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ﻧﻪ! ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﺗﺶ :ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ،
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﺻﻔﺤﻪ

اﻗﺪام ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را ﺷﺪﻳﺪأ ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺑﺮاز
ھﻤﺪردی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺻﻔﺤﻪ

"طﺮح ﮐﺎرورزی"،
ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ
ﺻﻔﺤﻪ

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:

 -ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﺴﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

 ﺑﺤﺮان در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر؟ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاض ھﺎ ﺑﺮای آزادی ﻋﺒﺪی ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﮔﺮان از "آی ال او"  :ﻓﺸﺎر ﺑ دوﻟﺖ اﯾﺮان،و
اﺟﺮای ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎ

ﺻﻔﺤﻪ

 ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺤﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت :ﻣﮫﺎﺟﺮت و طﻼق ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎنﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻮدک

ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ۶
ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ،

ﻣﺻطﻔﯽ

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ!

و در  ۵اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر  ،۶ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دھﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺳﺎل
ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺟﺰو ھﯿﺌﺖ ﻣﺮگ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ھﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮد .ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در آن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺮگ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در
در ﺳﺎل
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام روﺣﺎﻧﯽ
ﺳﺎل
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﺴﻦ روﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ھﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻧﻘﺶ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در "ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ"
ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد" :اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ".ﻣﺎ در آﻧﺰﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺷﺪﻳﻢ و در اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ" :اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در "ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ" ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪه و او ھﻢ ﺑﻪ اﻋﺪام
ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ او از راس وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ
ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر در راس وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎک ﺷﻮد .ﺣﻔﻆ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﯽ
در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و آﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ".ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎز
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎء ﻣﺎﻧﺪ.
اردﺑﯿﮫﺸﺖ در دوره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ" :اردﺑﯿﮫﺸﺖ  ۶ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در روز
ﺳﺎل ﻓﻘﻂ اﻋﺪام و زﻧﺪان ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ".اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ
اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل
رﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو ھﯿﺌﺖ ﻣﺮگ ﺑﻮد و " ﻓﻘﻂ اﻋﺪام و زﻧﺪان ﺑﻠﺪ ﺑﻮد" ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی را ﮐﻪ ﺟﺰو آن ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ " ﻓﻘﻂ اﻋﺪام و زﻧﺪان ﺑﻠﺪﻧﺪ" ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺑﻪ آن ﻗﻮه ﭘﺎﺳﺦ
رد دھﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﯽ را ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎی آن را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﻮد ،از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت  ۴ﻧﻔﺮه ای ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﯿﺖ آﯾﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎطﺒﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ھﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﺠﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )اﮐﺜﺮﻳﺖ(
ﺧﺮداد ۶

)دوم ژوﺋﻦ

(

اﻗﺪام ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را ﺷﺪﻳﺪأ ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
اﻣﺮوز ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ ﺑﻪ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آن ھﺎ ﺑﻪ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒ و ﮐﻠﺖ ﻣﺴﻠﺢ
ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  ۴ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪطﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در اﻳﻦ ﺣﻤﻼت
داﻋﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﮫﺎﺟﻢ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و "ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻤﺎق" ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ھﻮﻳﺖ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻣﺎ را ھﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺟﺎن ﻋﺪه ای از ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎﻧﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .روﺳﺎی اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ،
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﻳﻨﮑﺎراﻧﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ را ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﮐﺮدﻧﺪ .آن ھﺎ ﺑﺮ ھﻤﮑﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﻳﻦ ﺑﻠﯿﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺳﭙﺎه اﺳﺖ .ﺳﭙﺎه و وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و داﻋﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﻣﻘﺒﺮه
ھﻢ ﻣﯿﮫﻦ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﮐﺸﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
اﻳﻦ ﺗﮫﺎﺟﻢ را "ﺗﺮﻗﻪ ﺑﺎری" ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و در ﺻﺪد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺳﭙﺎه ھﻢ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﮫﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮫﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ از دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺖ ﺑﺮدارد ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ھﻢ وطﻨﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺑﺮاز ھﻤﺪردی
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻳﻢ .وﻟﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ
ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ را دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻗﺮار دھﺪ ،ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﮓ ﺗﺮ و ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﻧﻪ و اﻋﺪام ھﺎ
ﺑﯿﻔﺰاﻳﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺶ زداﺋﯽ و ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﭙﺮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎی
ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻳﻢ.
ھﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )اﮐﺜﺮﻳﺖ(
ﺧﺮداد

) ژوﺋﻦ

(

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک

"طرح ﮐﺎرورزی"،
ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ
دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ھﻔﺘ ﮔﺬﺷﺘ از "طﺮح ﮐﺎرورزی" ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ طﺮح ﻣﺬﮐﻮر دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑ ﺑﺎﻻ ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑ ﮔﻔﺘ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر »وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻓﺰون
ﺑﺮ آن ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑ ﻣﺪت دوﺳﺎل ﺳﮫﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻤ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ طﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﺳﺘﺎد ﺷﺎﮔﺮدی ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﮫﯿ ﺷﺪ .ھﺪف از اﯾﻦ
"طﺮح ﮐﺎرورزی" در ﺳﺎل
طﺮح از ﺳﻮﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐ در ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ دور زدن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر .طﺮح ﺑ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ آن ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ .در دورە رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
روﺣﺎﻧﯽ ،دوﺑﺎره اﯾﻦ طﺮح ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آوردە و ﺧﺒﺮ آن ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮋەای ﮐ ﺑﮫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
راه اﻧﺪازی ﺷﺪە ،در ھﻔﺘ ﮔﺬﺷﺘ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
"طﺮح ﮐﺎرورزی" ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ
ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﺧﺎﻧ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر در واﮐﻨﺶ ﺑ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺷﺎرە ﺑ اﯾﻦ ﮐ دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨ اﺻﻮل
ﺳ ﺟﺎﻧﺒ ﮔﺮاﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدە و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘ ﺷﺪە ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺷﺪ" .طﺮح ﮐﺎرورزی" ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻧﺎﻓﯽ ارادە ﮐﺎرﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ،اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﭘﯿﻤﺎن ھﺎی دﺳﺘ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺎرورز ﺑﺮدە ﻧﺸﺪە اﺳﺖ.
از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرآﻣﻮز
ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ از اﺳﺘﻔﺎدە از واژه "ﮐﺎرورزی" دور زدن ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎدە
ﺳﺎل ﮐﺎرآﻣﻮز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰد ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی
طﺮح ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ .دﺳﺘﻤﺰدی ﮐ ﺑ
اﯾﻦ اﻓﺮاد دادە ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﮐﺎرورزی را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دھﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ طﺮح از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺳﺎزد .طﺮح ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدە ﮐﺸﻮر ،در واﻗﻊ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪە
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺟﻮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر .از ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر
ﺳﺎل دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و
روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ طﺮح در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐ ﺑ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮظﻒ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دورە ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑ اﺳﺘﺨﺪام درآورﻧﺪ .از ﻟﺤﺎظ
ﺳﺎل ﮐﺎرآﻣﻮز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻔﯽ ﺑ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﺻﻮﻻ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی
دوﻟﺖ وظﯿﻔ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﻮل و ﻗﺮار ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺑﯿﮑﺎران اﺷﺘﻐﺎل واﻗﻌﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد
ﻣﮑﻔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﻋﻼم اﯾﻦ طﺮح ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘ ﺷﺪن ﻻﯾﺤ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،در واﻗﻊ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از اداﻣ ﺗﻌﺮض ﺑ ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ھﻤ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺧﻠﻒ وﻋﺪە روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐ
دوﻟﺖ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان داوطﻠﺒﺎﻧ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ .راه ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺎﻧﺪن دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدن "طﺮح ﮐﺎر ورزی" اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ھﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران را از
ﭘﯿﺸﺮوی و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎھﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﯿﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.

ھﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ھﯿﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﭼﭗ
ھﯿﺌﺖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ـ طﺮﻓﺪاران وﺣﺪت ﭼﭗ
ﺧﺮداد ۶

)اول ﻣﺎه ژوﺋﻦ

(

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﺴﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻓﺮخ ﻧﻌﻤﺖﭘﻮر
ﺗﻦ از ھﻤﻮطﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادە و دەھﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
ﺣـﻤﻠ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ در ﺗﮫﺮان ﮐ در ﺟﺮﯾﺎن آن
ﺣﻤﻠ ای ﺷﻨﯿﻊ و ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻓﺎﺟﻌ  ،ﺟﺎﻣﻌ ﻣﺘﻤﺪن ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺪار ﮐ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ھﺮ ﺷﮑﻞ آن اﻧﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا آن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ھﻤﺴﻮﺋﯽ و ھﻤﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺣﻤﻠ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎرز ﺑﻮد و آن را از ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐ
ھﻤ از ﻟﺤﺎظ اﺗﻨﯿﮑﯽ ﮐﺮد و از ﺟﻨﺒ ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐ ﺑﻌﺪا در ﯾﻮﺗﻮب و ﺷﺒﮑ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺨﺶ
ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐ ﺗﺎ ﭼ اﻧﺪازە از ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺧﺸﻢ ﮐﻮر ﻟﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺎﻻﻣﺎل اﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼ ﺣﺪ آﻣﺎدەاﻧﺪ ﮐ در راە اھﺪاف ﺧﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ھﻤﮑﯿﺸﺎن ﺧﻮد در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﮓ زدە ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮاردادە اﺳﺖ.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻤﻠ و ﭘﺨﺶ وﯾﺪﺋﻮی ﺣـﻤﻠ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺣﻮل اﯾﻨﮑ در ﺟﺎﻣﻌ اﯾﺮان ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدە از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد درﺻﺪد
ﺑﮫﺮەﺑﺮداری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮان ﻋﻠﯿ ﮐﺮدھﺎ و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿ آﻧﺎن ﺑﺮ آﯾﻨﺪ ،ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧ ﺟﺎﻣﻌ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ،و در ﺑﺎرە آن ھﺸﺪار داد.
در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن ھﻢ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد آن ھﺸﺪار دادﻧﺪ.
اﻣﺮی ﮐ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑ آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮردی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮب در ﻣﻮرد ﮐﺮدھﺎ و اﯾﻨﮑ آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺷﺎد و ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ اﻧﺪ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐ ﺟﺎﻣﻌ اﯾﺮان ﺑﻌﻠﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘ ﺷﺪن اﺟﺤﺎﻓﺎت و ﺳﺘﻤﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺪت دارای ﮔﺴﻠﮫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐ آن را ﺑﺎ دﺷﻮاری ھﺎ و
ﺧﻄﺮات ﻣﻌﯿﻦ و رﯾﺸ داری روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ ﮐ دﻓﻊ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺪون آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻋﺪە ﻗﻠﯿﻠﯽ را ﺑ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮑ ﺑ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘ اﻧﺪ ﺑ ھﻤ ﮐﺮدھﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادە و از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ ھﻤ ﮐﺮدھﺎ را ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن داد ﮐ در ﺟﺎﻣﻌ اﯾﺮان آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐ اﮔﺮ
راە ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸ ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑ واﮐﻨﺶ ھﺎی ﻓﺎﺟﻌ ﺑﺎر ﺳﻮق دادە و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺮات
ﺟﺪی و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ روﺑﺮو ﮐﻨﺪ .و از ﺟﻤﻠ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻠﺒﻨﺎر ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن ﺑ اﻧﺪﯾﺸ ھﺎ و اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺪرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ اﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﺋﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ،راە را ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ
ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻋﺶ ﻋﻤﻼ ﺑﺎز ﮐﺮدەاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻋﻼوە ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺮدھﺎ ،ﺑ ﻋﻤﻖ رﻓﺘ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ طﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻮﻣﯽ ـ ﻣﻠﯽ،
اﺟﺤﺎﻓﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨ و ﺑﺮﺟﺴﺘ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ از ﺟﻤﻠ ﺳﻨﯽ ھﺎ در اﯾﺮان ،ﺑﻄﻮر رﯾﺸ ای ﺗﺮی ﺑ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻟﺤﻈ و ﺧﻄﺮی ﮐ ﮐﻞ اﯾﺮان را ﺑﺸﺪت در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار دادەاﺳﺖ ،ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن در ﮐﻮرە ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی و
آزادﯾﮫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوران اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺪﻣﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﻮع داﻋﺸﯽ ﮐ ﺑﺮ ﻣﻮج ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدە از ﺷﮑﺎﻓﮫﺎ و ﮔﺴﻠﮫﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،اﮔﺮ رﯾﺸ
ﺑﮕﯿﺮد و اداﻣ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐ در آن طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم
ﻣﺪﻧﯽ ﺣﺬر دارﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻨﺒﺎر اﻓﺮادی ﮐ ﺳﺘﻤﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﺮان آﻧﺎن را ﺑ ﺧﺸﻢ آوردە اﺳﺖ و ﺑ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از آن،
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راە ﺣﻞ ﻧﮫﺎﺋﯽ و ﻗﺎطﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌ اﯾﺮان را ﺑ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮدەﺗﺮی روﺑﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎدﺛ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐ اﻓﺮاد ﺳﺮﺧﻮردە ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑ ﺑﮫﺸﺖ ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ دﻧﯿﺎ را در ﺟﮫﻨﻤﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺟﮫﻨﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺰ .ﭘﺲ ﻟﺤﻈ را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑ رﯾﺸ ھﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺎﺳﺎ از اﺟﺤﺎﻓﺎت و ﺗﺒﻌﯿﺾ
ھﺎ رﯾﺸ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .راە اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﻮر از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن ﺳﺘﻢ اﺳﺖ.

از ﻣﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻳﺸﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎدآورده ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی آن ﺣﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدن
ﺑﮕﺬارد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد دارد از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺒﺪادزده ﻣﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺳﻠﻄﻪ دراز ﻣﺪت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ وﺟﮫﯽ از دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ،
ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در طﯽ آن زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮔﺬر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ
ﻣﺪرن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ دوﻟﺖ ﭘﺎﻳﺎن داده ﺷﻮد ،آزادیھﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎنھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮطﺮف ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
طﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ،ﻻزم اﺳﺖ از دوﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺪرن ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﮫﺎر ﻗﺪرت ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آزادی و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد.

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺑﺤﺮان در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرآﻧﻼﯾﻦ
ھﻨﻮز ﮔﺮدوﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻔﺮدوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﺳﻌﻮدیھﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮده ،طﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮی
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻄﻊ
راﺑﻄﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻣﺎرات،
ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻗﻄﺮ و
واﮐﻨﺶھﺎ ﭼﻪ درﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﺮ ﺗﯿﺘﺮ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی
رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻤﻌﯽ در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.

»اﺧﻮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻄﺮ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
آﮔﺎھﯽ از ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻟﯿﺒﯽ و
ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻟﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ،ﻧﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺮزھﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،در ﺗﮑ ّﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ" در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮑﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ را
ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان "اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪه" آﻣﺎر
ﮐﺸﻮرھﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ .درواﻗﻊ ،ھﺮﭼﻨﺪ ھﺮﮐﺪام
از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را اﺑﺮاز داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
اﻣﺎ دﻻرھﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎطﻖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺰ رھﺒﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
ﺑﺎ رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﺑُﺮدار
ﮔﺸﺘﺎور" اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪای و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﻗﻮع
ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد؛ در ﺳﺎل
دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ و
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺰوای ﻣﺼﺮ در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب
ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ
و ﭘﺮﻧﻔﻮس ﻋﺮﺑﯽ و دارﻧﺪه ﯾﮑﯽ از
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ
ھﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس روﺷﻦ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی
راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﺴﻦ
ﺑﺎر اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ اﻣﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ھﻤﺠﻮاری و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺮاب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺪک اﻣﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ
و
اﻧﺰوای
ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر .وﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺎن
 ،ﺗﻔﺎوتھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻋﺶ و اﻟﻘﺎﻋﺪه
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻄﺮ از داﻋﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
"ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان"
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
 اﮔﺮ در ﺳﺎلﮔﺮوهھﺎی ﺗﻨﺪروی اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﺸﺒﻪ اﺗﻔﺎق
اﻋﺮاب» ،ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ« ﺑﻮد ،اﻣﺮوز اﻣﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺤﺮﮐﺎت اﯾﻦ
»راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان« در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺎظﺮان و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﺳﺎزان اﺻﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
اﺑﺮاز ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه در اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ھﻤﺮاه
روﺣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﺧﺸﻢ ﻣﺪﻋﯽ رھﺒﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم،
از :ﺑﻪ ﻓﺪرت رﺳﯿﺪن ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ،ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع در
ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﻣﺎﻧﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺪ درﻗﺪرت وﯾﺎ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮﮐﻨﺎری او ،اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوم ﻧﻔﻮذ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻔﺮ او
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ راه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻘﺶ "ﺑﺮﺗﺮ" ﻣﻨﻄﻘﻪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﺪال در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺒﺮد آﺗﯽ "ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻪ" ھﻢ در
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﻋﺮاق و ھﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺮان و
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف
روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ
اﺳﻠﺤﻪ
ﻓﺮوش
ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﮐﺮد.
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﮐﺸﻮر ،زﻣﺎن
وﻗﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮاﻣﭗ در
اﺟﻼس ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻮرای ھﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ
ھﺮ ﭼﻨﺪ "ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ"
ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯿﺎن
ﻓﺎرس ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
درﻣﯿﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،و ﯾﮏھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،وﻟﯿﻌﮫﺪ و ھﻢزﻣﺎن وزﯾﺮ دﻓﺎع
اﯾﻦ ﺻﻒآراﺋﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﺑﺤﺮﯾﻦ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎرات" :ﺗﮫﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزھﺎ" اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و ﻗﻄﺮ در ﮐﺴﺐ ﺑﺎزارھﺎی
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ اﻣﺎ "زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ"
ﮔﺎز ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺸﻨﺠﺎت در
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻄﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی داﻋﺶ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ھﻨﻮز ھﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ھﺎی اﻓﺮاطﯽ اﺳﻼﻣﯽ درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ،

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽھﺎﯾﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ و واﮐﻨﺶ روﺳﯿﻪ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻨﺶ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،داﺷﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﯽطﺮﻓﯽ ،ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت از طﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه،
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻄﺮ در ﺗﻨﮕﻨﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از راهھﺎی آﺑﯽ و زﻣﯿﻨﯽ و ھﻮاﺋﯽ ﺳﻪ
ﮐﺸﻮرھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻄﺮ ،و ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از واردات زﻣﯿﻨﯽ و
درﯾﺎﯾﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات و ﺑﺤﺮﯾﻦ ،و ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼل ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﺳﻼت ھﻮاﺋﯽ ﻗﻄﺮ
ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ﺧﺎرج ،از ﯾﮑﺴﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﮔﺎز،
ﻗﻄﻌﺎ ﻗﻄﺮ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﺴﺐ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻟﺨﻮاه در ﯾﻤﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺮوﯾﺪ و
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮﯾﺖ ﺟﮫﺖ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی آﻏﺎز
ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻒآراﯾﯽھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
و ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪای و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻮرای ھﻤﮑﺎری
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس و ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روﺷﻦ ﺑﻮد .راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ھﻤﺠﻮاری و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ
در اﻣﻮر دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ٦
ﮐﺸﻮر ،زﻣﺎن وﻗﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮاﻣﭗ در اﺟﻼس
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻮرای ھﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ١٠٩ﻣﯿﻠﯿﺎردی
اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،و
ﯾﮏھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ،وﻟﯿﻌﮫﺪ و ھﻢزﻣﺎن وزﯾﺮ
دﻓﺎع ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ راه در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﺪال در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﺎ
ھﺪف ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺗﻼش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ از
طﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﮫﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﯾﺮان اﺳﺖ.
ھﺮآﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮھﻢ "اﺳﺘﻔﺎده از
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه" ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﻤﺮاﺗﺐ
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،ﺑﺮای اﯾﺮان و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺛﻤﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

"رﺳﺎﻟﺖ" روﺣﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﭘﻮرﻧﻘﻮی

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرآﻧﻼﯾﻦ
ﺷﺒﺢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دوازدھﻤﯿﻦ
دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﻔﺮ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ای دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮه
ھﺎی ﺗﺤﻮل وﺿﻊ در اﯾﺮان در دوﻣﯿﻦ دورۀ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
دھﻨﺪ و ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ،ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﺮه ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را.
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده،
ﺑﺮآﻣﺪ اﻣﻮاج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﻮس ﺑﻮد؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﮔﺎه در ﺑﺮﺧﯽ اذھﺎن ﺷﺒﮫﮥ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی
رﺋﯿﺴﯽ – و ﺗﺎ ﺑﻮد – ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺮ روﻧﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﮑﺎ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻌﯽ و ﺷﻔﺎف و ﻣﻄﻠﻘﺎ ً
ﺑﻪ دور از ﺳﺎﻟﻮس اﺳﺖ :اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎری ﮐﺮد .از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ﺗﻌﻠﻞ در ﭘﯿﺸﺒﺮد "اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ" را از
زﻣﺮه اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد از دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده
ﺑﻮد و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮۀ راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ
"ﻓﺮادﺷﻮارﯾﮫﺎی" ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ
ﭼﮫﺮه آراﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻ ً ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ اﻧﮑﺎر آن دﺳﺖ زد و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
ﺳﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ھﻢ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ
ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در "ﻋﻤﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ" ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮه ھﺎی ﺗﻨﯿﺪۀ
ﭘﯿﺸﺎروی ﺗﺤﻮل وﺿﻊ در
اﯾﺮان اﻧﺪ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﺷﻌﺎرھﺎی ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن
ﺷﻐﻠﯽ
ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی
اﯾﺠﺎد
و
ﯾﺎراﻧﻪ
ﭼﻨﺪﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،و در اﺷﮑﺎﻟﯽ رﻗﯿﻘﺘﺮ در وﻋﺪۀ
رﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮﯾﻤﮫﺎ ﭼﮫﺮه ﻧﻤﻮد ،از ھﻤﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﻟﻮس ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺤﻮل وﺿﻊ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺎﻣﺎن آن
ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺷﮑﺎر
ﮐﺮدن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،از زﻣﺮه وﺟﻮه ﻣﺒﺎرک
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دواردھﻤﯿﻦ دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﻤﺪﮔﯽ وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم،
ﺳﺎﻟﻮس ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ
اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪﻣﯿﻠﯿﻮن از
آرای ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮﭼﻪ اﻟﮕﻮی "ھﺮ ﭼﻪ از ﮐﺎﻧﻮﻧﮫﺎی

اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت در درون ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ دورﺗﺮ،
از رأی ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردارﺗﺮ" ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ را
ھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺛﺒﺎﺗﯽ از
رأی ﻣﺮدم ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺪدی ﺑﻪ او ،در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺳﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺷﺎن
را از او اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ.

اﺋﺘﻼف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﭗ اﺋﺘﻼﻓﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ھﺴﺘﻪ ای اش ﯾﺎ
ﻧﻘﺾ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮای راﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﻣﺮزھﺎی آن و ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم "رﺳﺎﻟﺖ" دور ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
روﺣﺎﻧﯽ در دو ﺟﻤﻠﮥ "ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ،
اﻣﺎ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ" و "ﻣﻦ
ﺳﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ام" ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی
ﺷﺪ .ﺑﺮﺟﺎم "ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ" را ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﺼﺮ از رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و وﻻﯾﺖ و
"ﺳﺮھﻨﮕﺎن" ﭘﺎ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪ .دور دوم رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎ "ﭘﺲ
دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪن ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ"
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ "ﭼﮕﻮﻧﻪ؟"
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دور دوم
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اوﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
در درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای "اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ"
اﺳﺖ .در ﺑﺎرۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ
روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺎت روﺷﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ:
 اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوھﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ واﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ؛
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﮫﻢ و ﺳﻮد ﺑﯿﺖرھﺒﺮی ،ﺳﭙﺎه ،اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؛
 و در ﻓﻀﺎﺋﯽ از ﺗﻨﺶ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان راھﮕﺸﺎﺋﯽ ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاﺋﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻮروزی
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ھﻨﻮز در
ﯾﺎدھﺎﺳﺖ .آن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺪارک
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ
اﻓﺰوده ای ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی اش .اﻣﺎ ھﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ "ﭼﮕﻮﻧﻪ؟"،
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ دوم در درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ای اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﮫﻮری روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﯿﺸﻪ ﺷﺪ .ﻻزم
ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮔﻮاه ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺲ داده اﺳﺖ ،در راﺳﺘﺎی
ﺑﮫﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دو ﻧﯿﺮو در درون ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد دو ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺼﺮ اﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ؛ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آن ﮐﻪ راﺳﺘﺎی
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﯾﮏ از آن دو ﺑﮫﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
***

آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻ ً ﺗﻘﺪم
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﮑﺎر آن دﺳﺖ زد
و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺒﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺎﻣﺎن
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫﺎ از ﺳﻔﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ای ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﺮ
ﺳﻤﺖ آن ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﮐﻮﺷﺶ ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﺄﺋﯿﺪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻄﮑﺎﮐﺎت
ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ آﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ای آﻧﮫﺎﺳﺖ .اﺋﺘﻼف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﭗ اﺋﺘﻼﻓﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ھﺴﺘﻪ ای اش ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮﺳﻂ آن
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮای راﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﻣﺮزھﺎی آن و ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق،
ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ
اﺻﻄﮑﺎﮐﺎت ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﮥ اﺋﺘﻼف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﭗ
ورود ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ای ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻓﺮو ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اش،
ﮐﻪ ﺗﻨﺶ زداﺋﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ از زﻣﺮۀ
ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ً در
راﺳﺘﺎی ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮان از ﺳﻮرﯾﻪ
و ﺗﺤﻘﻖ راه ﺣﻠﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دﺳﺖ ﺑﻪ "ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ"
ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ھﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ھﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ
ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در "ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ" ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮه ھﺎی ﺗﻨﯿﺪۀ ﭘﯿﺸﺎروی
ﺗﺤﻮل وﺿﻊ در اﯾﺮان اﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ،اﮔﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ در
آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،در ﺗﻌﺎدل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و در
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ،ﺑﯿﺶ
از ھﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺪدی ﺑﻪ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ .دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را درﻧﯿﺎﺑﺪ
و اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ را دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ ﺳﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻤﻼ ً
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﺑﯽ رﺳﺎﻟﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾﮏ
دوﻟﺖ "اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی" ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر؟
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺮﻣﺎﻟﮏﺛﺎﻧﯽ
ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ
روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻪ از ﺳﺎل
ﺟﻤﮫﻮری آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد در
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد
ﺳﺎل
وی ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
و ﻋﺮاق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش )ﭘﺴﺮ( ﻋﻤﻼ ً ﺧﺎﺗﻤﻪ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮش در ژاﻧﻮﯾﻪ
دﻣﯿﺪن ﻧﻔﺲ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن دﯾﻦ
ﺑﺎوران ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت
اﺻﻼحطﻠﺒﯽ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت
روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در
ﺗﮫﺮان و ﯾﺎ "ﻣﺤﻮر
ﺷﺮارت" ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﺮان
در  ١٥ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ھﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺪﻧﯿﺖ ،ﺗﻌﺮض ﺑﻪ
و
ارﺿﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺻﻠﺢطﻠﺒﯽ ﻣﺮدم
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن و دﯾﮕﺮ
ارﮔﺎنھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رھﺒﺮی ،ﺗﻤﺎم
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮت
ﺑﺎ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻦ
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﮐﺸﺎﻧﺪن دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
دور و ﻧﺰدﯾﮏ در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و
اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن
آرﻣﺎنﮔﺮا ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
آرزوھﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺻﺪور اﺳﻼم
)ﺷﯿﻌﻪ( ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ آل
ﺳﻌﻮد از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.
ازاﯾﻦرو دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎھﻤﮕﻮن ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
و ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﺿﻊ وی ﺑﺎ رھﺒﺮی
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺼﺪاق دو ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ
ﻧﮕﻨﺠﻨﺪ را ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﺷﺖ" :از ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﻓﻮرﯾﻪ
ﺑﻮش اﯾﺮان را ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران اﯾﺮان ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﺰﻟﺰل داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﻼش اﻧﺪ

ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﺣﯿﺎی ﺗﻨﻔﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از آن ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب اﺻﻼﺣﺎت در داﺧﻞ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ را
دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ".
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن و در رأس آنھﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪای،
درﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ "ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ" ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد
ﺑﻪطﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم
دوم ﺑﻌﺪ از رھﺒﺮی ،ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻼش آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﺑﺮای ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ھﻤﮕﻮن ﺳﺎزی
ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دول
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ طﯽ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد
رﺳﯿﺪ.
اﻣﺮوز آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺗﻼش ﻣﺠﺪد اﺳﺖ
ﺗﺎ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوﻟﺖ
ﺧﺎﺗﻤﯽ دﭼﺎر ﮐﺮده و وی را وادار ﺳﺎزد ﮐﻪ
اواﻣﺮ او را ﺑﺪون اﻣﺎواﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد .دوﻟﺖ
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در
ﭘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻪ اھﺪاف
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﮫﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ -
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪد
ﮐﺎﻧﻮنھﺎی ﻗﺪرت و ﺧﺼﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰ آنھﺎ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ً ﻧﯿﺰ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رھﺒﺮی ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف
آﻧﺎن ﺑﻮد را ﻣﯽﺗﻮان در
ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪروھﺎی ﺣﺎﮐﻢ
در اﯾﺮان ﺑﻪطﻮر ﻋﯿﻦ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.

ﻋﺪم ھﻤﺮاھﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
)اﺻﻼﺣﺎت( ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر اﺳﺎﺳﺎ ً در ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن و ﻋﺪم
اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .وی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن
ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و
ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻼشھﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ و ھﻤﺮاه ﮐﺮدن وی ﺑﯿﺸﺘﺮ آب در ھﺎون
ﮐﻮﺑﯿﺪن اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺣﻮزه
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دور و
رواﺑﻂ
ﻧﺰدﯾﮏ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن آرﻣﺎنﮔﺮا ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آرزوھﺎی
دﯾﺮﯾﻨﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺻﺪور اﺳﻼم
)ﺷﯿﻌﻪ( ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ...
را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ازاﯾﻦرو دوﻟﺖ
داﺷﺘﻦ
ﺑﺎ
ﺧﺎﺗﻤﯽ
آﻗﺎی
ﺑﺎ
ﻧﺎھﻤﮕﻮن
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﺿﻊ وی ﺑﺎ رھﺒﺮی
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺼﺪاق دو ﭘﺎدﺷﺎه
درﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﻧﮕﻨﺠﻨﺪ را ﻣﺘﺒﺎدر
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رھﺒﺮ ،اﺑﺮاھﯿﻢ
اردﯾﺒﮫﺸﺖ
رﺋﯿﺴﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
( زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ اﻣﯿﺎل و
اﻣﺴﺎل)
آرزوھﺎی وی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای
و ﺗﻤﺮﮐﺰ او روی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
در ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ھﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮدﺳﺮ ،داﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ زد.
ﺧﻮاﺳﺖ وی ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﻪ زﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪن آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮی ﮐﻪ وﺟﻮدش را
ﻣﯽآزارد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و آزار ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﮔﺮدد ھﻤﺴﻮﺋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮان ﺟﻨﮓطﻠﺐ در
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻋﺪم
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف آﻧﺎن ﺑﻮد را ﻣﯽﺗﻮان در
ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪروھﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﺑﻪطﻮر ﻋﯿﻦ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺗﮫﺮان و
ﺳﺎل
ﯾﺎ "ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت" ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﺮان در
ﭘﯿﺶ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺪﻧﯿﺖ ،ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و
ﺻﻠﺢطﻠﺒﯽ ﻣﺮدم .

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاض ھﺎ ﺑﺮای آزادی ﻋﺒﺪی
ﺻﺎدق ﮐﺎر
روز اﻋﺘﺼﺎب
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی ﭘﺲ از
ﻏﺬا ،ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪانﺑﺎﻧﺎن ﺑ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ .از آﻏﺎز ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻋﺒﺪی ﺑ زﻧﺪان ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﺎﻟ اش ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ
ھﻔﺘ ای را ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ﮐ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﮫﺎدھﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪە
ﺑﺎﺷﺪ .راە اﻓﺘﺎدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ
در اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻢ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺑ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در
ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر دارد.

