق دربــا ِر ایــران بــه تکــرا ِر کلیشــه یِ
ِ
ِ
میرحسین موسوی و شیخ مهدی
ســقوطِ ایــران را متــرادفِ یکدیگــر تعریــف کند.
مــور ِد عالقــهیِ تمــا ِم ســلطنت طلبان یعنــی
کروبی رفتن و الی آخر ....این منطق
هــدفِ
اصلــی فیلــم و حرفهــایِ فــرح دیبــا،
توطئــه یِ آمریکایی هــا و بریتانیایی هــا علیــ ِه
ِ
به
اتکا
با
باید
عقیم
و
مفلوک
و
معیوب
ـخص
ـن قیمـ ِ
ـت نفــت...
ـان» شـ ِ
تبلیغــات بــرایِ عملکــر ِد «درخشـ ِ
ـم شــاه پــس از بــاال رفتـ ِ
رژیـ ِ
با
یعنی
روشن
و
درست
ی
برنامه
یک
احتمــاال
و
ـدان پهلــوی
خالــی
تــو
گویی
گنده
و
پــردازد
می
هــایِ
ـع او خانـ ِ
شــاه و بــه تبـ ِ
ِ
انسانی
و
انقالبی
ی
جامعه
یک
ترسیم
ـق امــروزی اش یعنــی «ولیعهــد»
نایـ ِ
ـش قیمـ ِ
ـت نفــت
ـب بــر حـ ِ
شــاه در مــور ِد ضــرورتِ افزایـ ِ
که همانا کمونیسم و جامعه و دولت
ـق مــور ِد اتــکایِ فیلــم
و مقابلــه بــا غربی هــا را گلچیــن کــرده و بــه
رضــا پهلــوی اســت .منطـ ِ
و راویِ آن نیــز دســت گذاشــتن بــر
ِ
ـجاعت
ـوان ســن ِد درایــت و وطن دوســتی و شـ
ِ
توحــش سوسیالیستی است به دور افکنده شود عنـ ِ
و
ـی
ـ
تباه
ـم جمهــوریِ اســامی و فالکــت و
ـم بیننــده قــرار می دهــد .ایــن
ـ
چش
ـش
ـ
پی
وی
رژیـ ِ
ِ
ِ
ویرانــی حاصــل از عملکــر ِد ایــن رژیــم طــی
داســتان از آن تخیــاتِ فانتــزی ای اســت کــه
ِ
ـال اخیــر اســت بــه قصــد تبرئــه و توجیــه و تعمی ـ ِد «شــاه فقیــد»
ـرایان آن در موقعیـ ِ
دوران شــاه
ـت بین المللــی و قــدرتِ ایــران در
ســی سـ ِ
ِ
داستانسـ ِ
و خانــدان اش .ایــن منطــق از اســاس مــردود اســت و غلــط .نمی تــوان بــا
ِ
صنعــت اغــراق و مبالغــه اســتفاده می کننــد .در ایــن
تــا حــ ِد زیــادی از
ـی امــروزیِ مــرد ِم ایــران و توحــش و ذاتِ
ـم کمپــرادوری و وابســته
اتــکا بــر واقعیــت ســیاهی و بدبختـ ِ
ـم شــاه از آغــاز یــک رژیـ ِ
مــورد بایــد گفــت :اوال رژیـ ِ
ِ
د
کــر
ل
عم
و
گذشــته
رژیــم
اســامی،
جنایت کارانــه و ضدبشــریِ رژیــم
شــخص محمــد
امپریالیســم آمریــکا بــود و
بــه امپریالیســت ها خصوصــا
ِ
ِ
بیــن
ـتان تأســف برانگی ِز «انتخــابِ
رضــا بــا کمـ ِ
ـتقیم انگلیســی ها در شــهریو ِر  ۱۳۲۰بــه قــدرت رســید،
ِ
آن را توجیــه و توصیــه کــرد .ایــن داسـ ِ
ـک مسـ ِ
ایــران
م
مــرد
از
اقشــاری
و
هــا
بــد و بدتــر» دیــر زمانــی اســت کــه بخش
جاسوســی ایــاالتِ
و
امنیتــی
ن
ســازما
دخالت
و
کمــک
بــا
هایِ
گــریِ
ِ
ِ
ـون ارتجــاع و بــورژوازی ســرگردان کــرده اســت؛
ـال  ۱۳۳۲بــه قــدرت بازگشــت
ـن جناح هــایِ گوناگـ ِ
را بیـ ِ
ـان کودتــایِ سـ ِ
متحــده و بریتانیــا در جریـ ِ
ـرس ناطــق نــوری ،رفتــن زیـ ِر عبــایِ خاتمــی ،فــردا بــرایِ رو
(در ایــن مــورد فــرح بــه صراحــت دروغ گفتــه و از عالقــه یِ شــاه بــه مصــدق
یــک روز از تـ ِ
تــرس
کــم کنــی رفســنجانی بــه احمدی نــژاد رأی دادن ،بعــد دوبــاره از
ـوان بزرگتریــن مشــتریِ تســلیحاتِ آمریــکا و ژانــدارم
ِ
می گویــد!!!) ،بــه عنـ ِ
رفتــن
احمدی نــژاد ســرا ِغ میرحســین موســوی و شــیخ مهــدی کروبــی
ـظِ
ـع آمریــکا و ناتــو در منطقــه ایفــایِ نقــش می کــرد و متح ـ ِد
ـ
مناف
ـ
حاف
و
ِ
ـق معیــوب و مفلــوک و عقیــم بایــد بــا اتــکا بــه
سرسـ ِ
رژیم وابســته اش
و الــی آخــر ....ایــن منطـ ِ
ـخت اقتصــادی و نظامــی آن هــا بــود ،بنابرایــن شــاه و ِ
ـیم یــک جامعــه یِ انقالبــی
تــا آخریــن حــ ِد ممکــن ،گزینــه یِ مطلــوبِ امپریالیســت ها بودنــد .امــا
یــک برنامــه یِ درســت و روشــن یعنــی بــا ترسـ ِ
و انســانی کــه همانــا کمونیســم و جامعــه و دولـ ِ
ـت سوسیالیســتی اســت بــه
ـن تاریــخ و انقــاب ٬وقتــی قیــا ِم
باالخــره امپریالیســت ها هــم بایــد از قوانیـ ِ
ـان وضــع موجــود و بیــرون از
انقالبــی توده هــا بــه مرحلــه یِ بازگشــتناپذیرش رســید
مــردم و شــو ِر
دور افکنــده شــود و آلترناتیــویِ خــافِ جریـ ِ
ِ
و
تبلیــغ
و
طــرح
بــورژوازی
گوناگــون
ـطِ
بــازیِ امپریالیســت ها و جناح هــایِ
ـال  ۱۳۵۷بــه وجــود آمــده بــود.
ـ
س
ـ
اواس
از
ـت
ـ
وضعی
ـن
ـ
ای
و
ـد
ـ
کنن
ـت
ـ
تبعی
ِ
ِ
ترویــج شــود.
ـران انقالبــی سراس ـ ِر ایــران را
غــرب می دانســت شــاه ماندنــی نیســت ،بحـ ِ
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ـل کتمانی
ـل بازگشــت و غی ِرقابـ ِ
فراگرفتــه بــود ،تضادهــا بــه مرحلــه یِ غی ِرقابـ ِ
رســیده بودنــد و امپریالیســت ها دیگــر نــه بــه دلخــوا ِه خــود بلکــه بــا
ـکان بــازی در جهـ ِ
ـت منافع شــان
ـان گزینه هــایِ موجــود امـ ِ
انتخــاب از میـ ِ
را داشــتند و اســا ِم سیاســی و ائتالفــی از لیبرال هــا و روحانیــت تنهــا
ـکان یــک
گزینــه یِ موجــود بــرای انتخــاب بــود .خط ـ ِر تعمیـ ِ
ـق انقــاب ،امـ ِ
جنـ ِ
ـرل بــر
ـکان کنتـ ِ
ـگ داخلــی کــه در صــورتِ شــعله ور شــدن عمــا امـ ِ
ـیدن نیروهــایِ انقالبــی
منطقــه را از غــرب می گرفــت ،خطـ ِر بــه قــدرت رسـ ِ
ِ
جنــگ داخلــی ،همــه
بحــران انقــاب و
و کمونیســت در صــورتِ تــداو ِم
ِ
ِ
ـران
ـ
گ
کنش
از
ـی
ـ
یک
ـا
ـ
ب
ـدن
ـ
آم
ـار
ـ
کن
ـت
ـ
صراف
دالیلــی بــود کــه غــرب را بــه
ِ
ـران انقالبــی انداخــت و ایــن بــود مکانیــز ِم بــازیِ متزلــزل و
عرصــه یِ آن بحـ ِ
ـم غــرب بــا بـ ِ
ـرگ اســا ِم سیاســی و ارتبــاط گرفتن هــا و زدوبندهــایِ
مبهـ ِ
پشــت ِ پــرده یِ آن هــا بــا خمینــی و رژیــم او .نبایــد فرامــوش کــرد کــه
ِ
ِ
تقســیم جهــان
بلــوک امپریالیســتی بــر ســر
جنــگ ســرد و رقابــت دو
ِ
ِ
تحــت نفــوذ در آن ســال ها بســیار داغ بــود و آمریــکا هرگــز
مناطــق
بــه
ِ
شــدن
نمی خواســت بــا حادتــر
بحــران انقالبــی در ایــران فرصتــی بــرایِ
ِ
ِ
شــوروی ها در منطقــه فراهــم شــود .ایــن مســاله در خاطــرات و اســناد
ـت وقـ ِ
دولـ ِ
ـت آمریــکا بارهــا بازتــاب یافتــه اســت 1.در مــور ِد مســاله یِ نفــت
ـول بن ـ ِد رابــطِ دولـ ِ
ـت کمپــرادوریِ شــاه بــه
ـ
محص
ـن
ـ
ای
ـت؛
ـ
گف
ـد
ـ
بای
هــم
ِ
ســرمایه یِ جهانــی و امپریالیســتی بــود ،اســتخراج و صــدو ِر نفــت و حتــی
ِ
قیمــت آن بنــا بــه ضروریــات و مکانیزم هــایِ ســرمایه یِ جهانــی صــورت
ـتریان خــود
ـم شــاه ماننـ ِد هــر فروشــنده یِ دیگــری بــا مشـ
ِ
می گرفــت .رژیـ ِ
ِ
قیمت باالتــری بــود .اوال در این
ـغول چــک و چانــه زدن بــرایِ فــروش بــا
مشـ ِ
مــورد تنهــا فــرد نبــود و شــیخهایِ بســیاری از کشــورهایِ عربــی و صــدام و
غیــره نیــز همیــن تمایــات و همیــن لحــن را داشــتند و دوم اینکــه شــاه
ـوان نزدیک تریــن فــرد بــه آمریــکا و غــرب و بــه
حتــی در اپــک نیــز بــه عنـ ِ
ـوان اهــر ِم فشــار و نفــو ِذ آن هــا در ایــن ســازمان عمــل میکــرد .مثــا در
عنـ ِ
ـال مناقش ـهها و جنگ هــایِ اعــراب
مواقعــی کــه کشــورهایِ عربــی بــه دنبـ ِ
ـم
و اســرائیل قصـ ِد محــدود کـ ِ
ـردن صــادرات و فــروش نفــت را داشــتند ،رژیـ ِ
شــاه بــر صــادراتِ خــود افــزوده و عمــا در مســی ِر خواســته هایِ آمریــکا
و غــرب عمــل می کــرد 2.از طرفــی اگــر شاخوشانهکشــیدنهایِ تــو
خالــی بــرایِ آمریــکا و غــرب مـ ِ
ـاک قــدرت و صالبــت باشــد ،آیــا فــرح دیبــا
ـدال شــجاعت را بــه خاط ـ ِر ســی ســال مشــاجره یِ
می پذیــرد کــه ایــن مـ ِ
ـم جمهــوریِ اســامی کــه حتــی
ـی سـ ِ
لفظــی و عربده هــایِ تــو خالـ ِ
ـران رژیـ ِ
ـردن
تــا پــایِ تهدیــد بــه انهــدام و نابــودیِ اســرائیل هــم رفتــه اســت ،بــه گـ ِ
ـران ایــن رژیــم بیانــدازد؟
سـ ِ
در کنــا ِر چنیــن داستان ســرایی ها و تخیــات و توهماتــی ،شــهبانویِ بــی
تــاج و تخـ ِ
ـن گــزارش اش دچــا ِر دروغ گویی هــایِ
ـت مــا چندیــن بــار در حیـ ِ
میــان انبوهــی از آن هــا بــه چنــد
از
کــه
شــود.
می
هــم
تاریخــی
مســلم
ِ
ِ
مــور ِد بیــش از حــد واضــح و روشــن میپردازیــم .فــرح مدعــی اســت کــه
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هنــگا ِم خــروج از کاخ و ســفر بــه خــارج از ایــران در روز  ۲۶دی مــاه
فقــط فرصــت داشــت آلبوم هــایِ خانوادهگــی را بــردارد و هرگــز بــه فکــر
ـتن پــول و ســای ِر اشــیا ِء قیمتــی نیافتادنــد و هرگــز آنقدرهــا پــول
برداشـ ِ
خــارج از ایــران
و ســرمایه ای ،کــه گفتــه می شــود را ،همــرا ِه خــود بــه
ِ
نبرده انــد و حتــی شــاه پــس از رفتــن بــه مصــر و مراکــش دســتور داد چنــد
فرونــد هواپیمــا کــه همــرا ِه او بــه خــارج آمــده بودنــد از آنجــا کــه متعلــق
بــه ایــران و مــرد ِم ایــران بوده انــد بــه کشــور بازگردنــد!!!! ایــن هــم از
ـش شاهنشــاه و خانــواده اش .روشــن اســت کــه ریخــت
حســابِ پــاک و بی غـ ِ
ـران
ـ
افس
و
ـرا
ـ
ام
و
گان
ه
زاد
ه
ـا
ـ
ش
و
گان
ه
ـت
ـ
وابس
و
ـوی
ـ
پهل
ـدان
ِ
و پاش هــایِ خانـ ِ
ـم پهلــوی حتــی پــس از گریختــن از ایــران هــم بســیار بیش
وابســته بــه رژیـ ِ
از ایــن اطوارهــایِ بی مــزه اســت .فقــط بــه یــک مــور ِد مســتند اشــاره
کاخ شــاه در نیــاوران ...ملکــه فــرح دیبــا یــک هواپیمــا پــر از
می شــود« :از ِ
ـوران گمــرک در سراســر
لبــاس و اشــیاء ...بــه آمریــکا فرســتاده اســت .مأمـ ِ
وضــع عجیبــی روبــهرو شــده اند.
اروپــایِ غربــی و آمریــکایِ شــمالی بــا
ِ
ِ
قیمــت اشــیایِ گران بهایــی نظیــ ِر جامه دان هــا،
چهگونــه می تواننــد
گردن
و
المــاس
و
مبــل
و
تابلــو
و
قالــی
از
صندوق هــایِ لبریــز
بندهــایِ
مرواریــد و انگشــترهایِ یاقــوت و گوشوارههــایِ زمــرد و نیمتاج هــایِ
زنانــه و ســرویس هایِ نقــره را کــه از ایــران وارد می شــوند ارزیابــی کننــد؟
انتقــال پــول غــرق شــده اند( »...آخریــن
بانک هــایِ تهــران در تقاضاهــایِ
ِ
ســفر شــاه صفحههــای  ۱۰و .)۱۱
ـول فیلم اشــاره بــه روحیه یِ
یکــی دیگــر از مــوار ِد مــور ِد تأکیـ ِد فرح در طـ ِ
قلــب رئــوفِ اعلی حضــرت در
مهربــان و
ِ
مقابــل توحــش و وحشــی گریِ
ِ
انقالبیــون هیجــان زده ای کــه
انقــاب و انقالبیــون اســت .تصاویــری از
ِ
بیحســاب و کتــاب اســلحه در دســت گرفتــه و در هنــگا ِم غــارتِ مغازه هــا
بطــریِ نوشــابه ســر می کشــند و ســاختمان ها را بــه آتــش کشــیده ...
بخشــی از ایــن رونمایــی از قهـ ِر انقــاب بــه توحــش و بربریّـ ِ
ـران رژیــم
ـت سـ ِ
ـخص خمینــی یــا خلخالــی و غیــره گــره زده می شــود .در همیــن
ماننــد شـ ِ
آغــاز دو مســاله را بایــد از یکدیگــر تفکیــک کــرد .هیــچ نسـ ِ
ـبت منطقــی ای
گــی شــخصیتهایِ رژیــم ماننــد خلخالــی بــا
میــان توحــش و عقب مانده ِ
ـی توده هــایِ مــردم وجــود نداشــت و نــدارد ،ایــن دو متــرادف
قه ـ ِر انقالبـ ِ
انقالبــی مــرد ِم مســلح
ر
قهــ
نیســتند.
و
نبــوده
هــم
مشــابه
و هــموزن و
ِ
ِ
شــده کــه اتفاقــا در انقــابِ ایــران بســیار محــدود و کوتــاه مــدت بــود،
ـخ طبیعــی و منطقــی بــود بــه  ۳۷ســال خفقــان و ســرکوب و شــکنجه و
پاسـ ِ
ـلح
ـل گار ِد جـ
ـم آریامهــری ،در مقابـ ِ
ِ
ـاودان تــا دندان مسـ ِ
سانســور و غــارتِ رژیـ ِ
شــاه نمی شــد بــا دسـ ِ
ـروان
ـت خالــی مقابلــه کــرد و از ایــن رو مــردم و پیشـ ِ
ـم
ـان توحـ ِ
انقالبی شــان دســت بــه ســاح بردنــد .امــا می شــود میـ ِ
ـش رژیـ ِ
شــاه و شــیخ ارتبــاطِ منطقــی و مشــابهت هایِ بســیاری دیــد .هــر دو ایــن
ـع طبقــاتِ اســتثمارگ ِر جامعــه و جهـ ِ
رژیم هــا جهـ ِ
ـت تثبیــت
ـت حفــظِ منافـ ِ
و تــداو ِم سیســتم هایِ ضدمردمی شــان بــه یکســان بــه قتــل و شــکنجه