ﺑﺪون ﺗﻼش ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و ﻋﻤﻮم
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ،ﻧ ﮐﺎرﮔﺮی از زﻧﺪان
آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻧ اﺟﺎزە ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑ ﮐﺴﯽ دادە ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻣﺸﺎﺑ ای ﮐ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی
و ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ زادە ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺤﺎدﯾ آزاد
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ زﻧﺪانﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و آزادی ﻣﻮﻗﺖ ھﺮ دو از زﻧﺪان
ﺷﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای اﯾﻦ دو ﺑ آنھﺎ وﻋﺪە
دادﻧﺪ ﮐ در ﯾﮏ دادﮔﺎە ﻋﺎدﻻﻧ دوﺑﺎرە ﺑ
اﺗﮫﺎﻣﺎت واردە ﺑ اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎل ﺳﺮﺷﻨﺎس
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎە ﺑﻌﺪ از آزادی اﯾﻦ دو از زﻧﺪان ،ﭘﺲ از
آن ﮐ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاضھﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد ،دوﺑﺎرە
ھﺮ دوی آنھﺎ در دو دادﮔﺎە ﺟﺪاﮔﺎﻧ ﻣﺤﺎﮐﻤ
و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑ ﺟﺮمھﺎی ﻣﻦ درآوردی ﻧﺎﮐﺮدە،
ﺳﺎل زﻧﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺒﺪی ﺗﺎﺋﯿﺪ و
ﺣﮑﻢ
ﺣﮑﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوە ﺑﺮ ﻣﺪت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ زادە ﺻﺎدر ﺷﺪ!
ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺪی دوﺑﺎرە ﺑﺮای
زﻧﺪان
ﮔﺬراﻧﺪن دور ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖاش ﺑ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪە ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ زادە ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧ ﺑ زﻧﺪان ﻧﺸﺪ و در ﺑﯿﺮون
زﻧﺪان ﺑ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﮐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑ
اﻗﺪام و اﻋﺘﺮاض ﺑ ﺣﮑﻢ زﻧﺪاﻧﺶ ﮐﺮد و
دادﮔﺎە ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را وادار ﺑ اﺑﻄﺎل اﺣﮑﺎم
ﻧﺎروای دادﮔﺎە ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻧﺎروای
ﻋﺒﺪی و ﻋﻈﯿﻢ زادە ﻣﺸﺎﺑ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از
ﺗﺒﺮﺋ ﻋﻈﯿﻢ زادە ،دﺳﺘﮕﺎە ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢﭼﻨﺎن
از آزاد ﮐﺮدن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی ﮐ در اﻋﺘﺮاض
ﺑ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺧﻮد و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
روز ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ از
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،از اﺑﻄﺎل ﺣﮑﻢ
ﻧﺎروای زﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﻖطﻠﺐ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدە
اﺳﺖ.
طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت اﻣﺎ ﻧ ھﯿﭻ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﯽ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی از طﺮف دوﻟﺖ

و طﺮﻓﺪاران رﻧﮕﺎرﻧﮕﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑ
ﮔﻮش رﺳﯿﺪ و ﻧ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ از طﺮف
دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺪﻋﯽ آزادﯾﺨﻮاھﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎل
ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺣﻖطﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺳﮑﻮت ﻣﻌﻨﯽدار و ﺗﺎﺋﯿﺪآﻣﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﮐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺶ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖﻣﺮدان و
دﺳﺘﮕﺎە ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎن آﺷﮑﺎر و ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاض
ﺷﻮرای ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎﻧﻮنھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ھﻔﺘ ﮔﺬﺷﺘ
ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪە در ﻣﻮرد وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ھﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و طﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ ﻧﺸﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،آزادیﺧﻮاھﺎن و
ﻋﺪاﻟﺖطﻠﺒﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑ وﺿﻮح درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪی ﺑ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑ ﻏﯿﺮ از
ﺧﻮدﺷﺎن و اﺗﺤﺎدﯾ ھﺎ و اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ
زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧ
ﺑﺰﻧﮕﺎەھﺎﺳﺖ ﮐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧ ﺗﻨﮫﺎ رھﺒﺮاﻧﺸﺎن را از
زﻧﺪان آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑ ﺣﻘﻮق
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑ ﺷﮑﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ
در واﻗﻊ آﻧﭽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺮﺋ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ زادە
و اﺑﻄﺎل ﺣﮑﻢ زﻧﺪان وی ﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑ ﻏﯿﺮ
از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧ وی و اﯾﻦ ﮔﻮﻧ
ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎ و اﻟﺒﺘ ﺗﻼش وﮐﯿﻞ ﺑﺎوﺟﺪان اﯾﻦ
ﻓﻌﺎل ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎە ﻗﻀﺎﯾﯽ و
روﯾﮑﺮدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﮫﺎدھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧ ای ﮐ
ﺣﻮل و ﺣﻮش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ رخ داد ،ھﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮدە اﺳﺖ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﮑﺮد
ﻧﻈﺎم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ،
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐ اﺛﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ
دﯾﺪە ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ،
اﻟﺒﺘ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣ و درﺧﻮاﺳﺖ آزادی
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﮐﻨﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺤﮑﯽ ﺑﺮای
ﺳﻨﺠﺶ وﻋﺪەھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﮐ او در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎفھﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﺎحھﺎی ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت در
و
ﺑﺤﺮانھﺎ
وﺟﻮد
ﺣﺎﮐﻤﺎن،
ﻣﯿﺎن
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽھﺎی ﮔﺴﺘﺮدە و ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﯿﺎن
اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوەھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻓﺰاﯾﻨﺪە ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺬار از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد،
اﺟﺎزە اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﺑ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق
ﮔﺬﺷﺘ را ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ
ﮐﺮدە اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﻓﺮﺻﺖھﺎ و ﺑﺰﻧﮕﺎەھﺎ
ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺪی
دوﺑﺎرە ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دور
زﻧﺪان
ﺑ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖاش
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪە ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ زادە
ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧ ﺑ
زﻧﺪان ﻧﺸﺪ و در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ﺑ
ھﺮ ﺷﮑﻞ ﮐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑ
اﻗﺪام و اﻋﺘﺮاض ﺑ ﺣﮑﻢ زﻧﺪاﻧﺶ
ﮐﺮد و دادﮔﺎە ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را وادار
ﺑ اﺑﻄﺎل اﺣﮑﺎم ﻧﺎروای دادﮔﺎە
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺮد

ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ،در اﯾﻦ
ﺑﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐ
ﺑﺰﻧﮕﺎەھﺎﺳﺖ
ﮔﻮﻧ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧ ﺗﻨﮫﺎ
رھﺒﺮاﻧﺸﺎن را از زﻧﺪان آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑ ﺣﻘﻮق
ﺷﮑﻞ
ﺑ
ﻧﯿﺰ
را
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽﺷﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑ
ﺻﺤﻨ آﻣﺪن ﺑﺮای ﭘﺲ راﻧﺪن ﺗﻌﺮض ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑ
ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪە .اﻋﺘﺮاﺿﺎت در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑ
وﻋﺪەھﺎی ﮐﺎذب ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ دل ﺧﻮش ﮐﺮد.
ﺑﺪون ﺗﻼش ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و ﻋﻤﻮم ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان،
ﻧ ﮐﺎرﮔﺮی از زﻧﺪان آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻧ اﺟﺎزە
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑ ﮐﺴﯽ دادە ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ .ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ را اﺣﯿﺎ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﺪ .ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و
دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪانھﺎ،
ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻤﺎره
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﻔﺘﻪ :اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﮔﺮان از "آی ال او"ﻓﺸﺎر ﺑ دوﻟﺖ اﯾﺮان
 از ﺗﺠﺮﺑ دﯾﮕﺮان :ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎیﺻﻨﻔﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش – ﺑﺨﺶ اول
از ﺟﮫﺎن ﮐﺎر:ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

 ﮔﺰارش:ﺷﮫﺮھﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب وﮐﺎرﮔﺮان آن
 ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ :ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮقﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﻼس آی ال او
 ﮔﻔﺖوﮔﻮ :ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی » -ﻣﺸﮑﻼتﮐﺎرﮔﺮی؛ ﺑﮫﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد«
ن
 ﮔﺰارش :ﮔﺸﺖو ﮔﺬاری در ﻣﺘﺮو ﺗﮫﺮان  -زﻧﺎ ِدﺳﺖﻓﺮوش
 -ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﺎدﻗﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪ روز از ﺣﻮادث ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺗﮫﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ ھﻨﻮز در ﻣﻮرد آن
اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
طﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺗﺎ اطﻼع دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اطﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد آﺷﮑﺎر آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻻزم اﺳﺖ ھﺮ ﻧﯿﺮوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ اراﺋﻪ دھﺪ ،ﺗﺎ از طﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و از طﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دردآور
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در طﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ روز
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﮫﺮوﻧﺪان
ﺧﺴﺎرت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ
وارد ﮐﺮد ،ﻋﺪم ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی
از ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد

 ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪھﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در وھﻠﻪ اول
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی
ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺷﮫﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
اﻣﺮوز ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﻟﻤﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ .ازاﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ھﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻏﻢ ﺟﺎنﺳﻮز ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر
آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ھﺮﯾﮏ از
آﻧﺎن را ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ آرزو دارﯾﻢ؛ ﺑﺮای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آرزو
ﮐﺮده و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و
ﯾﺎراﻧﻪای ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ رول ﻋﺎدی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺷﻮد ادﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪﻋﻨﻮان
رھﺒﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ
واﻗﻌﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺟﮫﺎن
اﻣﺮوز ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ھﺮ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه داده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎن اﻓﺮاد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺖ ،در ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﯿﭻ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﮐﻮﺷﺶ آﻧﺎن ﺑﺮای
ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﺣﺎدﺛﻪ از ﺑﺎر

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻻزم اﺳﺖ رھﺒﺮ و رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪای اﻣﺮوز ﻣﺮدم و در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد را از اﺗﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺖ  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ طﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ،
ﮐﻮﺷﺶ در ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه دادن اوﺿﺎع ،آنھﻢ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوازده ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺎن
ﺧﻮد را ازدﺳﺖدادهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﭼﻮن "ﺗﺮﻗﻪﺑﺎزی" ،ﺑﻪ طﻨﺰ ﺑﯽﻣﺰهای ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻨﺪاﻧﺪن ﮐﻮدک ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ!
 اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﻗﺪام ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دراﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻓﺮاطﯽ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﺗﺎ
زﻣﺰﻣﻪھﺎی ﺗﺸﻨﺞزداﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد را ﺗﺨﻄﺌﻪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼفھﺎ ﺑﺎ
دول درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ،
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در طﯽ
ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ھﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده ،و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﻨﯿﺖ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و ﻧﯿﺎز ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ؛
ازاﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﮫﺎن ،در راه
رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ھﺮ اﺑﺘﮑﺎر راه ﮔﺸﺎ و
واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺮوز
ﺟﮫﺎن
در
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ھﺮ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ
وﯾﮋه داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎن اﻓﺮاد و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،در
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ
ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺑﻪ
ﻣﺮدم،
ﺧﺎﻣﻨﻪای،
ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﯿﭻ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

 در اﻣﺮ ﺣﻔﺎظﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻗﺎﺑﻞﮐﻨﺘﺮل
ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞﻣﮫﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﻟﺤﻈﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد؛ و ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ھﺮ
ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﻪ و
آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪای وارد ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .در ﻋﻤﻠﯿﺎت روز
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و آراﻣﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮردﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دو ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اوﻻ ً
ﺣﻔﺎظﺖﺷﺪهاﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اﯾﻦ ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﮐﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦھﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ –
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﯾﻦ دو ﻣﮑﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ﺑﻪطﻮر
ﺷﻔﺎف ،اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ﮐﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
راﺣﺘﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎظﺘﺶ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪای وارد ﺷﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .در ﻋﻤﻠﯿﺎت روز
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ،
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﻤﮫﻮری
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
آراﻣﮕﺎه
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮردﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اوﻻ ً
ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪای
دو
ﺣﻔﺎظﺖﺷﺪهاﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اﯾﻦ
ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﮔﺮﭼﻪ در اﻣﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرت دارد ،اﻣﺎ در اﻣﺮ
ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪها ﻣﺨﺪوﺷﯽ
دارد .ﮐﻤﺘﺮ ذھﻦ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺧﻮد ﺳﺆال ﻧﮑﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺣﻔﺎظﺖ از ﺟﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﺴﺘﻪای را
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن آﻣﺪ؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﭼﻪ
ﺷﺪ؟ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﯾﺮان در اﯾﻦ روزھﺎ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﭙﺎه ،ھﻤﭽﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد،
اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
 ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دردآور دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درطﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺴﺎرت
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ وارد ﮐﺮد ،ﻋﺪم ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی
از ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد .در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز در
ﭘﯽ وﻗﻮع وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺟﮫﺎن رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﯾﮏﺳﻮ از ﺑﺮوز ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
آﮔﺎھﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻦ زﯾﺴﺘﻦ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎطﯽ ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز در ﺣﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ دادن رﺳﺎﻧﻪھﺎی
ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻣﻠﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺷﺎﯾﻌﻪ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .در ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ھﻤﻮاره ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ در اﻣﺮ
آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﮔﯿﺮی ،ﻟﮑﻪ ﺗﯿﺮهای
ﺑﺮ ﭘﻮﺷﻪ ﺳﯿﺎھﺶ اﻓﺰود.

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﮔﺮان از "آی ال او"
ﻓﺸﺎر ﺑ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،اﺟﺮای ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎ

و

ﺻﺎدق ﮐﺎر
در ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻟ
ﻧﺎﻣ ھﺎ و ﺗﻮﺻﯿ ﻧﺎﻣ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐ ﺟﮫﺖ اراﺋ ﺑ ﯾﮑﺼﺪ و
ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺗﮫﯿ ﺷﺪە ،از دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺘ ﺷﺪە ﮐ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ دو ﻣﻘﺎوﻟ
ﻧﺎﻣ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑ اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﮐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن "آی ال او" ﺗﮫﯿ
و
ﺷﺪە ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد دﺳﺘﻤﺰد ،اﯾﻤﻨﯽ و
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدە و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺲ ھﻔﺪە ﺗﻦ ﻣﺸﺎور
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎە اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐ در ھﻔﺘ
ﻧﻔﺮە از
ﮔﺬﺷﺘ ﺑ ھﻤﺮاە ﯾﮏ ھﺌﯿﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﻓﺮاد ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﺷﺪە از ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘ ﺑ
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺻﺪ و
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر راھﯽ ژﻧﻮ ﺷﺪە اﺳﺖ.
وی در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
وزارت ﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﺧﺖ ،در ﺟﻠﺴ ﮐﻤﯿﺘ ای ﮐ ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
دادە اﺳﺖ.

ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎ در
ھﻤ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺑ ﻗﻮت
ﮔﺬﺷﺘ دﻓﺎع و ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﺸﺎن
ﺗﻼش ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺧﻄﺎﺳﺖ ھﺮﮔﺎە
ﮐ اھﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎر و اﺟﻼس ھﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ اش
ﺑﯿﺶ از آن ﭼ ﮐ ھﺴﺖ ﺟﻠﻮە
دادە ﺷﻮد
ھﻔﺪە ﺗﻦ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐ ﻣﺘﻦ آن در
ﺧﺒﺮﮔﺰاری "اﯾﻠﻨﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺪون
اﺷﺎرە ﻣﺸﺨﺺ ﺑ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﻘﺾ
ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و
اراﯾ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ھﺎی ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎر در ﺟﮫﺎن
و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﭼﺎپ ﻟﻮﺳﺎﻧ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ذی رﺑﻂ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر از
ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ ﺑ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ
ﮐ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎء ﺷﺪە
ﺳﺮﺑﺎز زد .ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ در ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻮاردی از
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم
دادە ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐ ﺗﻨﮫﺎ در روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪە ﺑﺎﺷﻨﺪ! اﮔﺮ ﺑ راﺳﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐ آﻗﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑ ﭼ ﻋﻠﺖ طﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﺸﺎن در ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ وزﯾﺮ ﮐﺎر
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎر و
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث و ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘ

اداﻣ ﯾﺎﻓﺘ و وﺧﺎﻣﺖ آن ﺑ ﺣﺪی رﺳﯿﺪە ﮐ
در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪە اﺳﺖ.

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﮐﺎر دﺳﺖ ﭼﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻧﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘ ﻧﺪارد ﮐ طﯽ
 ٣٨ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد
در اﺟﻼس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻼﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ زﺑﺎن آوردە
ﺑﺎﺷﻨﺪ
در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی دروغ ھﻔﺪە ﺗﻦ ،آن ﭼ
در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪە ﺣﻮادث ﮐﺎر و
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﺷﺪە ،ﻧ ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ و
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻠﮑ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﺎﻣﺪاﻧ ﻣﻘﺮرات
اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﮐ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﻈﻢ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺖ و در
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪە ،ﻗﻀﯿ آن ﻗﺪر
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫﺎﻧ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿ آن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑ رﻏﻢ ادﻋﺎھﺎی ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎراﻧ و
ﺗﮑﺮاری ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻘﺎوﻟ
ﻧﺎﻣ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ھﻤﻮارە از
اﺟﺮای ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدەاﻧﺪ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑ دﻟﯿﻞ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎھﺎ و
دوﻟﺖ ھﺎ ﺑ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ھﯿﭻ
ﮔﺎە ﺑﻪ طﻮر ﺟﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﺟﮫﺖ
اﺟﺮای ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻧﺪادەاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت
ﮐﺎر دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد
ﻧﺪارد ﮐ طﯽ
در اﺟﻼس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻼﻣﯽ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ زﺑﺎن
آوردە ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧ  ،ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ھﺌﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎن
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐ ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮای ﻣﻘﺎوﻟ
و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
و
ﻧﺎﻣ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪﻧﺪ،
طﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐ ﺑﯿﻦ ھﺌﯿﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺧﺎﺗﻤﯽ اﻣﻀﺎء ﺷﺪ،
ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮداﺷﺘ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ دوﻟﺖ
ﺑ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧ ﮐﺎرﮔﺮ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﯿ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و "آی ال او" ھﻢ دﻧﺒﺎل ﻗﻀﯿ را
ﻧﮕﺮﻓﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﻓﺸﺎر ﺟﺪی "آی
ال او" ﺑ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل
ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎر و ﺑ وﯾﮋە ﻣﻘﺎوﻟ
و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ دوﻟﺘﯽ و
و
ﻧﺎﻣ ھﺎی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ

ھﺎی

ﮐﺎرﮔﺮی

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از طﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ھﻤ ﺳﺎﻟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐ ﺑ ھﻤﺮاە ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر
در ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭘﯿﮕﺮد
رھﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ی ﮐﺎرﮔﺮی از اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﯾﺪی و
ﻓﮑﺮی و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐ وادار ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑ
ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎوﻟ
ﻧﺎﻣ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺪون
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺻﺮف
ﺑ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺨﺎطﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ھﺎ ی ﻣﺪاﻓﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾ داران در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از اﯾﻦ دو و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی "آی ال او"
اﯾﻦ ھﺪف
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ
اﺳﺖ ،ﮐ
رﺳﯿﺪ.

در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی دروغ ھﻔﺪە
ﺗﻦ ،آن ﭼ در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺰاﯾﻨﺪە ﺣﻮادث ﮐﺎر و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
آن ﺷﺪە ،ﻧ ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ و ﻗﺎﻧﻮن،
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﺎﻣﺪاﻧ
ﺑﻠﮑ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﮐﺎر
اﺳﺖ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﮐﺎر
ھﻤ ﺳﺎﻟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر را
ﮐ ﻧﺘﯿﺠ دورە ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و
ﺳﺮﻣﺎﯾ ھﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻏﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺮی "آی ال او" زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﻨﺪ و ﯾﺎ ﮔﺰارش
ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐ ﺗﮫﯿ و اراﺋ ﻣﯽ دھﻨﺪ،
اﻣﻮرات ﺷﺎن را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐ
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە "ﮐﺎرﮔﺮ" ﺑ ھﻤﺮاە ھﯿﺌﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑ اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
روﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮدە و ﻧﯿﺴﺖ ﮐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
دﻓﺎﻋﯽ از ﺣﻘﻮق ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﮐ ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﺮﺻ را ﺑ
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن و ﺟﯿﺮە ﺧﻮاران ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾ
واﻧﮫﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻟ ﻧﺎﻣ ھﺎ در ھﻤ
ﺟﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺑ ﻗﻮت ﮔﺬﺷﺘ دﻓﺎع و ﺑﺮای
اﺟﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺧﻄﺎﺳﺖ ھﺮﮔﺎە
ﮐ اھﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و اﺟﻼس
ھﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ اش ﺑﯿﺶ از آن ﭼ ﮐ ھﺴﺖ
ﺟﻠﻮە دادە ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮھﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،از
ﺗﻼش ﻣﺴﻘﻼﻧ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺎﺳﺖ.

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺳﻤﺘﮕﯿﺮیھﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ!
ﺑﮫﺰاد ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
در ﺳﻤﯿﻨﺎر ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ "رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ" ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮔﺰاره ﺷﺮوع ﺷﺪ :آﻧﭽﻪ رخ داده و ﻣﯽ دھﺪ
ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد!
ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺮ ،ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ و
ﺗﺰ ﻣﺤﻮری آن ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ :ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺳﻤﺖ ﭘﺲ راﻧﺪن واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .اﯾﻨﮑﻪ ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ
ﻣﺨﺘﺼﻪ ﺧﻮد وﯾﮋهای ﺑﻮد از آن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ
آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ
ﺑﺎ دوم ﺧﺮداد
دوم ﺧﺮداد در ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﮑﺮارش در
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
اردﯾﺒﮫﺸﺖ
ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮدن روﻧﺪھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .و اﯾﻨﮑﻪ،
ˏ"ﻧﻪ!" ﮔﻔﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮف ﮔﺮا ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی
ﺟﺮﯾﺎن واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼن
ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ و ﺗﺠﻠﯽ ﺷﮑﺎف اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻮ و
ﮐﮫﻨﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ
رﺳﺪ از ﺗﻌﺎرض ﮔﺮھﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺮآﻣﺪ
 ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
و
ﺳﺎلھﺎی
ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ در دو ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ"دوم ﺧﺮداد" طﻠﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد و
"ﺳﺒﺰ" اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺮآﻣﺪ اﺧﯿﺮ
را اﻣﺎ ﺟﺎ دارد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻔﻮذ و ﺣﻀﻮر آن
داﻧﺴﺖ در ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻮت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻧﻈﺎم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ارﺗﻔﺎع ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﺮﺿﯽ و ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻌﺪادھﺎی "ﻋﻘﻞ
ﺳﻠﯿﻢ" در رژﯾﻢ روی آورده اﺳﺖ! واﻗﻌﯿﺘﯽ
ھﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺴﻤﺎ ً ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن اﯾﻦ
روﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و ھﻢ
ھﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﺒﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮویاش در "ﻋﻤﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ" ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ! در ھﺮ ﺣﺎل اﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﻮدی از روﻧﺪ "ﻧﻪ!" ﮔﻔﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ و ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﯿﺮی از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ.
 ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪو اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ھﻢ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ھﻢ آﻧﯽ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد .اﺑﺘﺪا و
ﺑﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬرا از اوﻟﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ
دوﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻢ آن ﻣﯽ داﻧﻢ.
 ( اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردناﻧﺪ!
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ﻓﺸﺮده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
وﺿﻊ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاطﯿﻮن وﻻﯾﺖ،
ﻓﻌﻼ ً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎن ﺑﺮای دﻓﻦ ﺟﻤﮫﻮری
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ دور از ﻣﺼﺎف ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه
در ﻧﻈﺎم ،اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ وارده ﺑﺮ آﻧﺎن از ﻧﻮع ﺗﮏ ﺿﺮﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ آن .اﯾﻦ ﺗﻠﺨﮑﺎﻣﯽ،

اداﻣﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﮑﺴﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ آوار ﺷﺪه
ﺑﻪ اﯾﻨﺴﻮ .و اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮ ﺳﺮآﻧﺎن از ﺳﺎل
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺧﻮد در
ﻗﺎﻟﺐ "ﺟﻤﻨﺎ" زﻣﯿﻦ ﺧﻮردهاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ظﮫﻮر ﭘﺪﯾﺪه "اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد" دور اول را
ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺘﺤﯽ ﺑﺮای ذات اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻓﻀﺎی دو
ﻗﻄﺒﯽ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎص در آن ﺑﺮھﻪ ﺑﻮد،
ﺑﮫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوره دوم ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺎم
زﻣﺎﻧﯽ وی ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﺗﻘﻠﺐ
 .ﺟﺎن ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﻼن در
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻧﺰوای روزاﻓﺰون ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﺘﯽ در
ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتھﺎ.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺧﯿﺮ ﺟﺒﮫﻪ وﻻﯾﯽ ﺑﺎ ھﯿﭽﯿﮏ از
ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﻢ آوردنھﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎﯾﺸﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎظﺮات" ،ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ" ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ آﻧﺎن و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﺟﻮد
و ﺣﻀﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت دارﻧﺪ و
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن در
ﻣﯿﺪانھﺎی رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ در ھﺮ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮫﺮ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را – و
وﻟﻮ ﻧﻪ در اﻧﺪازه درﺧﻮر دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ  -ﺑﺮ
رﻗﺎﺑﺖھﺎی درون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ "ﻧﻪ!"
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺖ
"رﺋﯿﺴﯽ" ،در اﺻﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺑﺮﮐﺸﺎﻧﻨﺪه او ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ وی .اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ او را در
ﭼﮫﺮه ﺳﻔﺎک راﺳﭙﻮﺗﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ھﻢ ﺟﺰ ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﺎر ﭼﯿﺰی در اﻧﺒﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارد ،ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎ وی
را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻄﻠﻮب وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺨﺺ "رھﺒﺮ" ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در وﺟﻮد او وﯾﺮاﻧﮕﺮی و
ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺾ را ردﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ! رد آن
از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ وﻻﯾﺖ و ﻣﻨﺶ
وﻻﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻄﺒﻖﺗﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی آن
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
 ( ﻧﻈﺎم در ﺳﻤﺖ دوﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻔﺮﻗﯽ ﻓﺰوﻧﺘﺮ!
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ
در ﻧﻈﺎم" .ﺧﺎﻣﻨﻪای" در روﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﺣﺘﺮاز از دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ
دھﺪ! و ﭼﻨﯿﻦ رھﻨﻤﻮدی در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﮫﻨﺪﺳﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﺰی از ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ رودرروﯾﯽھﺎ ،رﯾﺸﻪ در دو روﯾﮑﺮد ﮐﻼن
درون ﻧﻈﺎم دارد و ھﺮ دو ھﻢ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺪار ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮی
اﻋﺘﺪاﻟﯽ .درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺮاغ
دارﯾﻢ! ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ دو
ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎطﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و واﭘﺲ
ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﺎﭼﺎر از زﯾﺴﺖ در ﺑﺤﺮان و روآوردن ﺑﻪ
ﻣﺎﺟﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در دروﻧﻤﺮز و ﺻﻠﺢ و
اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺮوﻧﻤﺮز .ﺟﺪال در ﻧﻈﺎم ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎ در آن ﺑﮕﻮﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رو ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد! "ﺣﺴﻦ

روﺣﺎﻧﯽ" ﮐﻪ ﮐﺎدر ﺑﺴﯿﺎر وﻓﺎداری ﺑﺮای
ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ اھﻞ ذوب در
وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ در زﻣﺮه "ﺧﻮدی"ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ!
زدن او را از ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻠﯿﺪ زدهاﻧﺪ!
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻮاﺟﮫﻪ دو روﯾﮑﺮد ﮐﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام از اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم "ﻧﻪ!" ﻣﯽ ﺷﻨﻮد .ﯾﮏ روﯾﮑﺮد در آن
دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ را در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺮای اﺑﺮاز ھﻮﯾﺖ در ﭘﯽ
ﺗﻌﺮض ﻣﯽ دود ،دﯾﮕﺮی اﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
دﯾﻨﯽ را در ﺗﻤﮑﯿﻦاش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .زاﯾﺶ و ﺑﺎز زاﯾﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ "ﮐﺪاﻣﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼم؟" ،دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روزﮔﺎر
ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺠﺰﯾﻪ در اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﯿﺮی روز اﻓﺰون اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ از آن و
ھﮋﻣﻮن ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﭘﺎﯾﺪاری"
در اﺋﺘﻼف وﻻﯾﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﻮﺳﻞ
اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﻪ  -اﻟﺒﺘﻪ
در ﺣﺎل و ھﻮای ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  -از دﯾﮕﺮ
ﺳﻮ ،در اﺳﺎس ﻧﺸﺎن از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ،
ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺪار در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﭼﮫﺮه "رﺋﯿﺴﯽ"  -اﯾﻦ ﻋﻤﺪه ﻧﻤﺎد ﻣﻮﻟﻔﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﻠﻮک ﻗﺪرت  -و ﮐﻨﺎره
ﮔﯿﺮی "ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف"  -ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺎه -
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﮫﺮدار ﻣﻘﺘﺪر ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎه را ھﺮ
ﮐﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت داﻧﺴﺖ! روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺪون ﺳﭙﺎه دود
ھﻮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺶ در ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺳﭙﺎه واﻧﮫﺪ! ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻗﺪرت
اﺻﻠﯽ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻨﻮز ھﻢ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺣﻮل
"ﺑﯿﺖ" اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺮاﮐﺘﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﺎ ﻧﮫﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ – اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﭙﺎه.
 (ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻣﺘﻨﺎع

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ رای
در ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻪ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن
درﺻﺪ! ﻣﺎ ﺑﺎ
رای اﺋﺘﻼف اﻋﺘﺪال  -اﺻﻼح
در ﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع رای
رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و رای اﻣﺘﻨﺎع
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ در آن ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﺤﻮل ﺧﻮاھﯽ داﯾﻤﺎ ً رو
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد! ﮔﺮﭼﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮐﻢ ﭼﮫﺮه
اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر آن را اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از دل آن و ﺑﻪ طﺮﯾﻖ
آن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽای
ﮐﻪ ،در دل ﺧﻮد ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻣﻨﻔﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ دارد! ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺧﻮد آن
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و طﺒﻌﺎ ً ھﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪه! "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ" ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺎﯾﻪ دردﺳﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ و ...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره

ﺳﻤﺖﮔﯿﺮیھﺎی ...

ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاھﺎن دﻣﮑﺮات
ﺳﮑﻮﻻر و در دل آن ﭼﭗ دﻣﮑﺮات ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ  -ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺎ
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ دادن
اﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﮔﺮھﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﮑﺎف اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد و
ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در دﯾﺮوز ﯾﺎ ﮐﻪ
ھﻤﺮوزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ اﻣﺮوز!

.آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن
دارد.

 ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ازدرون!

آﻧﭽﻪ در ﻓﻮق آﻣﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ و ﻧﻪ ورود در ﻓﻌﻞ و
اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺎری ﮐﻪ طﺒﻌﺎ ً
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺎص
ﺧﻮد را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ھﺮ
آﻧﭽﻪ ذﯾﻼ ً در ﺑﺎره روﻧﺪھﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ
از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ً
ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ.

ﺳﮑﻮﻻرھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ھﻤﺎن ﭼﮫﺎر دھﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع را درﺳﺖ ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد
از ﺑﯽ اﻓﻖ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم .ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﻮد اﯾﻦ را درﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﮑﻮﻻر و اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮده رﯾﮓ ﻣﻼ
ﺻﺪرا و آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ ﷲھﺎ،
ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻣﯽ را
زﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻄﺎی ﺳﮑﻮﻻرھﺎ در
ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از دل اﻧﻘﻼب
در دو ﺟﺎ رو آﻣﺪ .اوﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ھﻤﮕﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ﻣﻨﺘﻘﺪان ،اﯾﻦ زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن را در ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﮔﺎن ﺗﺎزه
ﻧﻔﺲ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻮﯾﺎتﺷﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرن اﻧﺪﯾﺶ و ﺳﮑﻮﻻر آن را ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﭘﺎراﻧﺘﺰ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .و از آﻧﺠﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﮫﺎی
ﻻزم ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﻮرش
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ درﺧﻮری ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ! ﺳﮑﻮﻻرھﺎ زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺪاوم و ﻣﮫﻠﮏ
اﯾﻦ ﺑﺨﺘﮏ ،ھﻢ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ھﻢ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮد را .زﻣﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪ
ﺧﻮد آﯾﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را در ھﻤﺎن
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اول ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
در آن ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮع ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش
اﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪای ھﺮ دم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪرن
ﻋﻠﯿﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺪام ﻣﻨﻘﺒﺾ در ﺧﻮد! ﺧﻄﺎی
دوم اﻣﺎ ﺧﺎص ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺎن در دو وﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﮑﻮﻣﺖ – و
ﺷﮑﺎف ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن آﻏﺎز  -ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﯾﮏ
ﺑﺨﺶ از ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ

ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ دارد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺳﺴﺖ ﭘﺎﯾﯽھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮع
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ! ﯾﮏ ﭼﺸﻢ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﺸﺘﺮک ھﻢ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻻﯾﯽ و ھﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻮل؛ و
ﻋﻤﺪه ﺻﻒآراﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ھﻤﺰﻣﺎن ،ﺣﻠﻘﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﯾﻦ دو
ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺻﻒ ﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ! از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﺷﮑﺎفھﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ – اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﻌﻼوه اھﻞ
اﻋﺘﺪال  -ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ً و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺖ ﭼﻮﻧﺎن
اﻧﻌﮑﺎس ﺷﮑﺎف اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻤﮫﻮری
در ﺻﺪ اﺳﺖ
از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ وﻟﻮ ﮐﻪ ﮔﺬر ﮐﺮده از ھﺰار ﺗﻮی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را روی آب ﻧﮕﮫﺪارد.
ﮔﺮوھﺒﻨﺪیھﺎی ﻗﺪرت .اﯾﻦ ﺻﻒ آراﯾﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
وﮔﺮﻧﻪ ،در ﮐﺎدر ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﻮد را دارد .از ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪی ﭼﭗ و راﺳﺖ دھﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻗﺪرت در دﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ از ﺳﻮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،آن را
ﻧﯿﻤﻪ اول دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ و
ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
راﺳﺖ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮھﺮا ً ﻧﯿﺰ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
در ھﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺶ
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﻣﺘﺤﺰب اﺳﺖ و
ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ! ﺑﻌﺪش ھﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﺸﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪان ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ و
ھﻢ ﺗﻮده وار ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﻣﺮوز
اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻓﺮاروﺋﯿﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
در ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎھﮫﺎ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪھﺎی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ :اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن و
ارﺗﺒﺎطﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ
اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن )ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰهھﺎ(! و ﭘﻮش ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ،در
ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ
اﺳﺎس رودرروﯾﯽ دو ﻧﯿﺮو ،ﯾﮑﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ روز
ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺮوھﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪن و دﯾﮕﺮی ﭘﺎﺳﺪار ﮐﮫﻨﮕﯽ! ﯾﮑﯽ اھﻞ
اﺗﮑﺎی اﮔﺎھﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻮﯾﻦ ،از ﻣﻮﺿﻊ
زﻣﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮی ﺧﻼف زﻣﺎﻧﻪ! و اﯾﻦ دوﻣﯽ ،ﺑﺮ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﺑﺴﺘﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﯾﮑﺴﻮ
ﺑﻪ ﺗﻌﺮضھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ روی آورده اﺳﺖ؛
و ﭘﺎﺳﺪاری از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﻮی از ﺳﻮی
اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺳﺎﻣﺎن
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻧﺰوا در ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ و ھﺪاﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده
ﻧﺴﻞ در ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻦ آوریھﺎی ﺟﮫﺎن
ﺷﺪه!
ﻣﺎ.

 ( ﺷﮑﺎف ﮔﺮھﯽ در اﯾﺮان!ﺷﮑﺎف ﮔﺮھﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ درک ﮐﻪ
ﻧﻪ ھﺮ ﻣﺪرﻧﯽ ﺗﮫﯽ از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ھﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺳﻨﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻣﻌﻨﯽ
واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ دارد .ھﻢ از اﯾﻨﺮو ،اﺻﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻓﮫﻢ ﮐﺮد .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎف
اﺻﻠﯽ و ﮔﺮھﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و اﻏﺘﺸﺎش آﻓﺮﯾﻦ .زﯾﺮا ﮐﻪ دور زدن
ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺮھﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ را در ﭘﯽ دارد .ﭘﺲ اﮔﺮ ھﻢ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺻﻒآراﯾﯽ ﺑﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاھﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎروی اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺨﺎطﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﺎف از اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻦ
ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻀﺎد ﮔﺮھﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﻮار ﮐﺮدن ھﺪف دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ
ﺑﺮ راه ﺣﻞ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻗﺪرت – ﺳﻮار

ﺻﻔﺤﻪ

اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و "ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ" ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ "ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ؟" درون ﻧﻈﺎم
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از آن
ﯾﺎ دﻋﻮاھﺎی درون ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺟﻨﮓ زرﮔﺮی
ﻓﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ ﻻزم ﻧﺪادﻧﺪ و
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد وارد ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﮑﺎف ،ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﮔﺬر
از آن ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﮑﺎف
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از دل اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﻼﻣﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻏﻢ
اﺷﺘﺮاﮐﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎطﺮ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ اﻓﻖ و ﺿﺪ اﻓﻖھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،در
ﺗﻔﺎوت از ھﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در رﻗﺎﺑﺖھﺎی داﯾﻢ و
ﮔﮫﮕﺎه در ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ! طﺮﻓﯿﻦ
اﯾﻦ ﺷﮑﺎف اﺻﻠﯽ ،ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺘﺪرﺟﺎ ً و طﯽ ﯾﮏ
روﻧﺪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی واﻗﻌﯽﺷﺎن ﺳﻮق
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪهاﯾﻢ اﯾﻦ
ﺟﺎﮔﯿﺮیھﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﻒ
آراﯾﯽ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ طﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ،در اﺳﺎس و
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺒﻠﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ!
 ( دو ﻣﻨﺸﺎء و دو آﯾﻨﺪه!از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎه آوردن ھﻤﻪ
واﭘﺴﮕﺮاﺗﺮﯾﻦھﺎی ﻧﻈﺎم واﭘﺴﮕﺮا در طﻮل دھﻪ
ﺷﺼﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ! وﻻﯾﺖ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﻗﺪرت
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﺟﮫﺖ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زود در وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ و اﻧﺘﺼﺎب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮ
ﺑﺮآورد .اﮔﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در ﯾﮏ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﻮی دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﺎھﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺎ
دوام ﺧﻮد را در وﻻﯾﺖ ﺟﺴﺖ! اﯾﻦ اﺻﻼ ً
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺰ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
"اوﺟﺐ واﺟﺒﺎت" ﺧﻤﯿﻨﯽ را ھﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺴﯽ زود درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ "ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ"
ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﺻﻮل ﺷﺮع ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﮑﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻣﻮاﺿﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً از دﺳﺖ داده ،ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪرن
از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﯽ ﺟﮫﺖ دﻓﺎع از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﺷﺎری ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ! آﻧﮫﺎ از آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ .رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺸﻢ آﻧﮫﺎ از ﻣﺮدم
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﺘﯿﺎﯾﯽ ،درک ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ! "ﻋﻠﻢ
اﻟﮫﺪی"ھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ رﺳﻤﺎ ً ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻄﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن "ﺳﻌﯿﺪی"  -اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
"ﺧﺎﻣﻨﻪای" در ﺳﭙﺎه " -ﻋﻘﻞ" ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ
دھﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﯾﺰ ﺟﻮاﻧﺎن از اﻧﻘﻼب را
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ! دو ﮔﻮش اﯾﻦ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن،
ﻧﺒﺾ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن را دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و
ﺷﺎﻣﻪﺷﺎن ﺣﺲ زﻣﺎﻧﻪ را درﺳﺖ ﺑﻮ ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ!
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﮫﺎ ،طﯿﻔﯽ از "ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽ"ھﺎ،
"ﺟﻨﺎح ﭼﭗ"" ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ"ھﺎ" ،اﺻﻼح طﻠﺒﺎن"،
"ﺳﺒﺰ"ھﺎ و اﮐﻨﻮن "اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن" ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً اﻣﺎ در ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻮدهاﻧﺪ .دارای اﺷﺘﺮاک ﺑﺎ ھﻢ در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن ذوب در وﻻﯾﺖ
و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻧﮫﺎ... .
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره

ﺳﻤﺖﮔﯿﺮیھﺎی ...

راﺳﺘﺎی ﻧﻮ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﯽ در آن،
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻪ و
ﻓﻘﯿﻪ.

ﺻﻔﺤﻪ

اﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺪﻧﯽ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺘﯿﺰ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﺎف ﺟﻤﮫﻮری و وﻻﯾﺖ! ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ رام ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮش اﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ وارد ﺑﺎزی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ -
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ! اوﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی
ﺟﻨﺒﺸﯽ در زﻣﯿﻦ زدن وﻻﯾﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻮع
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ راھﺒﺮد ﮔﺬار ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ در ﺧﺼﻠﺖ ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ
وزن اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺎزﯾﮕﺮان در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﺧﻮردهھﺎی آن ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ
و اﺻﻼ ً ھﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در
ﻣﺒﺎرزه درون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ھﻤﻮاره ﭼﺸﻤﯽ اﮔﺮ روز و روزﮔﺎری ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺳﯿﺪه ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎر ﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﻣﺘﺠﺪد ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی
ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
رﻗﯿﺐ!
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه و
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﻣﻠﺤﻖﺷﺪهھﺎﯾﯽ از آن ھﻢ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺘﮕﯿﺮیھﺎ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ طﯽ ﻣﻮج اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ!
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دھﻪ ﺟﮫﺖ دھﺪ ﻣﮑﺚ در ﮔﺬﺷﺘﻪ "رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ"ھﺎ و "روﺣﺎﻧﯽ"ھﺎ -ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ درﺷﺖ
ﭘﯿﺸﺎ اﻧﻘﻼب طﺮﻓﯿﻦ ﺷﮑﺎف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﮫﺮهھﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ  -ﻧﻤﺎدھﺎﯾﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻼ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖاﻧﺪ! آﻧﮫﺎ "ﺗﻨﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﻨﮓ"ھﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽاﻧﺪ در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
طﯿﻒ را در "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺧﺎرج از ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم! اﻣﺎ آﻧﮫﺎ
ﺣﻮزه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﻨﺸﺎء اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن را در دراز ﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً در ﺣﻮزه! در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﮐﺎرﯾﺴﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻻﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ظﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬار از ﻣﺜﺎلھﺎی دارای
"ﺧﻤﯿﻨﯽ" ﺑﻪ اﺗﮑﺎی آن ﺳﯿﻞ ﻣﮫﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ .ﻧﻘﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﺠﺎرب رﺑﻊ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﺷﻮرﯾﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯽھﺎ را در طﺒﻌﺎ ً ھﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،در ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮد "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻤﻼ ً ﻣﻮﺟﻮد" و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن
ﺟﺮﯾﺎن و ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب و ﺑﺮای ﯾﮑﯽ دو دھﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺷﺪن اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺎم را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯽ آﻣﻮزﻧﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ
زﯾﺮ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،از دو دھﻪ ﭘﯿﺶ و ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن آھﻨﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺒﯽاش و ھﺮ
وﻟﯽ ﺷﺎھﺪ واﮔﺮاﯾﯽ رو ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ در ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖھﺎ! وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ در ﭘﯽ ﻣﺼﺎدره اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ھﻢ ﮐﻪ در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .و ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻻﯾﺖ رو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻔﻆ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﻪ
ˏ زﻣﺎﻧﻪ و
ﺑﻪ اﻧﺰواﺳﺖ! و طﻨﺰ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح اﻧﻄﺒﺎق ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم! آﻧﮫﺎ "دو ﺧﺮداد" و "ﺳﺒﺰ" رﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ،و در اﺳﺎس از آن
طﻠﺒﺎن ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺎﻧﺨﻮر ﻣﯿﺮاث را "ﺑﻨﻔﺶ" ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ازﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽھﺎ در ھﺮ ﺟﺎ و
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺎﻓﺘﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر! وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن .ﻣﺜﻼ ً در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮدن از روﺣﯿﻪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آن را ﻣﻌﺘﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﻪ ،ﺧﯿﺎل ﺧﺎم اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻪ وﻻﯾﺖ زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮ رﯾﺸﻪ دار اطﺎﻋﺖ ﻧﻮع ﺑﻮداﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
درﺳﺖ در دور ﺷﺪﻧﺸﺎن از ﺧﻂ ﻓﮑﺮی اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺎل )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﯿﺮارﺷﯿﮏ
راﺣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ دارﻧﺪ! اﯾﻦ اﺻﻼ ً ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﯽ در "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﻨﯽ"!( .در اﯾﺮان ﻣﺎ اﻣﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﺎده ﺧﻮد ﻧﺪارد! در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه درون اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﻧﻈﺎمھﺎی اوﻟﯿﻪ ﻗﺪم ﺑﺮدار در ﻣﯿﺪان وﻻﯾﺖ ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﮐﻼن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن آن ﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
را ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن "ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽ"ھﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺷﺪناش ،ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ظﺮﯾﻒ ،ﻣﺤﻮری را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان ،ھﻢ ﺗﺠﺪد
و "ﺟﻨﺎح ﭼﭗ" و "اﺻﻼح طﻠﺒﺎن" ﺑﻌﺪی ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ .دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺎ در آن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮاﻧﻪ آزﻣﻮن ﭘﺲ داده اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ،از آن
ˏ وﻻﯾﺖ ﻣﺘﺎﺧﺮ را ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻢ ﻣﺎ و ھﻢ آﻣﺮﯾﺖ ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ .در ﺟﻤﮫﻮری
ﻏﺎﻟﺒﺎ ً در وﺟﻮد "ھﯿﺌﺘﯽ"ھﺎ و ﻣﺪاﺣﺎن و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺧﻄﺮ را ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ!
"ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم" اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻮع ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮورﯾﺰی
 ( ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺬار در ﮔﺬر ازﺳﺮاغ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ! اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎری از ﺟﻨﺲ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب و دوره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﯿﻨﯽ! ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻣﺮﮐﺐ از
"ﺣﻮزه" ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺌﻮال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ راھﺒﺮدی در اﯾﻨﺪﺳﺖ :طﺮد ﺑﺎﻧﺪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮه ﺑﯿﻮه "ﻣﺎﺋﻮ" اﻣﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن "اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،از اﯾﺮان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻠﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی زور ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اواﺳﻂ دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻣﺴﯿﺮ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﺮدآﻣﺪه در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ
"اﺳﻼم رﺣﻤﺎﻧﯽ" و "ﻋﻘﻼﯾﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﺣﺪت دوﻟﺖ – ﻣﻠﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺴﮑﻮ در ﺗﮫﺮان و اﯾﺮان وﺣﺘﻤﺎ ً ھﻢ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻔﻮذی داﻣﻨﮕﺴﺘﺮ در ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ و ﯾﺎ از ﭘﻮﺳﯿﺪن و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺧﻮد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  -ﺗﺎرﯾﺦ  -ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ!
ﮐﻨﺪ! ﮔﻮﯾﺎ آﯾﻨﺪه ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ؟ آﯾﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن در
اﮔﺮ ﺣﺪت ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﺶ و ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻼن ،در ﮔﺮو اﺣﻀﺎر روح ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻧﻘﻼب  -اﺻﻼح ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺳﺎن
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺤﯽ
آﻧﮫﺎﺳﺖ!
ﺑﯿﻦ اﯾﺪه ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺗﺤﻮﻻت
اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﯾﺎ ﮐﻪ ﮔﺬار از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻨﯽ
 ( ﻓﺮﺻﺖ و ﺧﻄﺮﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار
ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاﺳﯽ؟ ﺳﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آرزو ﮐﺮد و اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ
– و ھﺮ ﯾﮏ
ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺪرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮز طﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه در اﯾﺮان در آن
دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪرات آن ،ھﺮ دﭼﺎر آﻣﺪه ﺑﻪ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﻮد  -ﺑﮫﻤﺮاه ﻣﯿﺎن
ﺳﻤﺘﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ھﻢ از ﭘﺮدهھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ در اﯾﻦ دو دھﻪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ از
ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان اﺳﯿﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آن ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن و دﻣﮑﺮاﺗﯿﺴﻢ را ﭘﯿﺶ روی
ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺣﺮف دھﻨﺪ
ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺬار ﺗﺪاوم ﺿﺮﺑﺎت
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی درﮔﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎﯾﺶ ،در ﺣﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ و
ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺪاوم اﺳﺖ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .و ﻣﺸﺪد اﯾﻦ
آن ،ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺟﮫﺖ ﯾﮑﯽ از دو
ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی داﯾﻤﺎ ً درﮔﯿﺮ اﮔﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﺎت ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﮑﺎف اﺻﻠﯽ در درون
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺧﺬ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﮫﯽ ﮐﺮدناش از دﻣﮑﺮاﺗﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم رﺳﺪ و در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎز اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﻮﺷﯿﺪ در آن روح ﺑﯿﻌﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯿﺮد.
اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎت ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﺪﻣﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﺎ طﯽ اﯾﻦ دو دھﻪ – و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ،ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی .در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪی از آن  -ھﻤﯿﻦ اﺑﺰار
ﻧﯿﺮوی ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری آﻧﺴﺖ در
اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن ﭼﻪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاش را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺎورھﺎی ﻓﮑﺮی و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺮده ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪن ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ از وﻻﯾﺖ! در
ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ورود در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮی
ﻗﺪرت وﻻﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ورود ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاتھﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ .و ﻣﮑﻤﻞ آن اﻟﺒﺘﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺗﻮھﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻﯾﺖ درﺟﺎ در ﺷﮑﺎفھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
دﺧﺎﻟﺖ در ھﻤﻪ روﻧﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺧﻮاھﻨﺪ زد ،وﻟﯽ ﺑﺨﺶھﺎی ﻓﺰوﻧﺘﺮی از اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ھﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ راھﺒﺮدی اﺳﺖ :راھﺒﺮد
ﺷﮑﺎفھﺎی درون ﻧﻈﺎم .ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾھﺎ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽﺷﺎن راﻧﺪن وﻻﯾﺖ از ﺟﻤﮫﻮری ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وﻻﯾﺖ و ﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و
ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ،ﺟﺮاﺣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .آری،
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری آن.
روﻧﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل دوﮔﺎﻧﻪ و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻻﯾﯽ اﻣﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺳﻤﺖ ﻋﻤﺪه در آن ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶھﺎ در ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮج و ﺑﺎروی وﻻﯾﺖ .اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ ۴

ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
رﺿﺎ ﺟﺎﺳﮑﯽ

ﺗﺌﻮری
ﻗﻄﻌﺎ ً
اﻧﮕﻠﺲ
و
ﻣﺎرﮐﺲ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﻣﻮرد
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و
اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪادﻧﺪ  .در ﻋﻮض ،آنھﺎ ﻣﻔﮫﻮم
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و در
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم
را ﺑﻪ طﻮر دﻟﺒﺨﻮاھﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎﻣﻼت آنھﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد .ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و روﯾﮑﺮد
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آنھﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧﺴﺠﺎم ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
طﻮر ﺷﮕﻔﺖاوری ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﺎوردھﺎی
ﺑﻌﺪی ﺗﺌﻮریھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ واﻧﮕﻠﺲ
اﺻﻄﻼح »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« را در زﻣﯿﻨﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﺛﺎر آنھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
اﺻﻠﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻌﺪی ﺷﺪ:
اول ،ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺌﻮرگ ﻟﻮﮐﺎچ و ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﮔﺎھﯽ »ﻣﻌﮑﻮس« ﯾﺎ
»ﺷﯽواره« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ دوم ،ﯾﮏ
ﻣﻔﮫﻮم »ﺧﻨﺜﯽ« از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ و در
»ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ« ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺖ ،آن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺸﺨﺺ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ و ﺳﻮم،
ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﺗﺎ ﻟﻮﯾﯽ
اﻟﺘﻮﺳﺮ ،و از اﺳﺘﻮارت ھﺎل ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺌﻮری
Projekt
)ﭘﯿﺖ،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
 (IdeologieTheorieرا در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد  ،ﮐﻪ
آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
دﺳﺘﮕﺎهھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﺮﻓﯽ در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺟﮫﺎن
را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ،
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ طﻮر روﺷﻨﯽ از ھﻢ ﻣﺠﺰا
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ
ھﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
از »اﮔﺎھﯽ ﻣﻌﮑﻮس« ﺗﺎ »روﺑﻨﺎی
ارﻣﺎﻧﯽ«
ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎھﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ً
ﻣﻌﮑﻮس را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ارﺟﺎع داد ﮐﻪ در انھﺎ ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ( از
»ﺟﮫﺎناﮔﺎھﯽ ﻣﻌﮑﻮس« » ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺑﺮھﺎ« ،ﯾﮏ »ﻣﻔﮫﻮم

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه« ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ »ﺑﺮ روی ﺳﺮ
اﯾﺴﺘﺎده«  ،و ﻏﯿﺮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮ  ،ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی
واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ »اﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب« ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺸﺖ؛ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در اواﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ» ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد «.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎﺑﺐ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ«،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺴﺖھﺎ» »ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭼﯿﺰھﺎ را واروﻧﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوی ﺧﻼق و ھﻢ ھﺪفِ ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺑﯿﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻮد«.
]ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻦ[
آﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ ﻣﻔﮫﻮم »ﺧﻨﺜﯽ« از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد؟
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺧﻮد را در ﻗﻄﻌﻪای از
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ۵
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﻦ »ﺗﺤﻮل ﻣﺎدی...
در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ« و اﺷﮑﺎل
»ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،ھﻨﺮی ﯾﺎ
ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﮐﻪ در آن ﻓﺮد از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ« ،ﺗﻔﺎوت
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ از
»اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی« ﺳﺨﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻟﻨﯿﻦ ﺟﻮان ،اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﻏﺎﻟﺐ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ« ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ
ﺗﻘﺴﯿﻢ
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ«
و
»ﻣﺎدی«
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ  .ﭼﻨﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪای ﻣﺸﻤﻮل و
ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ درک
ﻧﻈﺮی درﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻣﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ
»اﯾﺪهھﺎ« ﺑﻮد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﻔﺴﺮان اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ اﻧﮕﻠﺲ را ﮐﻪ
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻣﯽدارد
ﻣﺠﺒﻮر » ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از اذھﺎن اﺳﺖ«  ،را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ »اﺷﮑﺎل
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ« ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
از آﮔﺎھﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫﻪ در آنھﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
اﯾﺪهھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ،»ﻋﯿﻨﯽ«
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ.
ھﻢ در »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ« و ھﻢ
»ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ« ،ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻏﺎﻟﺐ در
ﺗﺌﻮریھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ »ﻏﺮﺑﯽ« ﺷﺪ ،اﻣﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ »ﺧﻨﺜﯽ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﯿﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،را ﻣﯽداد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﺳﻮالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اول ،در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ طﻮر
ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ »ﻏﻞ و
زﻧﺠﯿﺮ« آن ﻧﯿﺮوھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ در »اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در و
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺪام اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ،
ازﺗﻀﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی
آﮔﺎه ﺷﺪه و ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﺎ اﺧﺮ ﺑﻪ» ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ« .ﺑﺮای درک ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮی ﺑﻪ»
ھﺠﺪھﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت« ،ﻣﻨﺘﺸﺮه در
زده ﺷﻮد .در آن ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺳﺎل ۵
ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪای
ﺑﻪ ارواح ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در اﯾﻦ دوران اﻓﺘﺨﺎراﻣﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس ،از آنھﺎ
اﺷﮏھﺎ و ﺳﻨﺖھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮫﺎن وام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻞ ﺣﻮاری ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﺎ ۴
اﻧﻘﻼب
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮری روم و اﻣﭙﺮاطﻮری روم ﻣﺰﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻟﺒﺎس و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات روم
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
آنھﺎ از وﺟﻮدش آﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
»وظﯿﻔﻪ رﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن و راهاﻧﺪازی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن
ﺑﻮرژواﯾﯽ« .ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻋﺎﻣﻞھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺴﻢ اﻧﮫﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮫﻪ رﯾﺸﻪھﺎی »ﺧﺎﻟﺺ« ﺧﻮد ،روﺷﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا در »ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎل  « ۵ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ »اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« و ﺗﺤﻮﻻت در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ» ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻠﻮم
« ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً
طﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺴﺒﺖ دادن »ﻋﻠﻮم
طﺒﯿﻌﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« را
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﮫﻢﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ از
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »اﺷﮑﺎل ...
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ« ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﯾﺪهھﺎ درک ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ اﺷﮕﺎل آﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً اﺷﮑﺎل آﮔﺎھﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً در ﮐﺘﺎب »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ«
دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺸﺎھﺪات ﺧﻮد از
»اﮔﺎھﯽ ﻣﻌﮑﻮس« را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﮑﺮی را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در »اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و رواﺑﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم
»اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« در اﯾﻨﺠﺎ »ﺣﻀﻮر ﻣﺎدی«
ﻗﻮیﺗﺮی دارد و ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮی را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻋﺒﺎرت« ﺑﻼﻏﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،اﻧﮕﻠﺲ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﻣﻔﮫﻮم »اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ« و ھﻢﮐﻨﺸﯽ راا اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ )و ﺑﻪ وﯾﮋه
اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ( »ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد آنھﺎ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮم را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره

ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی...

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ
ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ »ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی
زﻧﺪان« را از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ]ﺑﺮ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ[ )وو ﻧﯿﺰ ﺗﺰھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ(
ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ درک
از »اﺷﮑﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل
ﻣﺤﺾ آﮔﺎھﯽ را ،از طﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ
»زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﯾﺪﮔﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
را ﻣﯽﺗﻮان از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ »ﻗﻮی« از
ﺷﮑﻞ ،آن طﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ان در »ﻧﻘﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ،
ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻮﺳﻂ
»ﺷﮑﻞ -ﮐﺎﻻ« ،ﮐﻪ او آن را »ﺷﮑﻞ – ﺳﻠﻮل
اﻗﺘﺼﺎد« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد  .او ﮐﺎﻻ را
ﭼﻮن ﺷﮑﻞ -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﻋﻤﻞ )در
اﯾﻨﺠﺎ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ( رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻧﺸﺪه ﮐﺎﻻ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ
ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ »اﺷﮑﺎل -اﻓﮑﺎر ﻋﯿﻨﯽ« ،طﺮز
ﺑﺮﺧﻮردھﺎ  ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ اﺻﻄﻼح ﺑﻮردﯾﻮ
را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ» ،ﻋﺎدتواره« ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻟﻮﺳﯿﻦ ﺳﻮ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم »اﺷﮑﺎل ﻓﺮدﯾﺖ «
ﺗﻌﻤﯿﻢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ،ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ »اﺷﮑﺎل
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﮑﺎل »ﺣﻘﻮﻗﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻓﻠﺴﻔﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺪهھﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼح ﺳﻮ
) (seveﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را ﺑﻪ طﻮرر
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﭼﻮن »اﺷﮑﺎل ﻓﺮدﯾﺖ« ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ
ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺘﯽ درک ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرتھﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻪ »اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ«اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻞ -ﻓﮑﺮ و ذھﻨﯿﺖ
اﻓﺮاد را طﺮاﺣﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻓﺮض ِ ﻣﻔﮫﻮمِ »ﺧﻨﺜﺎی«
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﺳﺘﻮار ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎدی از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻗﺮار
دارد .ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎر دﺳﺘﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد درون ﭘﯿﺪاﯾﺶ طﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و
دوﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ »روﺑﻨﺎ از اﻗﺸﺎر
ﯾﮏ ﮔﺬار ﺿﺮوری ﺑﺮای
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
ﺟﻮاﻣﻊ -طﺒﻘﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .از ﻣﻨﻈﺮ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽطﺒﻘﻪ ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﺳﻠﻄﻪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯽ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
»ﻓﮑﺮی« ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺑﺘﻮارﮔﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ »اﺷﮑﺎل -اﻓﮑﺎر
ﻋﯿﻨﯽ« ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﻣﺰدی ،و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از طﺮﯾﻖ »ھﻤﮑﺎری اﻓﺮاد ازادی
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺸﺎع اﺳﺖ« ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ھﺮﮐﻮﻣﺮ » ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﺎرﮐﺲ
ﯾﮏ ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهھﺎ -ﻧﻤﺎھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ و اﺷﮑﺎﻟﻞ ﺿﺮورﺗﺎ ً
ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪه ﺗﻔﮑﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد؛ آن از
ﻣﻔﮫﻮم »ﮔﺴﺘﺮده«» ،ﺧﻨﺜﯽ« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺘﺸﺮ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد از
ﻣﻔﮫﻮم »ﺧﻨﺜﯽ« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺪاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر
دﺳﺘﯿﯽ و ﻓﮑﺮی اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﺗﺄﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ِ
ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺌﻮری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﮕﻠﺲ
درک
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«

از

»ﻗﺪرتھﺎی

اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﮋه ﻓﮑﺮی ﻣﺎرﮐﺲ در
دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی »از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ« .ﺑﺎ ﺷﺮوع از
اﻧﺘﻘﺎد از »اﮔﺎھﯽ ﻣﻌﮑﻮس« ،ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎر دﺳﺘﯽ و ﻓﮑﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻪ وﯾﮋه در» اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ« دﯾﺪه
ﺑﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﺎل
طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم
ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻠﺴﻔﯽ وی ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو آنھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ
ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ »ﻧﻘﺪ ﺟﻮﻧﺪه
ﻣﻮشھﺎ« ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ  .در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ،
ﻧﻘﺪ دﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺣﻘﻮق ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ از اﺷﮑﺎل ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮاﺗﯿﮏ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ»اﺷﮑﺎل -اﻓﮑﺎر ﻋﯿﻨﯽ« آنھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ
داد .ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ از دﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ» ،وارد« ھﺴﺘﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻ -
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺸﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺘﺎورد
ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ آن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ »
ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
ﻣﺎدﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻻ -ﺗﻮﻟﯿﺪ و »اﺟﺒﺎر
ﺳﺎﮐﺖ« رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻨﺤﻞ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺷﮑﺎل -ﻋﺎدات اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً در
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺟﺪاﯾﯽﺷﺎن
از ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؟
اﯾﻦ در درﺟﻪ اول اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدی
از دوﻟﺖ ﻣﮫﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،او
طﺮحھﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﺪﺋﻠﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ -ﺑﻪ وﯾﮋه آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ﺟﺪاﯾﯽ
ﯾﮏ »ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻮھﻮم«
ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﺷﮫﺮ و
روﺳﺘﺎ  ،ﻏﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ -و آنھﺎ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺗﺎزهﺗﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻗﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻟﻮﺋﯿﺲ ھﻨﺮی ﻣﻮرﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮد .او در
ﮐﺘﺎب » ﻟﻮدوﯾﮓ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ
( ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از
ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ« )
»ﻗﺪرت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد :دوﻟﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪرت
اﯾﺪﮔﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«،
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﻪ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻋﻠﯿﻪ طﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ» ،ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد«  .اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﮑﻞ
اوﻟﯿﻦ » ﻗﺪرت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺘﺎ ً