و کشــتا ِر مــردم و انقالبیــون و کمونیســت ها پرداختنــد .کمیتـهیِ مشـ ِ
ـترک
ســاواک بــه بازداشـتگا ِه توحیـ ِد وزارتِ اطالعــات تبدیــل شــد ،زنــدان اویــن
کارکــر ِد یکســان اش را حفــظ کــرد ،بســیاری از تجــارب و دســت آوردهایِ
ســاواک در اختیــا ِر وزارتِ اطالعــات قــرار گرفــت ....بایــد از ملکــه یِ َکــذاب
مهربانــی اعلی حضــرت وقتــی شــعبان جعفری هــا
بپرســیم ایــن رافــت و
ِ
بخــش مــور ِد عالقــ ِه شــاه) و اراذل و
(تاج
اوبــاش شاهدوســت در کودتــایِ
ِ
ِ
ِ
نســبت بیــن ایــن
 ۲۸مــرداد بــه کشــتا ِر مــردم پرداختنــد کجــا بــود؟
وطنــان آذری بــا قتل عــا ِم هــزاران نفــر از
حــس احتــرا ِم شــما بــه هم
ِ
ِ
انقالبیــون آذربایجــان پــس از ســرکوبِ جمهــوریِ خودمختــار و
و
مــردم
ِ
ِ
تحــت امــ ِر
فرقــهیِ دموکــرات چیســت؟ آیــا جــز ایــن بــود کــه ســاواک
شــا ِه رقیق القلــب در کمیتــه یِ مشــترک و ســای ِر شــکنجه گاه های اش
از هیــچ توحــش و قســاوتی علیــه انقالبیــون و کمونیســت ها فروگــذار
ِ
بــدن
گوشــت ســوخته یِ
نمیکــرد؟ نــه شــهبانویِ هرزه گــو! هنــوز بــویِ
ِ
اصغــر بدیع زادهــگان ،مســعود احمــدزاده ،همایــون کتیرایــی ،صدیقــه ی
ِ
مشــترک شــما بــه
رضایــی و صدهــا انقالبــی دیگــر از فضــایِ کمیتــه یِ
بازجویــی آرش
اتــاق
مشــام می رســد ،هنــوز فریادهــایِ دخترانــی کــه در
ِ
ِ
گــوش تاریــخ
و تهرانــی و منوچهــری مــور ِد تجــاوز قــرار می گرفتنــد در
ِ
ـدان
ـون پاک تریــن فرزنـ ِ
ـرخی خـ ِ
اســت ،هنــوز چیتگــر و تپه هــایِ اویــن سـ ِ
دل خــود نگهداشــته اند .هنــوز خیابان هــایِ اطــرافِ دانشــگا ِه
خلــق را در ِ
ـن تبریــز و
ـ
۲۹بهم
و
ـه
ـ
ژال
ـدان
ـ
می
و
۱۳۵۷
ـان
ـ
۱۳آب
و
۱۳۳۲
۱۶آذر
تهــران در
ِ
ِ
دادن مردمــی را ثبــت
۱۰دیِ مشــهد و شــهرهایِ سراسـ ِر ایــران جــایِ جــان
ِ
ـم شــما فریــاد
ـ
رژی
ـان
ـ
کرده انــد کــه علیــه ظلــم و فســاد و ســرکوب و خفق ِ
ِ
ســر دادنــد و جاودانــه شــدند .باکــی نیســت بــه مقایســه یِ آمــار و ارقــام
و کثــرت و قلـ ِ
ـم خمینــی ادامــه دهیــد امــا بدانیــد
ـت قربانیان تــان بــا رژیـ ِ
ـم ایــن وزن کشــی هایِ
کــه تاریــخ و توده هــایِ آگا ِه مــردم هیــچ گاه متوهـ ِ
ـانی
ابلهانــه نخواهنــد شــد و میـ ِ
ـان ارتجــا ِع شــاه و شــیخ بــا جامعــه یِ انسـ ِ
مــور ِد نظرشــان بــه یکســان خــطِ فاصــل می کشــند.
نکتــه و
ســوال مهمــی کــه فــرح دیبــا در تمــا ِم مــدتِ گفتوگــویِ
ِ
طوالنــی اش پاســخ نــداده و بــه آن نزدیــک نمی شــود ایــن اســت کــه
ـیع مــرد ِم ایــران از طبقــات و اقشــا ِر گوناگــون
باالخــره چــرا توده هــایِ وسـ ِ
از شــهری و روســتایی ،عامــی و تحصیل کــرده ،مــرد و زن ،کــرد و تــرک و
ـم شــاه و آن همــه «درایــت و
بلــوچ و فــارس و عــرب و ترکمــن ،علی ـ ِه رژیـ ِ
شــجاعت و عطوفــت» شــوریدند و انقــاب کردنــد؟ البتــه فــرح نیــز مانن ـ ِد
ـورش
ـان توده هــایِ جــان بــه لــب رســیده و شـ ِ
هــر دیکتاتــو ِر دیگــری از طغیـ ِ
ـن چنیــن انقــابِ
ـاس تحیــر می کنــد و هیــچ توضیحــی در تبییـ ِ
آن هــا احسـ ِ
دامــان اراجیفــی
وســیعی بــه عقــلاش نمی رســد و الجــرم دســت بــه
ِ
ـویی»
چــون توطئ ـهیِ غربی هــا علی ـ ِه شــا ِه شــجاع دل و کاردان یــا «مغزشـ ِ
جویــان انقالبــی و کمونیســت توســطِ گروه هــایِ کمونیســتی یــا
دانش
ِ
تحریـ ِ
ـون گوســفند زده شــده
هایی کــه در رنــگ یــا خـ ِ
ـک مــردم بــا دســت ِ

بــود و ....می شــود .شــاید ایــن انتظــا ِر نابهجــا و ســنگینی از شــهبانو و
ـدان ســلطنت باشــد کــه دسـ ِ
ـل وقــو ِع
ـت کــم پــس از ســه دهــه در علـ ِ
خانـ ِ
ـورش مــردم علیـ ِه ارتجــا ِع پوســیده یِ آریامهــری فکــر
ـی شـ ِ
انقــاب و چرایـ ِ
کننــد؟!!!
یکــی دیگــر از مغالطــات و سفســطه هایِ رایــج در فیلــم ایــن اســت کــه
انقــابِ ضـ ِد سـ
رژیم برآمــده از آن یعنــی جمهوریِ
ِ
ـلطنتی مرد ِم ایــران را بــا ِ
ـی آنهمــه «جــو
اســامی یکــی می گیــرد .گویــی نتیجــه یِ محتــوم و منطقـ ِ
هیجــان کودکانــه » یِ مــردم و انقالبیــون چیــزی جــز خمینــی
زدهگــی و
ِ
برخــافِ
اســاس
ی
ب
سان
م
ه
ایــن
نبــود!!!
مــاه
در
اش
و عکــس
ســازیِ
ِ
ـمبل
فــرح و ســای ِر ســخن
ـاش ســلطنت ،خمینــی و رژیــم اش سـ ِ
گویان قمـ ِ
ِ
شکسـ ِ
ـت انقــابِ مــرد ِم ایــران و نمــا ِد پیــروزیِ ضدِانقــاب اســام گرا بــر
ـل گوناگــون و پیچیــده یِ تاریخــی و
جنبــش و قیــا ِم مــردم بودنــد .بــه دالیـ ِ
تریــن آن بــاز هــم
اجتماعــی و بین المللــی کــه مهم
فقــدان یــک نیــرویِ
ِ
ِ
رهبــری کننــده و ســازمان یافته یِ کمونیســت بــود ،رهبــریِ انقــابِ
محصــول انقــاب و
ایــران در اختیــا ِر روحانیــت قــرار گرفــت و در واقــع
ِ
موتلفیــن او ریختــه
فــداکاریِ مــردم بــه حســابِ خمینــی و متحدیــن و
ِ
ـم خمینــی بــر انقــاب هرگــز تضمیــن
شــد ،امــا پیــروزی و هژمونـ ِ
ـی رژیـ ِ
ـش وســیعی از مــردم و احــزاب و ســازمان هایِ انقالبــی و
شــده نبــود و بخـ ِ
کمونیســت بــه رویارویــی بــا خمینــی و رژیــم ارتجاعــی او برخاســتند .ایــن
مقاومـ ِ
ـت سراســری از نخســتین روزهــایِ انقــاب آغــاز شــد و جنبش هــایِ
ـش دانشجویــی و کارگــری و دهقانــی و
ـش زنــان ،جنبـ ِ
تــوده ای چــون جنبـ ِ
نیروهــایِ مترقــی و کمونیســت و انقالبــی در جــای جــایِ ایــران از تهــران تــا
ـل ضدانقــاب اســام گرا
کردســتان و ترکمن صحــرا و غیــره و غیــره در مقابـ ِ
ِ
مقاومــت مردمــی دســت
مــوج
مقابــل ایــن
رژیــم خمینــی در
ایســتادند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ســلف او یعنــی شــا ِه خائــن و جنایــت کار کــرده
بــه همــان کاری زد کــه
پیشــروان کمونیســت و
بــود؛ کشــتا ِر وحشــیانه و بی رحمانــه یِ مــردم و
ِ
انقالبــی آن هــا .سراس ـ ِر دهــه یِ  ۶۰صحنــه یِ ایــن رویارویــی بــود و هرگــز
تنــش انقــاب بــه
چنیــن نبــود کــه در یــک پروســه یِ یک دســت و بی
ِ
ـ
ه
گیری
جهت
و
ـت
«انقــابِ اســامی» تبدیــل شــده باشــد و لــذا ماهیـ
ـایِ
ـم ارتجاعــی
اولیــه یِ انقــابِ مردمــی و ضـ ِد سـ
ِ
ـلطنتی مــرد ِم ایــران بــا رژیـ ِ
و عقبمانــدهیِ خمینــی هرگــز مشــابه و متــرادف نبــود.
راســتین انقــابِ  ۵۷یعنــی طبقــات و
داران
ِ
صاحبــان اصلــی و میــراث ِ
ِ
اقشــا ِر تحـ ِ
ـت ســتم و ســلطه و ســرکوب بایــد بتواننــد بــا درس گرفتــن و
کــردن دروغ هــا و
اصیــل مردمــی و بــا افشــا
جمعبنــدی از ایــن انقــابِ
ِ
ِ
گزافه هایــی ماننــد از تهــران تــا قاهــره در مرزبنــدیِ همزمــان بــا ارتجــا ِع
مردمــی
غالــب و مغلــوب بــه یــک آلترناتیــ ِو رهایی بخــش و انقالبــی و
ِ
حقیقــی کــه همانــا سوسیالیســم و کمونیســم اســت اندیشــیده و در مســیر
آن تــدارک دیــده و مبــارزه کننــد• .
توضیحات:

 -۱در مور ِد این مساله رجوع شود به:

شــوکراس ،ویلیــام /آخریــن ســفر شــاه /ترجمــهیِ عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی /تهــران
انتشــاراتِ البــرز۱۳۷۸ /
هایزر ،رابرت /مأموریت در تهران /ترجمه ع.رشیدی /تهران /انتشاراتِ اطالعات۱۳۶۵ /
یزدی ،ابراهیم /آخرین تالش ها در آخرین روزها /تهران /انتشاراتِ رسا۱۳۸۹ /

رژیم شاه رجوع شود به:
 -۲در مور ِد مسالهیِ نفت در خاورمیانه و ِ
نقش ِ
طلوعی ،محمود /بازی قدرت و جنگ نفت در خاورمیانه /تهران /نشر علم۱۳۷۱ /
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چای در ایران
مهرداد مهرپور محمدی

ِ
کشــت چــای در ایــران در حــدو ِد  ۱۱۰ســال می گــذرد .در
از آغــا ِز
طــول ایــن مــدتِ تولیــ ِد چــای در کشــور ،فــراز و نشــیب هایی را از ســر
ِ
دوران حکومـ ِ
در
و
۱۳۵۷
ـ
انق
از
ـس
ـ
پ
ـا
ـ
ام
ـت
ـ
اس
ـده
ـ
گذران
ـابِ
ـت جمهــوریِ
ِ
اســامی کــه بــه دروغ خــود را طرفــدا ِر مــردم و بهویــژه پابرهنه هــا نامیــده
و می نامــد ،چــای کاری و چــای کاران حــال و روز خوشــی نداشــته اند و
ِ
همــواره بــا مشــکالتِ
حــال جــدال بوده انــد
ریزودرشــت پیــش روی در
ِ
یافتــن مســایل و
و هرگــز بــه حــق خــود دســت نیافته انــد .بــا ادامــه
ِ
کشــان ذیربــط
مشــکالتِ طاقتفرســایِ حــوزهیِ تولیــ ِد چــای ،زحمت
ِ
ـبب مســایل
ـال از بیــن رفتــن هســتند7 .مسـ ِ
زی ـ ِر بــا ِر فشــا ِر زندگــی در حـ ِ
ِ
حکومــت ســرمایه داریِ اســامی اســت کــه
و مشــکالتِ چــایکاران،
سیاســت ها و برنامه هــایِ خــود را ،در جهـ ِ
ـت کسـ ِ
ـب حداکثــر ســود بــرایِ
ـی صدهــا هــزار
اقلیتــی در حاکمیــت و بــه ازایِ نابــودیِ تولیـ ِد ملــی و زندگـ ِ
نفــر ،بــه پیــش بــرده و می بــرد.
مــن در ایــن نوشــتار نگاهــی گــذرا بــه وضعیـ ِ
ـت تولیــد ،تولیدکننــدگان و
بــازا ِر چــای در ایــران در ســال هایِ پــس از انقــابِ  ۱۳۵۷دارم .گفتنی هــا
ِ
مختلــف مربــوط بــه چــای (کشــاورزی ،صنعــت و
دربــاره یِ بخش هــایِ
شــدن مطلــب،
طوالنــی
از
پرهیــز
بــرای
ولــی
اســت
بازرگانــی) فــراوان
ِ
میــان منابــع و یادداشــت هایِ زیــادی کــه فراهــم آورده
تــاش نمــودم از
ِ
بــودم ،نوشــته ای تــا حــ ِد امــکان کوتــاه و گویــا ارایــه نمایــم .امیــدوارم
چنیــن باشــد.
مناطق و سطح کشت چای در ایران
کشــت و تولیــ ِد چــای در ایــران ،در اســتانهایِ گیــان و مازنــدران
ـطح زی ـ ِر کشـ ِ
ـت چــای حــدو ِد ۳۲۰۰۰
متمرکــز اســت .در حـ ِ
ـال حاضــر سـ ِ
هکتــار مــی باشــد کــه در بیــش از  ۹۰۰روســتا در شــهرهایِ صومعه ســرا،
فومــن ،شــفت ،رشــت ،الهیجــان ،آســتانه اشــرفیه ،ســیاهکل ،لنگــرود،
ـی
رودســر و املــش در اســتان گیــان و شــهرهایِ رامســر و تنکابــن تــا حوالـ ِ
ـول حــدو ِد  ۲۰۰کیلومتــر قــرار گرفتــه و
ـتان مازنــدران بــه طـ ِ
چالــوس در اسـ ِ
هماکنــون حــدو ِد  ۶۰۰۰۰خان ـهوار در کشــت و کار ایــن محصــول اشــتغال
دارنــد 1.
ِ
خشــک تولیــدی مقــدا ِر ۲۰
تولیــد چــای :در
کل چــایِ
ِ
ســال ِ ،۱۳۴۹
ـال  ۱۳۵۳بــه  ۲۴هــزار تــن،
هــزار تــن بــود کــه بــا افتوخیزهایــی ،در سـ ِ
ســال  ۱۳۵۸بــه ۳۵
در ســال هایِ  ۱۳۵۶و  ۱۳۵۷بــه  ۳۰هــزار تــن و در
ِ
ـال  ۱۳۷۰بــه مقــدا ِر
ـزان تولیـ ِد چــایِ خشــک در سـ ِ
هــزار تــن رســید 2.میـ ِ
ـال  ۱۳۸۹بــه  ۲۵هــزار تــن رســید3.
 ۷۰هــزار تــن و در سـ ِ
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سطح باغات چای و تغییرات آن
4

جدول پراکندگی وسعت باغات کشور در سالهای مختلف (درصد)

وسعت

١٣٤٤

زیر ٠⁄٥هکتار
 ٠⁄٥تا  ١هکتار

7/۸
5/18
۳/۳۴

باالی  ١٠هکتار

5

١تا  ۲هکتار
 ۲تا  ١٠هکتار

5/33

۱۳۶۷
8/۱۹
4/18
۶/۱۸
4/27
16

۱۳۷۷

29/26
06/۲۴
92/25
86/17
87/5

کل بهرهبرداری هــایِ چــایکاری ۴۱۴۸۹ ،بهــره
در سـ ِ
ـال  ،۱۳۸۶تعــدا ِد ِ
ـادل  ۱۹۴۷۳هکتــار و  ۱۶۵۷۱۷تــن تولیــد
ـطح کشــتی معـ ِ
بــرداری بــا سـ ِ
بــود کــه  ۳۳۸۷۱بهرهبــرداری مســاحتی کمتــر از یــک هکتــار داشــتند و
کل تولی ـ ِد متعلــق
ـطح کشــت و  ۱۳۵۱۰۰تــن از ِ
 ۱۰۶۶۱هکتــار از ِ
کل سـ ِ
بــه همیــن بهرهبرداریهــایِ خُ ــرد بــوده اســت ۵۹۲۶ .بهرهبــرداری کمتــر
بیــن ( ۱/۰یــک دهــم)
از ( ۱/۰یــک دهــم) هکتــار ۲۶۹۲ ،بهــره بــرداری
ِ
ـن ( ۲/۰دو دهــم) تــا
تــا ( ۲/۰دو دهــم) هکتــار ۱۷۷۰۹ ،بهــره بــرداریِ بیـ ِ
ـن ( ۵/۰پنــج دهــم) تــا ۱
( ۵/۰پنــج دهــم) هکتــار و  ۷۵۴۴بهرهبــرداریِ بیـ ِ
(یــک) هکتــار مســاحت داشــته انــد5.
ســطوح خــرد
همــان طــور کــه مشــاهده می شــود ،تعــدا ِد باغــات بــا
ِ
ـول زمــان افزایــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه بیــش از ۸۱درصــد
در طـ ِ
اغلــب چــای کاران
ســطوح باغــات را تشــکیل می دهــد .در واقــع،
کل
ِ
از ِ
ِ
ِ
دارایِ قطعــاتِ
گــذران زندگــی بــه
کوچــک بــا ِغ چــای هســتند و بــرایِ
ِ
تولی ـ ِد حاصــل از همیــن قطعــاتِ کوچــک وابســته می باشــند .بــه عبارتــی
ِ
بازرگانــی
مختلــف کشــاورزی ،صنعــت و
مراحــل
هــر مشــکلی کــه در
ِ
ِ
کاران خردهمالــک
چــای بــروز کنــد ،تاثیــراتِ زیــادی بــر شــرایطِ چــای ِ
می گــذارد .حــال اگــر در نظــر بگیریــم کــه چــایکاری بــرایِ مدت هــایِ
مدیــدی دچــا ِر مشــکالتِ مختلــف و متنوعــی -کــه از ســویِ دســتگاههایِ
حکومتــی و بــه عمــد بــدان تحمیــل گردیــد -بــوده اســت ،بهتــر می توانیــم
درک کنیــم کــه بــر چــایکاران و خانواده هــایِ آن هــا چــه رفتــه اســت و
اینــک در چــه شــرایطِ بحرانــی گرفتارنــد ،آن هــم فقــط بــه جــر ِم تولیــد!!!