ﺻﻔﺤﻪ ۵

ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ آﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درواﻗﻊ
ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه اﻧﮕﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻗﺪرت
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ان»ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ« .او ﺳﭙﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ
و دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ«،
ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ » ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« را
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد .وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ« در ﻣﻮرد »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻗﺪرتھﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و
از اﯾﻦ روو در ﺗﺨﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرتھﺎی
»ﻣﻘﺪس« ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
اﻧﮕﻠﺲ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
( ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ«)
دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ از دل ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاﻣﺪه اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮاز آن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،و
ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ظﮫﻮر و ﺟﺪا
ﻣﯽﺳﺎزد«
ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎره ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
دوﻟﺖ» ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
را در ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣﻞﻧﺸﺪﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن ﺑﻪ اﺿﺪاد اﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ
ﻧﺎﺗﻮان از رﻓﻊ اﻧﮫﺎﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ «.اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻن » ارﮔﺎنھﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و »اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آنھﺎ از ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد «.ﺑﺮ ﺧﻼف رﺋﯿﺲ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ »در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد،
اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺮ ﻓﺮاز آن ]ﺟﺎﻣﻌﻪ[ راا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ«.
اﮔﺮ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ« از طﺮﯾﻖ ﻟﻨﺰ
ﻗﺪرتھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻂ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻨﺘﯽ »ﻣﻌﮑﻮس«
ﺷﺪه و اﺷﮑﺎل اﻓﮑﺎر ﺗﻮھﻢزا را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻔﮫﻮم و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎدی اﯾﺪﺋﻮژی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
»اﺷﮑﺎل
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ،
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«» ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ،و
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺴﺖھﺎی دارای ﻋﻘﻞ« ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﺸﯽ »دوﻟﺖ اﻧﺘﮕﺮال« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و
ﻋﺒﺎرت از ھﻢ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺟﺒﺎری و
ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ،ھﻢ »دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ« و ھﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ.
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ« اﺳﺖ،
اﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را از
ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را از
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﺷﺎن
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮی از »اﮔﺎھﯽ
ﮐﺎذب« ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮوژه ﺗﺌﻮری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ) (PITﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﻼت
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻔﮫﻮم
ﻗﺪرتھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد »ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد« » :ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آنھﺎ در ﺟﮫﺖ زوال دوﻟﺖ
اﺳﺖ«.
...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺑﺤﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت :ﻣﮫﺎﺟﺮت و طﻼق
ﻧﯿﺮه اﻧﺼﺎری
ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
از
ﻧﯿﻤﯽ
زﻧﺎن
درﺻﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺟﮫﺎن را در ﺑﺮ
ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.اﯾﻦ آﻣﺎر زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
داﺋﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه وﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺮاردادھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی )اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎری( در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده
اﻧﺪ ،آن دﺳﺘﻪ از زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﺎن اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ و آﺷﻮب و درﮔﯿﺮی از ﮐﺸﻮر
ﺟﻼی وطﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻻﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،وﺟﻮد
ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﻓﺮار از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
)اﻗﺘﺼﺎدی( ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ ھﻢ ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﮫﺎﺟﺮت ،اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان
ﻣﻨﻮط ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان»ھﻤﺴﺮ«ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ
از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪ اروﭘﺎﺳﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ » ،اﺟﺎز ٔه اﻗﺎﻣﺖ اﺷﺎن در ﺻﻮرت
ﺟﺪاﯾﯽ از ﺷﻮھﺮ ﻟﻐﻮ«ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد
و اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺗﻌﺮﺿﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﮐﻪ در درون ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪ
اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل
دارﻧﺪ۴۴درﺻﺪ و آﻣﺎر زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر درﺻﺪ ﮐﻞ
زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﯿﺎق زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺳﺘﺜﻤﺎر
ِ
ﻋﻠﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﮐﻤﯽ
دﺳﺘﻤﺰد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺷﻮار
ﮐﺎری در رﻧﺞ اﻧﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان»زن
ﻣﮫﺎﺟﺮ«در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ھﻤﺴﺮان و ﮔﺎه ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
در ﺟﺴﺘﺠﻮی روﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ای ﻧﺎروﺷﻦ
روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ٔ
دﺷﻮار در
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
ٔ
دارﻧﺪ.اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﻪ از ﺳﻮی
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ
ﻏﺮﺑﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻼت و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر دوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ،
ﻣﺬھﺐ  ،زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر
ِ
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﻮرد ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﮋادی
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﺑﺘﻮان درک درﺳﺘﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮوج زﻧﺎن از
اﯾﺮان داﺷﺖ.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ زن در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ )اﯾﺮان( ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ.

ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﺼﻮص»ﺧﺎﻧﻮاده«در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﯿﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ »ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺎس
ﺧﺎﻧﻮاده« در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻏﺮب اﺷﺎره داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻓﺰاﯾﺶ و
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت در ﮔﺰارش ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ»:در ﻏﺮب ،ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺪ و ...و ﯾﺎ آﻣﺎر طﻼق
و ﺟﺪاﯾﯽ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
«...
ﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪ
ِ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺧﻼق ِ
وﯾﮋه»ﻣﺪاﻓﻌﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ در داﺧﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ« ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد .آن ھﻢ ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
اﺻﻮﻻ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ»ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ارزش ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
داﺧﻠﯽ ،ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﻧﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻪ در آﻣﻮزش ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ھﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﻮد ﮐﮫﻦ ،ﮔﺎه ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﺗﻮان ﻓﺮﺳﺎ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎزﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨ ٔﻪ ﻣﺸﺨﺺ »اﺳﯿﺮ ﯾﮏ
ﺳﻮﯾﻪ ﻧﮕﺮی«ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ھﺎ و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﮐﻠﯽ ﺗﻦ ﻣﯽ
دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮدن»ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ«زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،از ﺑﯿﻦ
و
ﺣﯿﺎ
ﻋﻔﺎف،
ﭘﺮده»ﺷﺮم،
رﻓﺘﻦ
ﻓﺮوﺗﻨﯽ«ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ھﺰاران اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در درﺟ ٔﻪ
ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮرس ﺿﺮب ھﺎ و
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ
ﻧﮕﺮی ﭼﻪ در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻪ و درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ و ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺪون ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﮑﺘﻪ
ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ از دﯾﺪھﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ﻣﮫﺎﺟﺮت ،زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮان را ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾ ٔﻪ ﯾﮏ
ﺗﻮاﻓﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ زوج ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ
ھﻤﯿﺎری آﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺪاوم
زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎن ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
رﻓﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ و رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود از ﯾﮏ ﺳﻮ
اﺧﻼق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎ
و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ
آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎٔﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ا َﺷﮑﺎل
ٔ
اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻊ

دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﮏ
واﻟﺪ ،ھﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﻗﺮار داد رﺳﻤﯽ
)ازدواج( ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو دوﺳﺖ ِ
ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎده
و ﯾﺎ ھﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و ...وﺟﻮد اﯾﻦ ا َﺷﮑﺎل،
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﯾﺠﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و اﯾﻀﺎ ً ﺑﺮرﺳﯽ
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان
ٔ
اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ از ﻟﻔﻆ»ﺧﺎﻧﻮاده«ھﻤﻮاره ﻣﻔﮫﻮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ٔه آن ﯾﻌﻨﯽ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎن رﺳﻤﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و
اﺣﯿﺎﻧﺎ ً دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ را در
ذھﻦ دارد .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ن
ٔﻟﻪ ﺷﻘﺎق و ﺟﺪاﯾﯽ زوجھﺎی ﺟﻮا ِ
ﻣﺴﺎ ٔ
ﻣﮫﺎﺟﺮِاﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و
اﯾﻀﺎ ً ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
راﺑﻄﻪ دروﻧﯽ
ٔ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد » ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﮫﺎﺟﺮت« اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ،زن در واﻗﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ .او از آﻏﺎز ﮐﻮدﮐﯽ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه و از
ﺣﻘﻮق و اﺣﺘﺮام و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮادران
اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺤﺮوم
ﺧﻮد
وﻗﺘﯽ ﺳِﻤﺖ ﻣﺎدری را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﯽ ﺣﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺮد را ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ
اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ِ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از "ﺑﯽھﺎ" و
ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ظﻠﻢ ھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد و ﺑﺎز
ھﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺷﺮاﯾﻂ
و اوﺿﺎع ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زن در درﺟﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ ،در
درﺟﺎت ﭘﺴﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد
واﻗﻒ ﮔﺸﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ ،و در ﻋﯿﻦ دارا ﺷﺪن اﺳﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ،ھﻨﻮز ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه دارد و ﻧﺒﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺮ او اﻓﺰون ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺪﯾ ِﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎٔﻧﻮس ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ
آن روش را ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ھﻮﯾﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ »ﻣﻠﯽ«
ﻣﺘﺮادف ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ ً در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن
زﻧﺎن از ﻗﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ھﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر را
ن ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺎ ِ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎد ٔه ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﯽ
دﻏﺪﻏﻪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺒﻮده و
ﻧﯿﺴﺖ... .
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن

ﺷﻤﺎره

ﺑﺤﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ...

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای
زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن وظﺎﯾﻒ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدان
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن وﺿﻌﯿﺖ
ﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﭼﺎر
ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ِ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ روﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
»ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ« ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﻏﻠﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺪ و ﯾﺎ دارای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﭼﺮا؟در واﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ زن در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
رﺳﯿﺪن
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ»ﻋﺎﻣﻞ
اﺧﺘﻼف«اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آن.
در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﺮد ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺎٔﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ از دﺳﺖ
ﻣﯽ دھﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺤﮑﯿﻢِ ﻗﺪرت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ھﺎی ﺧﺸﻦ ﺗﺮ و....روی ﻣﯽ آورد و ﯾﺎ
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرت رﻓﺖ دﭼﺎر
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت روﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻔﺎظﺖ از اﺧﻼق
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ »ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری در
ﻏﺮب« را دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﺮد از ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ»آﯾﺎ ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ وی
وﻓﺎدار ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟آﯾﺎ او)زن( ﻣﻄﯿﻊ اش
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺳﭙﺲ »اﻧﮓ ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎری«
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدان
ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
ﻣﺮدان ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ»:ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﮑﺮدم ،ھﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدم ،ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﮐﺮدھﺎی ،ﺗﻮ ھﻮﯾ ِ
ای ،ﺗﻮ ﻓﺮھﻨﮓ و اﺧﻼق ﻣﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎده
ای«و....ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ،ﻓﺮھﻨﮓ و
اﺧﻼق ادﻋﺎﯾﯽ »ﻣﺎ« ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد؟
و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻟﻮس
آﻧﺠﻠﺲ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪ
ٔ
وﺿﻌﯿﺖ طﻼق در
ﻣﯽ
ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮏ
از
ﻧﻘﻞ
ﻧﻮﯾﺴﺪ...»:ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎٔﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ طﻼق در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ
ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﺎم زن )ﻧﺸﺮﯾ ٔﻪ
ٔ
ﻋﺎدی «...و ﯾﺎ
داﺧﻞ اﯾﺮان( »آزادی ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘ ٔﻪ زن در
ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ« را از ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﺋﻞ رﺷﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ
ٔ
ﻧﺮخ طﻼق در
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آورد!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
ِ
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن
ـ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻋﮫﺪ ٔه ﻣﺮد اﺳﺖ
ـ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺮف ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ ﻣﺮد ﺑﺎ زﻧﺎن
دﯾﮕﺮ)در ﻏﺎﻟﺐ ھﻤﺴﺮ دوم و ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
 ،ﻣﻨﻘﻄﻊ( را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ
ـ دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ازدواج ﺑﻪ اذن و اﺟﺎز ٔه ﭘﺪر
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ـ ﺣﻖ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ در
ﺻﻮرت طﻼق و ﯾﺎ ﻓﻮت ھﻤﺴﺮ ﻣﻨﺘﻔﯽ
اﺳﺖ

ـ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی زن ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻔﺎده
وی از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﻗﺎﻧﻮن طﻼق ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ـ زن ﺑﺪون اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﮑﺘﻮب و رﺳﻤﯽ
ھﻤﺴﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را
ﻧﺪارد
ـ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۴ﺳﺎل ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺻﺪور
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز و اذن ﭘﺪر ،ﺑﺮادر و) ...ﻗﯿ ّﻢ(
اﻧﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ـ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺟﮫﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و و ٔ
دادن ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ!
ٔ
زﻧﺎﻧﯽ دارای
ـ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮد ﺣﻖ
دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧ ٔﻪ»دﻓﺎع از ﻧﺎﻣﻮس«زن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻀﺎ ً ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻗﺘﻞ
ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ(
ـ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ازدواج
ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
ﺟﻮاﻧﺎن در دوره ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ،
ﺗﻨﮫﺎ راه ازدواج را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﻗﺪرﻣﺘﯿﻘﻦ »اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد« ،اﻏﻠﺐ »ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﮑﺎن«
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎ ﻣﺘﺎٔﺳﯽ و ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﻨﺖ ھﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺻِﺮف ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎن اﺛﺮ
ﮔﺬارد.
ﻣﯽ
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ھﻤﺴﺮان ،ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ
در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ و ھﻤﺮاھﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد زﻧﺎن ﺗﺎٔﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن زاﻳﯿﺪ ٔه زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺒﻮده و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
طﻼق ،اﻣﮑﺎن ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ
دﯾﺪﻧﺪ«و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ازدواج ھﺎی ﻧﺴﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮ)ﻋﻤﺪﺗﺎ ً دارای ﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ(در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوھﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ارﺗﺒﺎط ﻋﺎطﻔﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ»ﺿﺮورت ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ«ﺑﻞ ،ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺑﻪ ﺷﻘﺎق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ) .و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن طﻼق در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ(و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺤﺚ در ﻋﺪم ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺿﻌﻒ و
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ارﺗﺒﺎطﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﺨﻮش ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮده و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاھﺪ داد
ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﺨﺘﯿﺎری ﺳﻨﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺷﯿﺎﻧﻪ ای ﭘﺮ
ﻣِﮫﺮ و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮم ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ،
ﺑﻞ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﮔﺮم و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻗﻔﺴﯽ ﺗﻨﮓ و آزار دھﻨﺪه ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﺑﮫﺘﺮ!
ﮔﺰارشھﺎ و ﺗﻼشھﺎی ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی و ﻧﯿﺰﺳﺎﯾﺖھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت داﺧﻞ
اﯾﺮان ،ﺣﺎﮐﯽ ازﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﯾﺎ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪھﺎی
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﭘﺪرو ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج
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اﺟﺒﺎری داده و ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺨﺼﯽ درآﻣﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ وی را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﭼﺎره
ای ﺟﺰ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﻮزی و ﯾﺎ اﺗﻼف
ﻋﻤﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﮑﺎﯾﺖ
از ازدﺣﺎم ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دادﮔﺎه
ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص و ﺷﻌﺒﻪ ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده را دارد.
از ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ »ﭼﮫﺎر زن ﻋﻘﺪی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره طﻼق ﻣﯽدھﻨﺪ« و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﻤﺎدی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در
ﮐﺮﯾﺪورھﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از
ﺷﻮھﺮ ﻣﻌﺘﺎد ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ و ﻧﺎﺑﺎب ﺧﻮد طﻼق
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ طﻼق ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺎٔﻟ ٔﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ! آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ اوﺟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﺗﮫﺮان
ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و اﺧﻼق
ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺘﯽ وارد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
 ...آﯾﺎ؟
ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه ﺷﮫﯿﺮ در ﮐﺘﺎب
»ﺟﻨﺲ دوم« ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﭘﯿﻮﻧﺪ دو
اﻧﺴﺎن ،اﮔﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﯾﮑﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮی را ﻣﺘﺒﺎدر ذھﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮدن دو ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮد اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺗﺮ
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی و
ﺑﺮﺗﺮی طﻠﺒﯽ وی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎٔﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون از آن،
ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان او ﯾﮑﻪ ﺗﺎز ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﯾﺎ »ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪی« و»ﻟﻮﯾﺲ ﺑﮏ« دو ﺗﻦ از
ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﮐﺘﺎب »زﻧﺎن در
دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ»:ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ و ﺳﻨﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮ
دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮدان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺸﺎرھﺎ
و اظﻄﺮاب ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن از طﺮﯾﻖ
ﺻﺎﺣﺒﮑﺎران و روﺳﺎی اداری و ﻧﮫﺎدھﺎی
دوﻟﺘﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ھﺎ و ا ِﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدان
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﻣﮑﻨﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﺮﺻ ٔﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ھﻢ
ﺧﻮد را دﺧﯿﻞ و ﺳﮫﯿﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ آن
ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻮزه ای ﮐﻪ ھﻨﻮز در
اﺧﺘﯿﺎر و ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻮل در ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ و در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧ ٔﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ«.
ﺧﺎﻧﻮاده
اﮔﺮ ﭼﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ« ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺷﮑﺴﺖھﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن زﻧﺎن در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺸﺎرھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع و دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی
ﻣﺮدان اﺳﺖ.
دﻻﺋﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ،
در ﻣﯿﺎن
ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﺗﺮک ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
ﻓﺮخ ﻧﮕﮫﺪار
.راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،در دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻠﻔﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
داده ﺟﺎی ﭘﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﻗﻄﻊ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ
اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻔﺮ را – ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ دﻓﺎع –
ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻋﺶ اﻋﺪام ﮐﺮد .در
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻋﺪامھﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ – ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ در آن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻮاھﺪ ﻣﻌﯿﻦ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪزﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﻋﺪامھﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻋﺶ
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.در ﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ در
ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺑﻪ داﻋﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟
آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد وﻗﺘﯽ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﯽ ھﻢ در ﺗﮫﺮان
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ
ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻣﮑﺎن ﯾﺎرﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﺷﺎره آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ داﻋﺶ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا:
–ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ داﻋﺶ رﯾﺸﻪ در
زﺧﻢھﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ،از ﻣﻌﺎھﺪه ﺳﺎﯾﮑﺲ -ﭘﯿﮑﻮ
ﺗﺎ اﻣﺮوز ،در روح و روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮب و ﺳﻨﯽ
ﺧﻠﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ  ۶روزه،
و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،و ﻏﺮب
آﺳﯿﺎ آﻣﺎده اﻧﺘﺤﺎر – و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ – ﮐﺮده اﺳﺖ.
–اﻧﮕﯿﺰه و روﯾﺎی داﻋﺸﯽھﺎ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .روﯾﺎی آﻧﮫﺎ اﺣﯿﺎی ﻗﺪرت
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ )اﻣﭙﺮاطﻮری ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن(
اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ُﮐﺮد ،ﺑﺸﺪت
ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﺪن وﻗﻮع
ﺗﺮورﯾﺴﻢ داﻋﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻗﻮﻣﯽ
و ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ داﻋﺶ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ
دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
–در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯿﺰان
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ در رﺷﺪ داﻋﺶ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺑﯽھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺘﺤﺪان ،و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻌﺪ از
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ.
–و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﯾﺮان طﯽ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎرز ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻣﻊ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻣﯿﺎن
ﺳﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ُ

ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﯿﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ درونزا ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ داﻋﺸﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎ وزن و اھﻤﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ،دﺧﯿﻞاﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ وزن و
ھﺮ
ﺑﺮای
ﻋﻮاﻣﻞ،
اﯾﻦ
اھﻤﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ.