ارزش چای تولیدی
ـغ ۸۶۷
ـال ۱۳۵۱
در سـ ِ
ارزش چــایِ تولیــد شــده در اسـ ِ
ِ
ـتان گیــان مبلـ ِ
کل کشــور
میلیــون ریــال ،در
اســتان مازنــدران  ۹۰میلیــون ریــال و در ِ
ِ
ـغ  ۹۵۷میلیــون ریــال بــوده اســت6.
ارزش اقتصــادیِ چــایِ تولیــد شــده
ِ
مبلـ ِ
ـغ  ۳۳۲میلیــارد و  ۴۱میلیــون ریــال بــوده اســت7.
در سـ ِ
ـال  ،۱۳۸۵مبلـ ِ
زایی چایکاری
اشتغال ِ
ـدتِ
ـی مـ  ۶مــاه انجــام می شــود و يــک
بهرهبــرداری از چــایِ شــمال طـ ِ
ـن  ۱۲۵تــا  ۱۳۰كارگــر
هكتــار بــا ِغ چــای در طـ ِ
ـول دورهیِ بهرهبــرداریِ بيـ ِ
ـاس آمارهــایِ موجــود ۳۰ ،هــزار هكتــار بــا ِغ چــای
جــذب میكنــد .بــر اسـ ِ
در كشــور وجــود دارد و بيــش از  ۵ميليــون نفــر روز در شــرايطِ كنونــی
ِ
ِ
بــرگ ســبز در باغ هــا و چا ی ســازی در
برداشــت
مراحــل مختلــف
در
ِ
کارخانه هــا مشــغول فعالیــت هســتند8.
ِ
ی چای در ایران
مصرف سرانه ِ
میــزان مصــرفِ ســرانهیِ چــای برآوردهــا مختلــف اســت .از
دربــارهیِ
ِ
ســازمان چــایِ کشــور (در شــهريور  )۱۳۹۰گفــت :نیــا ِز
رییــس
جملــه
ِ
ِ
ســاالنهیِ چــای بــه کشــور  ۱۰۰الــی  ۱۱۰هــزار تــن اســت کــه ســرانه
ـع شــهری  ۱۲۵۰گــرم و در جامعــه روســتایی ۱۴۰۰
مصــرفِ آن در جوامـ ِ
گــرم اســت 9.مصــرفِ
ايــران
در
چــای
ه
ســران
طبــق اعــا ِم کميتــهیِ
یِ
ِ
ـی چــای رقمــی بالــغ بــر  ۱۶۰۰گــرم اســت کــه ايــن ميــزان بــا
بينالمللـ ِ
مصــرفِ ســاالنه بيــش از  ۱۰۰هزارتــن همــراه اســت در حالیکــه اتحاديـهیِ
چــايکاران مصــرفِ ســرانهیِ کشــور را رقمــی بالــغ برحــدو ِد  ۱۱۵هزارتــن
ـن مصــرفِ چــای
اعــام میکنــد 10.طبـ ِ
ـق بــرآور ِد مرکـ ِز آمــا ِر ایــران ،میانگیـ ِ
ی حــدو ِد
ی حــدو ِد  ۱۷۱۶گــرم و در جامع ـهیِ روســتای 
در جامع ـهیِ شــهر 
 ۱۸۲۴گــرم اســت11.
ِ
مشکالت عمده ِی تولیدِ چای در ایران:
ِ
هــای
نوســازی باغ
عــدم بهســازی و
واردات بی رویــه -۲
-۱
ِ
ِ
ِ
ســازمان چــای
انحــال
طــرح خصوصیســازی و
چــای -۳
ِ
ِ
ِ
ی خریــدِ تضمینــی
-۴نحــوه ِ
واردات بیرویــه :بــر وارداتِ چــای در دورهیِ حکومـ ِ
ِ
-۱
ـت جمهــوریِ
ـزارش تهیــه شــده
ـ
گ
ـی
ـ
حت
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـم
ـ
حاک
ـی
ـ
ومرج
ج
هر
ـان
ـ
چن
ـامی
اسـ
ِ
ـس شــورایِ اســامی درمــور ِد «تحقیــق
ـیون اقتصــادیِ مجلـ ِ
توســطِ کمیسـ ِ
توزیــع
و تفحــص از میــزان و چهگونگــی وارداتِ چــایِ خشــک و نحــوهیِ
ِ
زمانــی  ۱۳۷۳تــا  ۱۳۸۱نیــز ،گوشــه هایی از
آن در کشــور» در دورهیِ
ِ
ـل وابســته را نشــان
فســاد و دزدیهــایِ دســت
اندرکاران حکومتــی و عوامـ ِ
ِ
می دهــد.
ِ
واردات قانونی
ـدگان
ـایل مختلفــی وجــود داشــته اســت و واردکننـ
اغلــب در واردات مسـ ِ
ِ
ِ
مختلــف حکومتــی برخــوردار
بــزرگ کــه از حمایتهــایِ دســتگاههایِ
بــوده انــد ،تخلفــاتِ زیــادی را مرتکــب گردیــده انــد .از جملــه مــواردی کــه
ـص مجلــس (یــاد شــده دربــاال) لحــاظ گردیــد،
ـزارش تحقیــق و تفحـ ِ
درگـ ِ
وارداتِ چــای توســطِ حــوزهیِ علمی ـهیِ قــم بــوده اســت.
ی
شــهرک مهدیــه ِ
ِ
عملکــر ِد
ی قــم[زیرمجموعــه ِی حــوزه ِ
ِ
ل از دریافــت ِ مجــو ِز وارداتِ
شــهرک مهدیــه قبــ 
ی قــم]:
علمیــه ِ
ِ
میــزان
ش بــ ه
ت بــ ه ثبــتِ ســفار 
تاریــخ  ۱۳۷۳/۱۲/۱۷مبــادر 
ِ
چــای ،در
ِ
مبلــغ
ی مینمایــد .ســپس
( )۱۰۰۰تــن چــای در وزارت ِ بازرگانــ 
یکمیلیونوهشــتصدهزاردالر از محــل ِ ســهمیهیِ وزارتِ بازرگانــی بــا
ص
ل بــه ایــن موضــو ع اختصــا 
نــرخ یکهزاروهفتصدوپنجــاه ( )۱۷۵۰ریــا 
ِ
ـفارش فــوق توس ـط ِ آقــایِ «ر.ال ـف.ش»
ِ
مییابــد .بهنظــر میرســد ثبــتِ سـ
ـتان شــیراز گشــایش اعتبــار شــده اسـت.
از واردکننــده ِ
گان چــای در شهرسـ ِ
متــن پروفــر م ارائــ ه شــده از کشــو ِر ســریالنکا ،مشــخصاتِ چــای،
در
ِ
میــزان
ک بــ ه
ی احمــد قیــد میشــود… از طرفــی شــهر 
ی چــا 
صندوقــ 
ِ

ی خریــداری[واردکننــدهگان
( )۱۰۰۰تــن چــایِ داخلــی از ســازمان ِ چــا 
ملــزم بــه خریــ ِد دو کیلوگــرم چــایِ داخلــی بــه ازایِ ورو ِد هــر کیلوگــرم
چــایِ خارجــی بوده انــد] و در معرفینامــهیِ صــادره قیــد مینمایــد کــه
ـل آقــایِ «م.س» شــود کــه عام ـل ِ شــهرک ِ مهدی ـ ه و
چــایِ موصــوفِ تحویـ ِ
آقــای «ر.الـف.ش» بــوده و چــای ِ هــردو را از ســازمان ِ چــای ِ کشــور تحویـل
ـازمان چــای بــه صــورتِ
گرفتـه اسـت .رویـهیِ فــروش ِ چــای ِ داخلـی در سـ
ِ
ی
ی بــوده اس ـت ،امــا شــهرک ِ مذکــور بــا تایی ـ ِد وزی ـ ِر وق ـت ِ کشــاورز 
نقــد 
ـغ ( ۳ســه) میلیــارد
ـخ  ۱۳۷۴/۱/۱۵و بــه مبلـ ِ
و بــا ارای ـهیِ چکــی بــه تاریـ ِ
ی را از انبارهــا
و ۶۷۰میلیــون ریــال ،درخواســت مینمایــد ،چــای ِ داخلــ 
ن کا ر انجــا م و ســپس چـ ِ
ـن چـک
خــارج نمایــد .ایـ 
ـک دیگــری را جای گزیـ ِ
فروردیــن  ۱۳۷۵بهمنظــو ِر
نخســت میکنــد .چــکِ دوم در تاریــخ ِ ۲۷
ِ
ی بــه علـ ِ
ـت عــد ِم
ی واگــذار میشــود ول ـ 
ـازمان چــا 
ِ
ل بــه حســابِ سـ
وصــو 
ی (برابـ ِر اســنا ِد حســابداری ِ
ی برگشـت میشــود .باالخــره وجـه چــا 
موجــود 
ـت چهــار ســال
ـال  ۱۳۷۸و پ ـس از گذشـ ِ
ـازمان چــای) بهتدری ـج تــا سـ ِ
ِ
سـ
پرداخــت میشــود….
ـال  ۷۳ال ـی  ۸۱مقــدا ِر  ۱۴۵میلیــون و ۷۹۰هــزار
ـن سـ ِ
واردات ِ چــا 
ی بیـ ِ
میانگیــن ســاالنه ۱۶میلیــون و  ۱۹۸هــزار و ۹۰۲
و  ۱۲۶کیلوگــرم بــا
ِ
ی بــا
ـق وارداتِ قانونـ 
کیلوگــر م بــود ه اســت .از اینمقــدار ۴۵ ،درصــد از طریـ ِ
ـازمان چــای بــه افــرا ِد حقیقــی و حقوقــی وارد شــده و ۵۴/۲۹
مجوزهــایِ سـ
ِ
(بیســتونهممیزپنجاهوچهار) درصــد بــه صــورت ِ شــب ِه قانونــی توســط ِ
مناطــق
ِ
تعاونــی مرزنشــینان ،ملوانــان ،پیلــهوران ،بازارچههــایِ مــرزی و
ِ
ـدون
ی و حقوقـ 
آزا ِد تجــاری وارد شــده اسـت .گروهـی از اشــخاص ِ حقیقـ 
ی بـ ِ
ی وارد نموده انــد12.
مجــوز یــا بیشتــر از مجــو ِز دریافتــی چــا 
قاچاق چای
ـی ســال هایِ  ۱۳۷۳تــا ۳۸۰۶۴۷ ،۱۳۸۱
بــرآور ِد میـ ِ
ـزان قاچــاق :طـ ِ
تــن چــای بــه صــورتِ قاچــاق وارد کشــور گردیــد کــه مقــدار  ۸۹۶۴۷تــن
ـال  ۱۳۸۱می باشــد.
آن متعلــق بــه سـ ِ
بیــن وارداتِ رســمی ِ ثبــت
ِ
المللــی چــای،
ِ
طبــق آمــا ِر کمیتــهیِ بین
ِ
ت شــدهیِ کشــورها بـه ایــران طـی ِ
ن و صــادراتِ ثبـ 
شــده در گمــرکاتِ ایــرا 
ِ
میــزان
ســال هایِ  ۱۳۷۳تــا  ،۱۳۷۹اختــاف وجــود دارد .بهطــوری کــ ه
رســمی گمــرکات ِ کشــور
ِ
چــایِ حمــل شــد ه بــ ه مقصــ ِد ایــران از وارداتِ
جریــان قاچــاق ِ
بیشتــر میباشــد کــ ه ایــن امــر شــیوهیِ دیگــ ِر اثبــاتِ
ِ
زمانــی مزبــور می باشــد .چــاي بــه نــا ِم ایــران
ِ
کاالی ِ چــای در دورهیِ
ت ک ـه یــا
میآمــده اســت؛ امــا ثبــتِ آمــاری در گمــرک کمتــر بــوده اس ـ 
ی در گمــرکات یــا ورود از مبــادیِ ورودی ِ
طریــق کمنمایــ 
ت از
میبایســ 
ِ
ِ
عنــوان
ل بــه ایــران به
عنــوان بــار ،از کاالیِ حمــ 
ِ
ی یــا تغییــ ِر
غیرگمرکــ 
ت ترانزیــت
ت و برگشــ 
س عملیــاتِ رســوب یــا رفــ 
ی و ســپ 
کاالیِ ترانزیتــ 
ـی چــای؛ منابـ ِ
ـع
ـ
الملل
بین
ه
ـ
کمیت
ـزارش

ـ
گ
از
ـر
ـ
غی
ـد.
ـ
باش
ت گرفت ـ ه
صــور 
یِ
ِ
ِ
ن نشــان میدهنــد کــه در ســال هایی
ســریالنکا ،هنــد یــا کنیــا و دیگــرا 
ی بـ ه کشــور ممنــو ع بــوده از ایـن کشــورها بـ ه مقصـ ِد ایــران
کـ ه ورو ِد چــا 
ت حــال آن کــه آمــا ِر گمــرک ِ ایــران صفــر
چــای فرســتاده شــده اســ 
میباشــد.
نقش سپاهِ پاسداران در قاچاق
ِ
ـال  ۱۳۷۴کــه بازارچههــایِ مــرزی در اســتانهایِ کرمانشــاه،
پــس از سـ ِ
کردســتان و آذربایجانغربــی راهانــدازی شــد؛ ســپا ِه پاســداران اقــدام بــه
تعبیــه دربِ امنیتــی در ایــن بازارچــه هــا نمــود .بازارچههــایِ مــرزی تحــتِ
ی بودنــد و از مقــررات ِ صــادرات و
نظــارت ِ دبیرخان ـهیِ شــورایِ امنی ـت مل ـ 
ی بودنــد.
واردات بهجــز انجــا ِم امــو ِر قرنطین ـه مســتثن 
ی و بــا مجــو ِز شــورای ِعالی ِ
ی از طریــق ِ بازارچههــایِ امنیتــ 
ورو ِد چــا 
ســال  ۱۳۷۶بــه
ِ
ع گردیــد و از
ســال  ۱۳۷۶قطــ 
ِ
ی عمــا از
امنیــتِ ملــ 
ق صــورت
ق بــه صــورتِ قاچــا 
طریــق مــر ِز عــرا 
کل چــای از
بعــد وارداتِ ِ
ِ
اعمــال محدودیت هــا در ایــران
میگرفتــه اســت .در ســال هایِ بعــد بــا
ِ
ی کـ ه در ســال ِ  ۱۳۷۹اعمــال شــد و همچنیـن
ـل ممنوعیـت ِ واردات ِ چــا 
مثـ ِ
آرامـش ایجــاد شــده در شــمال ِ عــراق ،شــدت ِ قاچــاق از طریـق ِ مــر ِز عــراق
افزای ـش یاف ـت.
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ِ
بیــن
درخصــوص نحــوهیِ ادارهیِ مــرز در غــربِ کشــور و بازارچههــا
ِ
ی اختــاف ِ نظــر وجــود داشــت کــه منجــر ب ـ ه
ـف حکومت ـ 
نهادهــایِ مختلـ ِ
ـی امنیـ ِ
ـی مبنیبــر واگــذاریِ
ـت ملـ ِ
صــدو ِر مصوب ـهای از ســویِ شــورایِ عالـ ِ
تــرد ِد دروازه هــایِ اقتصــادی بــه گمــرک و اســتقرا ِر نیــرویِ انتظامــی بــرایِ
ی و اجــرا نگردیــد و
انجــا ِم امــور مربــوط گردیــد ک ـ ه ایــن مصوب ـه عملیات ـ 
ســپا ِه پاســداران مبــادیِ ورودی و خروجــی را در اختیــار داشــته اســت.
اســتان آذربایجانغربــی و مدیــرکل ِ
در ایــن خصــوص ناظــ ِر گمــرکاتِ
ِ
ـس گمــرک
گمــرک ِ ارومیـه در نامــه ای در آذر مــا ِه  ،۱۳۸۱خطــاب بــه رییـ ِ
چنیــن نوشــت ...« :براســاس ِ مصوبــهیِ هیــاتِ وزیــران مقــرر گردیــد ه
ی و خروج ـی مســتقر گــردد و مــر ِز
ک در کلی ـهیِ مبــادیِ ورود 
ک ـ ه گمــر 
ِ
ـن فرمانــداری
ـ
بی
ه

ـد
ـ
آم
ل

ـ
عم
ه
ب
ق

ـ
تواف

ه
ـ
ب
ت

ـ
عنای
ـا
ـ
ب
ـهر
ـ
پیرانش
ن
تمرچی ـ 
ِ
ـاحت حــدود یــازده
ی ب ـه مسـ ِ
و گمــرک مقــرر گردیــد ک ـه محوطــهیِ مــرز 
ی ک ـه در فاصل ـهیِ پانصــد
ع تــا حــدو ِد پاســگا ِه انتظام ـ 
( )۱۱هــزار مت ِرمرب ـ 
ـت ساختوســا ِز اماکـ ِ
ـن
( )۵۰۰متــریِ نقط ـهی ِ صف ـ ِر مــرزی میباشــد ،جهـ ِ
ک واگــذار گــردد کــه
ی بــ ه گمــر 
توقــف کامیونهــایِ ترانزیتــ 
ِ
گمرکــی و
متاســفانه نیروهــایِ ســپا ِه مســتقر در منطق ـ ه بـ ِ
ـدون توج ـ ه ب ـ ه مصوبــهیِ
ی در نقطــهیِ صفــ ِر
ت و شــورای ِ محتــرم ِ امنیــت ِ ملــ 
هیــاتِ محتــر ِم دولــ 
ن نیــز
ی را همچنــان دراختیــار داشــت ه و تــا کنــو 
مــرزی ،درب ِ امنیتــ 
ی از خــود
ت ب ـ ه اجــرایِ ای ـن مصوبههــایِ مذکــور هیچگون ـ ه همــکار 
نســب 
ی را
ن نــداده ...نیروهــای ِ ســپا ِه مســتقر در منطقــ ه کــ ه دربِ امنیتــ 
نشــا 
ن در نقطــهیِ صف ـ ِر مــرزی
دراختیــار دارنــد ،اقــدا م ب ـ ه ساختوســا ِز اماک ـ 
و محوطههــایِ مــور ِد نظــ ِر گمــرک ِ پیرانشــهر نمــوده و قصــ ِد جداســازی ِ
ی را دارنــد13»....
محوطــهیِ گمــرک از محوطــهیِ درب ِ امنیتــ 
ـال ۱۳۷۲
آمــار واردات چــای از  ۱۳۷۲تــا  :۱۳۸۶وارداتِ چــای در سـ ِ
ســال  ۱۳۷۷مقــدا ِر
ارزش  ۱۳۴۹۳۲۵۹۶دالر ،در
مقــدا ِر  ۵۵۹۵۸تــن بــه
ِ
ِ
ـال  ۱۳۸۱مقــدا ِر  ۱۲تــن بــه
 ۷۷۷۷تــن بــه
ارزش  ۲۹۴۱۱۱۰۲دالر ،در سـ ِ
ِ
ارزش
ـال  ۱۳۸۲بــه مقــدا ِر ( ۷/۰هفتدهــم) تن به
ارزش  ۳۲۸۴۱دالر ،در سـ ِ
ِ
ِ
ارزش ۱۱۶۰۳۰۵۳
ســال  ۱۳۸۳بــه مقــدا ِر  ۵۴۸۵تــن بــه
 ۱۶۳۹دالر ،در
ِ
ِ
ارزش  ۳۹۸۸۰۵۶۴دالر،
ســال  ۱۳۸۴بــه مقــدا ِر  ۱۷۰۸۶تــن بــه
دالر ،در
ِ
ِ
ـال
ـه
ـ
ب
ـن
ـ
ت
۳۲۱۵۰
ـدار
ـ
مق
ـه
ـ
ب
۱۳۸۵
ـال
در سـ
ارزش  ۷۱۵۴۸۳۷۶و در سـ ِ
ِ
ِ
ارزش  ۱۱۳۰۱۰۴۰۸دالر بــوده اســت14.
ـه
ـ
ب
ـن
ـ
ت
۴۹۵۴۷
ر
ـدا
ـ
مق
ـه
ـ
ب
۱۳۸۶
ِ
ِ
میــزان چــای قاچــاق چنــد برابــر واردات قانونــی :وارداتِ چــای
بــه صــورتِ قاچــاق بــه مقــدا ِر چنــد برابــر وارداتِ چــای بــه صــورتِ قانونــی،
مــور ِد تایی ـ ِد افــرا ِد بســیاری حتــی در ســاختا ِر حکومــت اســت .از جملــه
مجلــس شــورایِ اســامی  -در خــردا ِد -۱۳۸۹
نماینــدهیِ لنگــرود در
ِ
گفــت« :وارداتِ چــای بــا مجــو ِز قانونــی  ۱۵هــزار تــن اســت در حالیکــه
 ۷۵هــزار تــن چــایِ قاچــاق وار ِد کشــور میشــود15»....
ســو ِد سرشــا ِر واردات :واردکننــدهگان ســو ِد سرشــاری از وارداتِ
رییــس هیاتمدیــرهیِ ســندیکایِ کارخانهجــاتِ
چــای میبرنــد .نایب
ِ
ســال  -۱۳۸۸دربــارهیِ ســو ِد وارداتِ چــای گفــت:
چــایِ شــمال  -در
ِ
ـال حاضــر چــایِ خارجــی در مرزهــایِ ایــران بــا قیمـ ِ
ـت هــر کیلــو ۱/۸
درحـ ِ
ـل کشــور از کیلویــی
ـ
داخ
در
و
ـود
ـ
ش
ـی
ـ
م
ـداری
ـ
خری
دالر
ـت)
ـ
ممیزهش
(یک
ِ
 ۷تــا  ۱۲هــزار تومــان بــه فــروش می رســد16.
عوارض واردات بی رویهی چای:
 -۱انباشت چای داخلی  -۲تعطيلی کارخانههای چای
ـای داخلــی :در اثـ ِر وارداتِ بیرویـهیِ
ـدن چـ ِ
 -۱انباشــت و کــود شـ ِ
چــای ،چــایِ تولی ـ ِد داخــل در انبارهــایِ دســتگاههایِ خریــدا ِر چــای باقــی
مانــد و بــه مــرور بــر مقــدا ِر آن افــزوده گردیــد و از آنجاییکــه چــای پــس
از گذشـ ِ
ـل اســتفاده میگــردد ،مقــرر گردیــد تبدیــل بــه
ـت مدتــی ،غیرقابـ ِ
کــود شــود.
شــدن
ســازمان چــایِ کشــور در شــهریو ِر ســال  ۱۳۹۰از کــود
رییــس
ِ
ِ
ِ
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ـال  ۱۳۷۲تــا  ۱۳۸۸در انبارهــا
 ۱۹۵هــزار تــن چــایِ تولیـ ِد داخــل کــه از سـ ِ
باقــی مانــده بــود خبــر داد و گفــت :ایــن چایهــا  ۳۵۱میلیــارد تومــان
ســال ایــران را تامیــن کنــد.
ارزش دارد و میتوانســت مصــرفِ چــایِ دو
ِ
چــایِ ایرانــی اگــر بیــش از  ۳ســال و چــایِ خارجــی بیــش از ( 1/5یــک و
نیــم) ســال در انبــار بمانــد ،غیرقابــل اســتفاده اســت ،بنابرایــن ایــن چایهــا
ـازمان چــایِ کشــور مجــوز
اکنــون غیرقابــل اســتفاده اســت و دولــت بــه سـ
ِ
داده کــه بــرایِ تولی ـ ِد کــود و مصــارفِ صنعتــی از آن اســتفاده شــود17.
ِ
واردات بیرويــه:
ـل
ـای چــای بــه دليـ ِ
 -۲تعطيلــی کارخانههـ ِ
كاران كشــور -در شــهریو ِر  -۱۳۸۸در مــور ِد
رییــس اتحاديــهیِ چــاي ِ
ِ
ِ
صنعــت چــایِ ايــران گفــت:
اثــ ِر وارداتِ بیرويــهیِ چــایِ خارجــی بــر
زمــان
شــمال كشــور در بيشتريــن
از  ۱۷۲كارخانــهیِ چای ســازی در
ِ
ِ
بهرهبــرداری ،كمتــر از  ۵۰درصــ ِد كارخانههــا راهانــدازی شــد و بقيــه
ـدن بـ ِ
ـرگ ســب ِز چــای  ۱۰۲كارخانــه بــاز
تعطيــل هســتند .در دو ِر ِ
اول چيـ ِ
ـن  ۶۰تــا  ۷۰كارخان ـهیِ چــای ســازی فعاليــت
بــود و در حـ ِ
ـال حاضــر بيـ ِ
مانــدن چــای از
بــودن كارخانههــا در انبــار
اصلــی تعطيــل
دليــل
دارنــد.
ِ
ِ
ِ
ِ
ســالهایِ قبــل اســت8.
 -۲عدم بهسازی و نوسازی باغهای چای

ســال  -۱۳۸۹گفــت:
ســازمان چــایِ کشــور در اینبــاره  -در
رییــس
ِ
ِ
ِ
 ۵۰درصــد از باغهــایِ چــای بیــش از  ۵۰ســال عمــر دارنــد .عم ـ ِر مفي ـ ِد
ِ
ِ
بــرگ
كيفيــت
بوتههــایِ چــای ۵۰ســال اســت و پــس از آن برگدهــی و
توليــدیِ آن هــا كاهــش مــی يابــد در واقــع ۵۰درصـ ِد باغهــایِ چــایِ ايــران
نيــاز بــه نوســازی دارنــد .یعنــی بوته هــایِ قدیمــی بایــد ریشــه کــن و
بهجــایِ آنهــا بوتههــایِ جدیــد کاشــته شــود۵۰ .درصــ ِد بقيــهیِ بــاغ
هــایِ چــایِ گيــان و مازنــدران هــم كــه عم ـ ِر آن هــا زي ـ ِر ۵۰ســال اســت
ـوان تولي ـ ِد برگِســب ِز چــای
بايــد اصــاح و بهســازی شــوند .بــا ای ـنکار تـ ِ
تــا ۳۰درصــد افزايــش مییابــد و كيفيـ ِ
ـت ایــن محصــول هــم چنــد برابــر
ـی بوتههــایِ قدیمــی در ۵۰درص ـ ِد
میشــود .بــرایِ نوســازی یــا ریشــه کنـ ِ
از باغهــایِ چــایِ گيــان و مازنــدران كــه عمــ ِر آن هــا بيــش از ۵۰ســال
اســت بــه ۴هــزارو ۸۰۰ميليــارد ريــال اعتبــار نيازاســت (ب ـهازایِ هرهکتــار
وهــرس باغ هــایِ چــایِ شــمال
۳۰۰میلیــون ریــال) و بــرایِ بهســازی
ِ
هــم بايــد ۴۰۰ميليــارد ريــال اعتبــار درنظــر گرفتــه شــود ،ايــن درحالــی
اســت كــه پارســال فقــط ۵۰میلیــارد ریــال بــرایِ بهســازیِ باغ هــایِ چــای
اختصــاص یافــت و امســال هــم ۱۰۰میلیــارد ریــال بــرایِ ای ـنکار در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
ـان سـ
ـازمان چــای ،بــرایِ نوســازیِ باغهــایِ
ِ
بــه گفتـهیِ یکــی از کارشناسـ ِ
ِ
علــت
برتاميــن هزينه هــایِ نوســازیِ باغهــا ،به
چــای ،دولــت بايــد عالوه
ِ
زندگــی آنــان را
هزينه
كار،
ي
چــا
بــودن
تکمحصولــی
هــایِ
خانوارهــایِ
ِ
ِ
هــم بــرایِ ۵ســال تاميــن كنــد ،چــرا كــه بوتههــایِ جدي ـ ِد چــای پــس از
قابــل برداشــت می رســند.
دهــی
۵ســال بــه برگ
ِ
ِ
 كاران كشــور نیــز
تعاونــی چــای
رييــس اتحاديــهیِ شــركت هایِ
ِ
ِ
ِ
طــرح نوســازی و بهســازیِ باغهــایِ چــای را ضــروری دانســته
اجــرایِ
ِ
و گفتــه اســت :دولــت بايــد بهــرهیِ تســهيالتِ به زراعــی را حــذف ومــدتِ
كامــل طــرح موكــول كنــد18.
ِ
بازپرداخــت آن هــا را بــه بعــد ازاجــرایِ
ِ
 -۳طرح خصوصی سازی و انحالل سازمان چای کشور

ـاح ســاختا ِر چــای نامیــده
طـ ِ
ـرح اصـ ِ
ـی ایــن طــرح کــه بهاصطــاح طـ ِ
داران چــای کمـ ِ
ـک مالــی داد تــا در چارچــوبِ
می شــد ،دولــت بــه کارخانـه ِ
قانــون عرضهوتقاضــا بــرگ ِ ســب ِز چــای بخرنــد و آن را بــه چــایِ خشــک
ِ
تبدیــل کننــد .ای ـنکار همــراه بــا عــد ِم نظــارت صحیــح بــود و در نتیجــه
ِ
خشــک زیــادی کــه بــه فــروش نرفتــه بــود در انبارهــا
هــر ســال چــایِ
ـال  ،١٣٨٣کارخانه هایــی کــه نتوانســته بودنــد محصــوالتِ
ـ
س
باقــی مانــد .در
ِ
ِ
بــرگ ســب ِز چــای از
تولیــدیِ خــود را بــه فــروش برســانند ،از خریــ ِد
ـغ
کشــاورزان ســر بــاز زدنــد و لــذا دولــت در ازایِ هــر هکتــار بــا ِغ چــای مبلـ ِ
ِ
کمــک بالعــوض بــه چــایکاران پرداخــت نمــود تــا
هفتمیلیونریــال
ـش تولیــد صــورت نگیــرد و در آن ســال حــدو ِد ٩٥درصــد از
اقدامــی در بخـ ِ
ـال
باغهــایِ چــایِ دس ـتنخورده توســطِ کشــاورزان رهــا شــد .در اواخ ـ ِر سـ ِ

مجلــس شــورایِ اســامی طرحــی را تصویــب کردنــد
گان
ِ
 ١٣٨٣نماینــده ِ
کــه دولــت در ســال  ١٣٨٤چــای را تضمینــی خریــداری نمایــد امــا بــرایِ
ـازمان چــای
اجــرایِ ایــن مصوبــه ،مجــری قانونــی وجــود نداشــت زیــرا سـ
ِ
ـاون
قبــا منحــل شــده بــود .از ایــن رو ،خری ـ ِد تضمینــی بــه سـ
ـازمان تعـ ِ
ِ
ســازماندهی کارشناســی در
روســتایی محــول شــد کــه هیــچ تخصــص و
ِ
ـوص چــای نداشــت4.
خصـ ِ
ِ
مبلغ۷۰۰هــزار
(پرداخــت
نمــودن باغهــایِ چــای
خصــوص رهــا
در
ِ
ِ
ِ
ـال ۱۳۸۳
تومــان در ازایِ هــر هکتــار) ،یکــی از دســت
اندرکاران چــای در سـ ِ
ِ
گفــت :ایــن از مــواردی اســت کــه مــی توانــد قابــل تامــل باشــد .مافیــایِ
ِ
صنعــت چــای انتخــاب کــرده
انداختــن
چــای بهتریــن راه را بــرایِ از کار
ِ
اســت .مافیــایِ چــای ســاالنه حــدو ِد  ۲۰۰تــا ۲۵۰میلیــارد تومــان ســود
کل بودجــهای کــه صــرفِ خریــداریِ
میبــرد ایــن در حالــی اســت کــه ِ
ـان ایــن
باغهــایِ چــای مــی شــود ۲۰درص ـ ِد ســودی اســت کــه قاچاقچیـ ِ
ِ
بابــت هــر هکتــار چــای بــه
کل پولــی را کــه دولــت
کاال میبرنــد .اگــر ِ
ِ
صنعــت چــای ســرمایه گــذاری میشــد،
کشــاورزان پرداخــت کــرده در
صنعــت چــای این طــور نبــود19.
ِ
ِ
وضعیــت
امــروز
 -۴خریدِ تضمینی

ـب خری ـ ِد تضمینــی توســطِ دولــت خریــداری
ـول تولیــدی در قالـ ِ
محصـ ِ
منافــع
گرفتــن
بــدون درنظــر
ِ
تضمینــی چــای
میگــردد ،امــا خریــ ِد
ِ
ِ
ِ
تولیدکننــدهگان انجــام میگیــرد و دارایِ مســایلی اســت کــه در اینجــا
بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره مینمایــم.
مشکالت خرید تضمینی برای چایکاران:
 -۱تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی بــدون هماهنگــی بــا
چــایکاران و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط اقتصــادی  -۲تاخیــر
در پرداخــت مطالبــات چــایکاران  -۳عــدم درجه بنــدی صحیــح
در هنــگام خریــد.
ِ
بــدون هماهنگــی بــا
قیمــت خریــدِ تضمینــی
تعییــن
-۱
ِ
ِ
ـن شـ ِ
ـرایط اقتصــادی :چــای کاران
ـ
گرفت
ـر
ـ
درنظ
ـدون
ـ
ب
و
کاران
ی
چــا
ِ
ِ
ِ
ِ
بــرگ ســب ِز چــای
تضمینــی
د
خریــ
نــرخ
تعییــن
دارنــد
تاکیــد
همیشــه
ِ
ِ
ِ
ـرخ تــورم و شــرایطِ اقتصــادیِ کشــور و هزین ـهیِ تمــام شــدهیِ
براسـ ِ
ـاس نـ ِ
تولیـ ِد بـ ِ
ـرگ ســبز صــورت گیــرد کــه متاســفانه ایــن کار انجــام نمــی شــود.
ـی بـ ِ
ـرگ
از جملــه در سـ ِ
ـرخ خریـ ِد تضمینـ ِ
ـال  ۱۳۸۸اتحادیـهیِ چــای کاران نـ ِ
ســب ِز چــای را یک هــزار تومــان بــرایِ هــر کیلوگــرم بـ ِ
ـرگ ســب ِز درجهیــک
ِ
ِ
بــرگ
بــرگ ســب ِز درجــهدو را پیشــنهاد نمــود امــا
و ۷۵۰تومــان بــرایِ
ـت ۵۴۰تومــان و بـ ِ
ســب ِز درجهیــک بــا قیمـ ِ
ـرگ ســب ِز درج ـهدو ۲۹۰تومــان
خریــداری شــد20.
ِ
ِ
بــرگ ســب ِز
ســال ۱۳۹۰
در
قیمــت خریــ ِد تضمینــی ابتــدا بــرایِ
ِ
ِ
بــرگ ســب ِز درجــهدو
درجهیــک
مبلــغ شــشهزار ( )۶۰۰۰ریــال و بــرایِ
ِ
مبلــغ ســههزار ( )۳۰۰۰ریــال در هــر کیلوگــرم تعییــن شــد 21.امــا در
ِ
ـرخ خری ـ ِد بـ ِ
ـغ سههزاروســیصد
ـرگ ســب ِز درج ـهدو بــه مبلـ ِ
خــرداد مــاه نـ ِ
ـش قیمـ ِ
ـت
( )۳۳۰۰ریــال بــرایِ هــر کیلوگــرم افزایــش یافــت .البتــه افزایـ ِ
ـن دوم بــه چــایکاران
خریــد شـ ِ
ـن اول نشــد و مقــرر شــد از چیـ ِ
ـامل چیـ ِ
پرداخــت گــردد22.
ِ
قیمــت
بــه غیــر از بیاعتنایــی بــه قیمتهــایِ پیشــنهادیِ چــایکاران،
متولــی دولتــی نیــز پذیرفتــه نمیشــود .بهطورکلــی
پیشــنهادیِ دســتگا ِه
ِ
ـول ســال هایِ
ـوص مقولـهیِ خریـ ِد تضمینــی میتــوان گفــت« :در طـ ِ
در خصـ ِ
قانــون خریــ ِد تضمینــی ،دولــت همــواره قيمت هــا یِ پيشــنهادی
اجــرایِ
ِ
ازســویِ وزارتِ جهــا ِد کشــاورزی را تعديــل کــرده کــه نتيجــهیِ ايــنکار
زيــان محصوالتــی
طــی ســال هایِ متمــادی ،تغييــ ِر رابطــهیِ مبادلــه بــه
ِ
ِ
نــرخ تضمینــی خريــداری میشــدهاند .بــه عبارتــی
بــوده اســت کــه بــه
ِ
نــه تنهــا حمايـ ِ
ـی موثــر و کارا نبــود بلکــه ماليــاتِ ضمنــی نيــز از
ـت قيمتـ ِ
کشــاورزان گرفتــه شــده اســت23».
ـت مطالبـ ِ
 -۲تاخیــر در پرداخـ ِ
ـب چــایکاران
ـات چــایکاران :طلـ ِ

ـت خری ـ ِد بـ ِ
(بابـ ِ
ـرگ ســبز از آنــان) همــواره بــا تاخیــر بــه آنــان پرداخــت
زمــان برداشــت در
مــی گــردد .بهگونــهای کــه گاه ســالی میگــذرد و
ِ
ـش
ـال جدیــد نیــز فرامیرســد امــا چــایکاران هنــوز مطالبــاتِ سـ ِ
سـ ِ
ـال پیـ ِ
 كاران
ـای
ـ
چ
ه
ـ
اتحادی
ـس
ـ
ریی
ـد.
ـ
ان
ه
ننمود
ـت
ـ
دریاف
ـل
ـ
کام
ر
ـو
ـ
ط
ه
ب
را
ـود
خـ
یِ
ِ
ِ
ِ
ـال  ۱۳۸۴گفــت :از ۱۲۰هــزار تــن بـ ِ
ـرگ ســب ِز برداشــت شــده
كشــور در سـ ِ
ارزش  ۲۳۰میلیــارد ریــال بهدســت آمــده
۲۹هــزار تــن چــایِ خشــک بــه
ِ
تعــاون روســتایی ۱۰۰میلیــارد ریــال از مطالبــاتِ
ســازمان
اســت كــه
ِ
ِ
ـن
ـان تیرمــاه پرداخــت كــرده اســت و مابقــی تــا تامیـ ِ
چــایكاران را تــا پایـ ِ
اعتبــار توســطِ وزارتِ بازرگانــی بــه تعویــق افتــاده اســت .آمــار و اطالعــاتِ
ـزان پرداخـ ِ
ـت مطالبــاتِ كشــاورزان
ـم تولیــد و میـ ِ
اعــام شــده مبنــی بــر حجـ ِ
ِ
ـازمان چــایِ کشــور ،در
ـ
س
ـت
ـ
سرپرس
،۱۳۸۹
ـال
بیاســاس اســت 24.در سـ ِ
ِ
بهمــن مــاه از واریـ ِز آخریــن مرحـلیِ مطالبــاتِ چــایکاران و پرداخـ ِ
ـت تما ِم
ـی بـ ِ
مطالبــاتِ چــای کاران بابـ ِ
ـرگ ســب ِز چــایِ آن ســال
ـت خری ـ ِد تضمینـ ِ
۳۰فروردیــن
کاران کشــور در
خبــر داد 25.نایــب
ِ
رییــس اتحادیــهیِ چــای ِ
ِ
ـی بـ ِ
ـال ۱۳۹۰
ـرگ ســب ِز چــای در سـ ِ
 ۱۳۹۱گفــت :میـ ِ
ـزان خری ـ ِد تضمینـ ِ
مبلــغ ۳۵میلیــارد تومــان بــود کــه دولــت ۹میلیــارد تومــان از مطالبــاتِ
ِ
چــایکاران را هنــوز پرداخــت نکــرده اســت26.
ـال  ۱۳۹۱نیــز رون ـ ِد تاخیــر در پرداخـ ِ
در سـ ِ
ـت مطالبــاتِ چــایکاران –
ـت خری ـ ِد بـ ِ
بابـ ِ
ـرگ ســبز از آنــان– ادامــه داشــته اســت .در ایــن خصــوص
پایــان مــردا ِد  ۱۳۹۱از تاخیــ ِر
کاران ایــران در
ِ
رییــس اتحادیــهیِ چــای ِ
ِ
ـت علیالحســاب بابـ ِ
یکماه ـ ه در پرداخـ ِ
ـت مطالبــاتِ چــایکاران خبــر داد
ـم تعهــداتاش
و گفــت« :متاســفانه تاکنــون دولــت هیــچ وجهــی را علیرغـ ِ
بــه چــایکاران پرداخــت نکــرده اســت .دولــت فقــط مطالبــاتِ برخــی
ـی مطالبــاتِ آنهــا را
ازچــایکاران را تــا نیمـهیِ ِ
اول اردیبهشــت داده و مابقـ ِ
ـغ  ۱۰میلیــارد
پرداخــت نکــرده اســت .قــرار بــود یکمــاه پیــش دولــت مبلـ ِ
تومــان از مطالبــاتِ چــایکاران را بهصــورتِ علیالحســاب پرداخــت کنــد
کــه تاکنــون هیــچ وجهــی پرداخــت نشــده اســت ».یکمــاه پیــش از ایــن
معــاون برنامهریــزی و
ســازمان چــایِ ایــران از دســتو ِر
رییــس
تاریــخ،
ِ
ِ
ِ
ـغ ۱۰میلیــارد تومــان
نظــارتِ راهبــردیِ رییــس جمهــور بــرایِ واری ـ ِز مبلـ ِ
ِ
ِ
پرداخــت مطالبــاتِ چــایکاران خبــر
جهــت
ســازمان چــای
بــه حســابِ
ِ
داده بــود27.
ـایل
ـدم درجه بنـ ِ
ـگام خریــد :از دیگــر مسـ ِ
ـدی صحیــح در هنـ ِ
 -۳عـ ِ
ـح بـ ِ
ـرگ ســبز
موجــود در خری ـ ِد تضمینـ ِ
ـی چــای ،عــد ِم درجهبنــدیِ صحیـ ِ
ســال
شــمال کشــور در آبانمــا ِه
کاران
اســت.
ِ
ِ
بــازرس اتحادیــهیِ چــای ِ
ِ
ـال ،۱۳۹۰
ـ
عال
ـ
ش
ه
ـ
مصوب
ـاس
ـ
براس
ـت:
ـ
گف
۱۳۹۰
ـورایِ
یِ
ـی اقتصــاد ،در سـ ِ
ِ
ِ
ـی بـ ِ
ِ
قيمـ ِ
ـرگ ســب ِز چــایِ درجهيــک ۶۰۰تومــان ،درجـهدو
ـ
تضمين
د
ـ
خري
ـت
ِ
ِ
۳۰۰تــا ۳۳۰تومــان در برداشــت اول ،دوم ،ســوم و چهــارم تعييــن و بــه
نــرخ ۳۳۰تومــان خريــ ِد
ســازمان چــایِ كشــور ابــاغ شــده بــود امــا از
ِ
ِ
ِ
۳۰تومــان آن همچــون
مبلــغ
بــرگ ســب ِز چــایِ درجــهدو،
تضمينــی
ِ
ِ
ِ
ـی چــای كاران را بــه دنبــال
ســال هایِ گذشــته محاســبه نشــده كــه نارضايتـ ِ
داشــته اســت .حــدو ِد ۱۰۰درص ـ ِد بـ ِ
ـمال كشــور
ـرگ ســب ِز چــای
 كاران شـ ِ
ِ
ِ
ِ
تضمينــی چــای
د
خريــ
در
امــا
بــوده،
برداشــت اول و دوم درجهيــک
در
ِ
ِ
ِ
 كاران شــمال
ـای
ـ
چ
از
ـک
ـ
ي
ه
درج
ز
ـب
ـ
س
ـرگ
ـ
ب
ـوان
ـ
عن
ه
ب
آن
د
ـ
۱۶درص
ـا
ـ
تنه
ِ
ِ
ِ
خريــداری شــده اســت28.
دریافتی تولیدکنندهگان چای
گان داخلــی از بــازا ِر چــایِ کشــور انــدک
متاســفانه
ســهم تولیدکننــده ِ
ِ
ـال  ۱۳۸۵تهيــه شــده نشــان میدهــد
ـق آمــاری كــه سـ ِ
اســت .يــک تحقيـ ِ
مــرد ِم ايــران در ايــن ســال حــدو ِد يکهزارونهصدميليــارد ريــال بــرایِ
مصــرفِ انــوا ِع چــای پــول خرج كــرده انــد و در اين ميــان فقــط ۳۰۰ميليارد
ايرانــی
ريــال آن نصيــب دســتاندركاران ،توليدكننــدهگان و خانوارهــایِ
ِ
توليدكننــدهیِ چــایِ داخلــی شــده و بقيــه يعنــی حــدود يکهــزار
ِ
بابــت مصــرفِ انــوا ِع چــایِ خارجــی پرداخــت
ريــال آن
وششــصدميليارد
ِ
گان خارجــی رفتــه
شــده اســت .آن چــه از ايــن مبلــغ بــه جيـ ِ
ـب توليدكننــده ِ
حــدو ِد ۴۰۰ميليــارد ريــال اســت و بيــش از يکهزارو۲۰۰ميليــارد ريــال بــه
ـب واردكننــدهگان در ام ـ ِر وارداتِ رســمی و غيررســمی رفتــه اســت29.
جيـ ِ
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وضعیت نا به سامان چای کاران
ِ
وضعیــت چــای کاری
همانگونــه کــه نوشــتم ،پــس از انقــابِ ،۵۷
همــواره نابهســامان بــوده اســت .در بــاره یِ شــرایطِ دهــهیِ  ۱۳۷۰و
 ۱۳۸۰در ســطو ِر بــاال مطالبــی آوردم .اینجــا دربــاره یِ شــرایطِ مزبــور
ـت حکومـ ِ
در ده ـهیِ نخسـ ِ
ـت اســامی هــم اشــاره ای می نمایــم .در آذرمــا ِه
ـان نخســت وزیریِ میرحســین موســوی ،امــام جمعـهیِ
سـ ِ
ـال  ۱۳۶۶و در زمـ ِ
ـس شــورایِ اســامی نامــه ای
ـتان اشــرفیه در مجلـ ِ
الهیجــان و نماینــدهیِ آسـ ِ
خطــاب بــه موســوی نوشــت کــه در آن بــه مســایل و مشــکالتِ چــای کاری
ـن قیمـ ِ
ـب هزینــه و درآمــد،
ـت تمــام شــده و عــد ِم تناسـ ِ
همچــون :بــاال رفتـ ِ
ـش کیفیـ ِ
ـت چــایِ تولیــدی،
ـ
کاه
ـای،
ـ
چ
ـ
ه
غ
با
از
ـی
ـ
ـدن بخش
ـایِ
ِ
متروکــه شـ ِ
ِ
رعایــت
فرســودگی ماشــینآالت و عــد ِم
مشــکالتِ کارخانه هــا و از جملــه
ِ
ـپردن امــو ِر چــای
ـودن سـ
اصـ ِ
ِ
ـول فنــی در برخــی کارخانه هــا ،و ناصحیــح بـ ِ
ـش بازرگانــی؛ اشــاره نمــود 30،کــه البتــه اقدامــی در جهـ ِ
ـع
بــه بخـ ِ
ـت رفـ ِ
مشــکالت انجــام نگرفــت.
بــه هــر روی و بــا تاســف ،مشــکالتِ چــای کاران بــه مــرو ِر زمــان تشــدید
گردیــده اســت و وضعیـ ِ
ـی تعــدا ِد زیــادی از آنــان بحرانــی اســت.
ـت زندگـ ِ
ِ
رییــس اتحادیــهیِ چــایکاران در دیمــاه  ۱۳۹۰گفــت :چــایکاران
ِ
زندگــی واقعــا غمانگیــزی دارنــد ،بســیاری از کشــاورزان بــه خاطــ ِر
ِ
اینکــه شــناخته نشــوند در بازارهــایِ لنگــرود ،الهیجــان وجاهــایِ دیگــر
تکدیگــری میکننــد کــه بنــده از گفتــن چنیــن حرف هایــی شــرم
ِ
برداشــت
میکنــم .چــایکاران گروهــی هســتند تکمحصولــی و بهجــز
حــال حاضــر ۱۶میلیاردتومــان
چــای هیــچ درآمــ ِد دیگــری ندارنــد .در
ِ
بدهــی چــایکاران باقــی مانــده اســت .حــدو ِد ۳مــاه پیــش نامــهای بــه
ِ
ـخص رییسجمهــور نوشــتهام کــه پاســخی دریافــت نکــردم؛ همچنیــن
شـ ِ
ِ
درخواســت خــود
یکمــاه پیــش در نامــهای بــه وزیــ ِر جهــا ِد کشــاورزی
را اعــام کــردم کــه بــاز هــم متاســفانه پاســخی دریافــت نشــد .شــرایطِ
چــای کاران فوقالعــاده ســخت اســت ،نمیدانیــم بــه کجــا بایــد مراجعــه و
موضــوع را رســیدگی کنیــم؛ فعــا راهــی جــز ســکوت نداریــم31.
۳۰فروردیــن
کاران کشــور در
همچنیــن نایب
ِ
رییــس اتحادیــهیِ چــای ِ
ِ
ـت مطالبــات و وارداتِ بیروی ـهیِ چــای توســطِ
 ۱۳۹۱گفــت :عــد ِم پرداخـ ِ
ـران
مافیــایِ دولتــی موجــب شــده اســت کــه بیــش از ۵۰درصــد از کارگـ ِ
قالــب کارگــ ِر ســاختمانی و
باغهــایِ چــایِ کشــور را رهــا کننــد و در
ِ
گــذران معیشــت کننــد26.
بهصــورتِ روزمــزد
ِ
بــا ادامـهیِ حکومـ ِ
اصالح ســاختاری
ـت ســرمایهداریِ اســامی ،امیـ ِد هیــچ
ِ
و اساســی در شــرایطِ کشــت و صنعـ ِ
ـت چــایِ ایــران و نجــاتِ چــایکاران
از وضعیـ ِ
ـت بحرانــی ای کــه بــدان گرفتــار آمده انــد ،نمــی رود .امــو ِر مربــوط
ِ
علــم روز هماهنــگ نیســت و از
بــه کشــت و صنعــت چــای در ایــران بــا
ِ
قافل ـهیِ پیشــرفت عقــب مانــده اســت –و بهتــر اســت گفتــه شــود عقــب
نــگاه داشــته شــده اســت– درحالیکــه امــو ِر مربــوط بــه تولیــد و عرض ـهیِ
چــای در دیگــر کشــورهایِ دســتاندرکا ِر ایــن فعالیــت از پیشــرفتهایِ
ـل توجهــی برخــوردار بــوده اســت .بــا ادامــه وضعیـ ِ
ـت حاکــم بــر کشــت
قابـ ِ
ِ
محصــول تولیــ ِد داخلــی و
میــان شــرایط و
و
صنعــت چــای ،فاصلــهیِ
ِ
ِ
خارجــی بیشازپیــش خواهــد گشــت .از جملــه فاکتورهایــی کــه مــی تــوان
ـش ناهنجــا ِر هزین ـهیِ تولیــد در ایــران
در ایــن خصــوص ذکــر نمــود ،افزایـ ِ
ِ
فعالیــت
اســت .همچنیــن شــرکتهایِ بــزرگ و معــروفِ بینالمللــی،
ـول چــای و عرض ـهیِ انــواع
ـوص فــرآوریِ محصـ ِ
بســیار گســتردهای در خصـ ِ
و اقســا ِم چــای مطابــق بــا هــر ســلیقه و ذائقــه انجــام دادهانــد و در نتیجــه،
ـئولین حکومـ ِ
در ایــران – بــا حمایـ ِ
ـغ مسـ
ِ
ـت بیدریـ ِ
ـت جمهــوریِ اســامی–
بــازا ِر مصــرفِ چــای را در اختیــار گرفتهانــد ،درحالیکــه روزبــهروز از
داخلــی چــایِ تولیــ ِد ایــران کاســته میشــود.
گان
تعــدا ِد مصــرف کننــده ِ
ِ
ـرنگونی حکومـ ِ
ـت جمهــوریِ اســامی ،چــایکاری در
چنانچــه پــس از سـ
ِ
ایــران دوبــاره رونــق یابــد ،میبایســتی زمانــی طوالنــی و هزین ـهای گــزاف
گان ایرانــی بــا چــایِ تولیـ ِد
ـنایی دوبــارهیِ ذائقـهیِ مصــرف کننــده ِ
بــرایِ آشـ ِ
ـدن آن بــه ســب ِد کاالیِ خانــوار ،صــرف نمــود.
داخــل و بازگردانـ ِ
حمایــت از وارداتِ بیرویــه و ســرکوبِ تولیـ ِد داخلــی کــه بهطــو ِر مســتمر
ـئولین حکومـ ِ
ـت جمهــوریِ اســامی صــورت گرفتــه اســت ،در
توســطِ مسـ
ِ
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ـب ســو ِد هرچــه بیشتــر و انباشـ ِ
براب ـ ِر کسـ ِ
ـت ســرمایه بــرایِ ســرمایهداریِ
کارگــران
افــزون
حاکــم و شــرکایِ بینالمللــی ،تنگدســتی و فقــ ِر روز
ِ
ِ
کــش ایــن بخــش را بــه دنبــال داشــته اســت کــه همچنــان بــر
زحمت ِ
گان زحمتکــش
شــدتِ آن افــزوده میگــردد .امیــ ِد آن کــه تولیدکننــده ِ
تمامــی مســایل و
مســبب
خشــم خــود را متوجــه
ِ
بهجــان آمــده ،نیــرویِ
ِ
ِ
ـرنگونی
مشــکالتِ خــود نماینــد و در کنــا ِر ســای ِر نیروهــایِ جامعــه ،بــرایِ سـ
ِ
ـم ضدِانســانی ،ســتمگر و فاس ـ ِد حاکــم بــر ایــران ،و اســتقرا ِر حکومتــی
رژیـ ِ
ـرنگونی هرچــه
مردمــی و برخاســته از اراده یِ خلــق ،بکوشــند .بــه امی ـ ِد سـ
ِ
ِ
حکومــت جمهــوریِ اســامی ایــران• .
ســریعت ِر
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«برکلی»
آهای!

برکلی!
قرن هجدهم
آهای
کشیش فیلسوفِ ِ
ِ
بویِ خاطراتی که از فلسفهات میتراود
کردن ماست
برایِ گیج
ِ
برایِ آنکه در نبر ِد زندهگی
به زانو درآییم
آهای!
برکلی
آهای!
ِ
درهیبت جبرئیل
عزرائیل خدا
ِ
قرن هجدهم
آهای قاتل ترین فیلسوفِ ِ
هنوز صدایِ پاهای ات می پیچد در
روستاهایِ اسکاتلند
هنوز هم زوزه میکشد
با صدای پاهایات
سگی با موهایِ خونین
هنوز
هر شب لرزه کنان
روستاییان اسکاتلند
سایهات را می بینند
ِ
رویِ شیشه یِ
خانههایِ شان!
هنوز
خونین پنج انگشت ات مانده
ر ِد
ِ
در آن شبهایِ شمال که به شیشههایِ یخزدهیِ سفید میماند
آهای
برکلی!
دختران میخانه
مونس عبایِ سیا ِه
آهای
ِ
ِ
شوالیه یِ پادشاه
طالیی سرمایه
صدایِ
ِ
کشیش خدا!
و
ِ
بوی خاطراتی که از فلسفه ات می تراود
کردن ماست
برایِ گیج
ِ
برایِ این که در نبر ِد زندهگی
به زانو درآییم!
آنگاه که هر کلمه ات
دستبند می زند
بر دستان مان
چون ماری که حلقه می زند
سطرهای ات
می خواهد که قلبهامان را نیش زند.
تصویرت به عیسایی با خنجری بر میان می ماند
درون کتابهای ات بیرون میزند
نامات از
ِ
از ِ
نوک تی ِز خزه هایاش
خون سرخی که
به مانن ِد
ِ
میچکد

هر کتاب ات
زانو زده در برابر پروردگار

از دندانی سبز

چون کشیشی با کمربن ِد سیاه
تو با این ریخت و قیافه میخواستی فریب مان دهی؟
باورمان می شد؟
ما راهبه ای نیستیم
که منتظ ِر ظهو ِر عیسی باشد!
آهای!
برکلی!
آهای روبا ِه روباهان!
وقتی سطرهات شیپو ِر پیروزی می نوازند
ِ
سنگ کوچکی
ذرهای از
ِ
ِ
وقتی بمانند شاه شاهان درمقابل ات سبز می شود
برایِ اینکه باهم به توافق برسید
زود راهی پیدا می کنی،
ِ
پشت خدا
و سوار بر
جیم می شوی!
در نرو! بایست!
همه یِ راهها 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 انگشتانات را میکشی
بر پوست مجالی اش
به آن
شفاف
گرد
سیب:
«می گویی
ترکیبی
از فکرهاست!»
وجودی را که بیواسطه یِ «ما» دربیرون
هستی دارد
انکار می کنی!
این دریایِ آبی
بادبان سفید که رویِ این دریایِ آبی روان است،
قایقی با
ِ
یعنی فکرهایی است که خودت ساخته ای؟
قایق شناور تنها فک ِر توست
مادام که این ِ
ِ
اقیانوس تنها ذهنیت توست
مادام که
ِ
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.
کشیش مست ِمیخانه هایِ سیاه!
اما ای
ِ
آیا خارج از تو نبود آن دخت ِر ِمیخانه چی
بازوان پرمویات می چرخید؟
که در
ِ
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نکند تو زی ِر خودت
با خودت خوابیده بودی؟
فرض کنیم قبل از تو پدرت نبود
مانن ِد عیسی
اما مگر مادری هم نداشتی
که از الیِ پاهای اش بیرون بیایی

ما
تماشا می کنیم
تول ِد

چون مریم

فرض کنیم که تنهایِ تنهایی
مثل موسی در تو ِر سینا
ِ
یعنی حتا کسی هم نیست توراتِ تو را بخواند؟
زیاد دروغ بافتی زیاد
تو مطمئن باش برکلی
 نباشی هم مهم نیست-سهم توست
در این نوشته یِ شعرگون آن چه
ِ
کمی تمسخر
کمی شوخی
و چند سیلی است
از نوع بیدستکش اش-چه کنیم دیگر؟
موسیقی دعواست
شوخی،
ِ
قدرتاش را در جنگ گم کرده
ِ
آهنین شوخی را نشوند
آهنگ
کسی که
ِ
شوخی چی ِز خوبیست… والسالم
البته اگر گیج کننده نباشد-و حاال رفقایِ ما
آیا خندیدند؟
از ت ِه دل می خندند
قباحت در آنها ست
وگرنه نه تقصی ِر توست
نه من!
گوش کن برکلی!
گوش نکنی هم مهم نیست-ما گوش کنیم:
مغزمان کندوییست که
عسل می سازد
عسل دروناش پرمی کند
و زنبوری که
ِ
حیات است
کائنات
ِ
نهایت عمیق
چشمه یِ بی
احساساتمان است!
کائناتِ بزرگ
کائناتِ 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 ریسمانهایِ کلفت!
وقتی چرخهایِ براق با دندانهایِ فوالدین
ِ
خاک پربرکت را می شکافد چون رعد،
اسرا ِر
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دل جهانی دیگر را؛
جهانی از ِ

در پرتویِ نقره فا ِم
کهکشان ها!

دیدهایم
می بینیم
شدن دختران را
خاک
ِ
با لبهای سرخُ
مخملین!
ِ
حرکت را جلویِ دیدگان مان ترسیم می کند،
در آبی هایِ بیکران
طالیی به جا مانده از
ردهایِ
ِ
ستاره هایِ دنباله دار
هر حبه دروناش مغزی نهان دارد…
این دریاها
غری ِو بادهایی که
رویِ این دریا چون خو ِد دریا در تالطم است.
این قطره آب
که می چکد چون
ِ
ظریف نخپارهشده ای
گردنبن ِد
حقیقتی را پنهان می کند که
هرچه دورمی شوند ،نزدیکترند
اقیانوس جدیدی
با هر
ِ
امکان نو!
یک
ِ
کائناتِ بزرگ
کائناتِ عمیق
کائناتِ بی در و پیکر است!
آهای!
برکلی!
آهای کوتولهای که بزرگتراز قدوقواره ات
این سنگالخ هایِ صعبالعبور را منکر می شوی
اگر رفته ای به آن دنیا
تاجی برای مان بفرست
برایِ اینکه سر خدا را زینت کنیم!
اما از اینجا
جول و پالسات را زود جمع کن
حراج کن!
حراج،
پول سیاهی معامله کن:
ببر در بازار به ِ
ِ
ِ
سلطنت رویِ خاکی ات را
تخت
عرش اعال رفته!
که به
ِ
غی ِر طبیعت هیچ قدرتی
باالیِ طبیعت نیست!
ِ
طبیعت بزرگ
ِ
طبیعت عمیق
ِ
طبیعت بی در و پیکر است!
ناظم حکمت