در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻢﭘﯿﻮﻧﺪی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺦ و
دردآﻟﻮد ﺧﻠﻖ ھﺎی آن ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در
ﻏﺮب ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮی در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
اﺳﺖ.

اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺪانھﺎی ﮐﺸﻮر از ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ظﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ داﻋﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺑﺪون ﮐﺎھﺶ
ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﮔﺮوهھﺎی
وﺳﯿﻊﺗﺮی از اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺪون ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ و
ﺳﮫﻢﮔﯿﺮی و ﺣﻀﻮر در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ھﻢ زﻧﺪانھﺎی ﮐﺸﻮر از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎراﺿﯽ
ﺳﻨﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺗﺮ ،و اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮونﻣﺮزی ،ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

. ۴در ﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﺮان در ﻋﺮاق و
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ داﻋﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ؟
در ﺳﻮرﯾﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎلواﻗﻌﺎ روﯾﺎﭘﺮدازاﻧﻪ و زﯾﺎدهطﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل
ِ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ وارد
ﻣﯽﺷﺪ .اﮔﺮ در آن ﻣﻘﻄﻊ دﯾﺪﮔﺎه آﻗﺎی
ظﺮﯾﻒ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،در ﺻﻮرت
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد) .ﺗﺎﮐﯿﺪ
آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻊ
اﯾﺮان در آن ﻣﻘﻄﻊ درﺳﺖ اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﭘﺲ
از ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻋﺶ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
ﺑﻐﺪاد و دﻣﺸﻖ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮده اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .و اﮔﺮ داﻋﺶ و
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻐﺪاد و دﻣﺸﻖ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ از آن ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽدﯾﺪ و اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از ھﻤﻪ.

.آﻗﺎی ﭘﺮﭘﻨﭽﯽ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻦ در
دﻗﯿﻘﻪ
ن« ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟«
زﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮا ِ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺟﺬب ﻋﺪهای ﺑﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن آنھﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﻨﯽھﺎ را در ﮔﺮاﯾﺶ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دﺧﯿﻞ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
–از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮان )اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ( در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
اﺷﺎره ﻧﺪارد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرتھﺎی ﻏﺮﺑﯽ – ﺑﻪ ﺷﻤﻮل
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ – ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺒﯽ ،و
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻮق در ﮐﺴﺐ اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
–ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻠﻞ
ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه و ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای
ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
دھﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای
ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺮدم اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﮫﺎر و
رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺪار
و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ِ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر روی
اﻧﺘﺤﺎریِ ﺷﯿﻌﯽ و ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮورﯾﺴﻢِ
ﺳﻨﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ی ُ
اﻧﺘﺤﺎر ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم »ﺣﺲ اﻗﺘﺪار و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« در اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
–ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )اﺷﺎره آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
راﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻗﻮﻣﯽ )اﺷﺎره آﻗﺎی
ﭘﺮﭘﻨﭽﯽ( ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ
ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪه ،ﻟﮕﺪ ﺧﻮرده و درﻣﺎﻧﺪه،

دﻓﺎع از دﻣﺸﻖ و ﺑﻐﺪاد و ارﺑﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮھﺠﻮم داﻋﺶ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﻪ ُﮐﺮدھﺎ و
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﻖ ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺮاب
ﺳﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﮓ و
ُ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ را اﯾﻦ ھﻮس در آن ﻣﻨﺎطﻖ
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
. ۵در ﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرتھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
و ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟
 ،و واﮐﻨﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
–
ﻗﺒﺎل آن ،ﻧﻘﻄﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺰرگ در وﺿﻌﯿﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻣﮫﺎر ﮔﺴﯿﺨﺖ و
ﺟﮫﺎنﮔﯿﺮ ﺷﺪ .و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران اﻣﺘﻨﺎع
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ آن ﺑﺮای ﻣﻨﺰوی ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺰوی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
–در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺗﺎ
۴
داﻋﺸﯽ و اﻟﻘﺎﻋﺪهای را در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار داد.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﮫﺖ ﻣﺤﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﮫﺎر
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ »ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ« و اﻣﺘﻨﺎع از
ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ھﺴﺘﻪای ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ زﻣﺎن را ھﺪر داد .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺮان از اﺑﻘﺎ ﯾﺎ اﺣﯿﺎی ھﺮ ﻧﻮع
ﺳﻨﯽ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ُ
ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮوج ﺗﺮورﯾﺴﻢ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ادﻋﺎی ﺣﺎﮐﻤﺎن
رﯾﺎض و ﺗﻞ آوﯾﻮ... ،
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره

ﺻﻔﺤﻪ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻮدک
ژوﺋﻦ ﺑﺮای ﻋﺪه ی ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن روز ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ .ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ در اﺟﻼس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎر )(ILOاﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ،وﺿﻌﯿﺖ "ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺠﺎﯾﻊ
طﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﺮا ﮐﻮدﮐﺎن"* ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ژﺋﻮ ﭘﻠﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎطﻖ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ھﺮ ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺪرت ھﺎ
و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﺳﺎزﺷﺎن اﺳﺖ .داﻋﺶ ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرت ھﺎ،
دوﻟﺖ ھﺎ و ﻓﺮﻗﻪ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﮋادی از ﭼﮫﺎر ﺳﻮی ﺟﮫﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺧﺎﻧﻮار در ﻓﻀﺎی وﺣﺸﺖ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﮐﺜﯿﺮی از آﻧﺎن آواره ی ﻣﺮزھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در اردوﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻗﻞ و اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ "ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ" ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘﺪان ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن ،ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺳﻮری ،ﯾﻤﻨﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ...ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﮑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن آواره در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،در
آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ در ﺻﻒ ﻧﯿﺮوی ارزان ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اداﻣﻪ ی ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و
ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد .اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺘﻤﺪن ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ وظﯿﻔﻪ و ھﺪف دوﻟﺖ
ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻮدﮐﺎن و
ھﻤﻪ ی اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺖ ھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ھﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮫﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ روز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺎر روز اﻓﺰون ﻓﻘﺮ،
ﺑﯿﮑﺎری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺤﻄﯽ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﻼﯾﺎی طﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮓ ھﺎ و ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ھﺎی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﮫﺎن
را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮔﺎه ﭘﺮ وﺣﺸﺖ و ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻋﺪه ای اﻧﺪک ،ﺗﻌﺪادی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺣﺘﯽ،
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪ ی ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺗﻌﻠﻖ دارد .زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﺪاران ،اﻋﻢ از
اﻧﺴﺎن ھﺎ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات و ﮔﯿﺎھﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز اﺳﺖ و ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری و راﯾﮕﺎن ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﺎﯾﮕﺎه ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﮫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ھﺎ را ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺎال و ﻧﯿﺰ ﺷﺮوط ﺣﺪاﻗﻠﯽ زﯾﺮ ﻧﻤﻮد:
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﻪ ی آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،زاﯾﻤﺎن و ﻋﻤﺮﺷﺪ.
ﺧﻮاھﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﻤﺎردن
ﺑﮑﺎر
از
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺿﺎﻣﻦ
و
ھﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﮑﻔﯽ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ( در اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻧﺪازه ی ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل  ۶ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم ھﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردن ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ھﺮ ﻓﺮد ،ﻧﮫﺎد و ﻣﺮﺟﻌﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎنﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﮫﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن در ﻧﻈﺎرت وھﺪاﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﻤﻪ ی آﺣﺎد و ﺑﻮﯾﮋه ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن.
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮫﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺮان و ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎ ﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن.ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ھﻤﻪ ی اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن و ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ
"ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز"
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ژوﺋﻦ -

ﺧﺮداد ۶

ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ...

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ

و اظﮫﺎرات آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺪور ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ.
در ﻣﯿﺎن رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺴﻂ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ واﻗﻌﺎ ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی ﺟﺮج ﺑﻮش و ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﯿﺮ ھﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
–از
ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﺗﺒﻪ دوم ﻗﻄﻌﺎ از آن آﻗﺎی ﻧﺎﺗﺎنﯾﺎھﻮ ﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮرﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺸﺎر اﺳﺪ از
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺳﺘﯿﺰ ﺷﺎھﺎن ﻓﺮﺗﻮت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﻤﺰده ﻣﺼﺮ ،در
 ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﯽ و ﭘﯿﺮوی آنھﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،از
رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از
دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ.
ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻗﺪرت اﻋﺮاب ﺳﻨﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﻌﺚزداﯾﯽ« )ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان ھﻢ ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺣﺎﻣﯽ آن ﺑﻮد( ،ﺳﺮﻧﮕﻮنﺳﺎزی ﻗﺬاﻓﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼء ﻗﺪرت در ﻟﯿﺒﯽ ،ﻟﮕﺪ زدن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رای در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،و راهاﻧﺪازی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻗﺪامھﺎﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﻤﺎره

ﺑﺤﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ...

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ھﺎ ۵۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ
و اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ۴۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺰون ﺗﺮ از ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺮاز
دﻻﺋﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی طﻼق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ در
ﺳﻮﺋﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ٔه ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن:
ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ھﻤﺴﺮان ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ از درآﻣﺪ و
ﻧﺸﯿﻨﯽ
ِ
ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﯾﺎ از ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ـ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺷﻮک ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﮫﺎﺟﺮت ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﭼﻪ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ از ﺗﻘﺎﺑﻞ و
روﯾﺎروﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ ً
ﺳﻔﺮی در ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ ،ﺳﻔﺮی در
زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ دھﻪ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
در ﯾﮏ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻮک ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺤﺮان
ھﻮﯾﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ـ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ،
ﻣﺴﺎٔﻟ ٔﻪ ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﻀﺎ ً ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ِ ﺑﺮﺗﺮ
زﻧﺎن ﺣﻮزه ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ازاﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺘﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ طﻼق ،دارا
ﺑﻮدن ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ،ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ آزادی رواﺑﻂ ،آزادی
در اﻧﺘﺨﺎب زوج و ...
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﮫﺎﺟﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮏ»ﺷﮫﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دوم و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ارزش و اﻋﺘﺒﺎرش« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﺷﻪ
دارﺷﺪه روﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ طﻼق در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺳﻮﺋﺪی اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ
ھﻢ ﺣﯿﺮت آور و ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ارﻗﺎم طﻼق در ﺟﮫﺎن را داراﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﺣﯿﺚ درﺻﺪر آﻣﺎرھﺎی طﻼق در اروﭘﺎ ﻗﺮار
دارد؟
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی طﻼق
ﭘﺲ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و طﻼق در
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً دﻻﺋﻠﯽ را در ﭘﯿﺸﯿﻨ ٔﻪ
ﺧﻮد دارد ،ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی طﻼق ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﮔﺰارشھﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮ ٔه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ طﻼق از
اﯾﺮاﻧﯽ
ِ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ
ﻣﮫﺎﺟﺮ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ طﻼق اﮐﻨﻮن ﺑﻪ

ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮس در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘ ِ ﺮَﮐﺘﯿﮏ و ﻋﻤﻠﯽ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺎن
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﻣﺸﺎﺟﺮه و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن
را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد از
ﺗ َﺒَﻌﺎت ﻣﮫﺎﺟﺮت اﺳﺖ( ﮐﻪ ھﺰار اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر
اﯾﻦ ﻧﺤﻮه از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺧﺸﻦ را ﻣﯽ
ﺗﻮان در رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد.
ﭘﺪران ،ﻣﺎدران ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺮوﮐﺸﯽ و ﯾﺎرﮔﯿﺮی
ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ھﺮ دو آﻧﺎن اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾﻦ ﮐﻮدک
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ زﻣﺎن ،ھﺮ دو آﻧﺎن را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮ درﮔﻤﯽ ﺑﺴﺮ
ﺑﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﻪ »ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر« .ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاردﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ در
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪ ِٔه طﻼق ،زن
اﯾﺮاﻧﯽ)ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ طﻼق( اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اظﮫﺎر
داﺷﺖ »:در ﯾﮑﯽ از دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ
ﻓﺮﯾﺎد و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ھﺎ ،ﭘﺴﺮ
ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن از وﺣﺸﺖ دﭼﺎر ﺷﻮک ﺷﺪه و
ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ طﻮری
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت رواﻧﮑﺎو
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده و ﺑﻪ رﻏﻢ رﺷﺪ ﺳﻦ ،وی
دﭼﺎر ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن »ری ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ« ﺗﻨﮫﺎ در
ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺶ از  ۵ﮐﻮدک
ﺳﺎل
اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد دزدﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻮی ﭘﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻣﯿﻼدی
دھﻪ
ٔ
ﮐﻮدک را ﻧﺪارﻧﺪ .در طﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﯾﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ ھﺎﯾﯽ
و ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮫﺖ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم در
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺸﺎھﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ
رﺑﺎﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮﺑﻪ ای ﺑﺮای ھﺮاﺳﺎﻧﺪن ،ﮐﻮﺷﯿﺪه
ﺣﻘﻮﻗﯽ طﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ زﻧﺎن
ِ
اﻧﺪ ﺗﺎ از روﻧﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ»ﺣﻖ طﻼق«
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ھﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ،
ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رﯾﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸ ٔﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺟﺪاﯾﯽ ھﺎ در ﻣﮫﺎﺟﺮت
ن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮاﻧﯿﺎ ِ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺘﺒﺎدر ذھﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ از
اﺻﻞ ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟
 اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر»ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ« دو اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﮔﺎهﻧﻘﺸﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮﻣﯽ« ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﮫﺮ روی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
ھﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻟﺰوم
ٔ
 اﯾﻨﮑﻪﺗﻌﻤﻘﯽ ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی
ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد؟

ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ...
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب »ﺗﺌﻮریھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎن رھﻤﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﺮﯾﻞ،

--------------------ﭘﯽﻧﻮﺷﺖھﺎ
 ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪﺣﻖ ھﮕﻞ ،ﭘﺲﮔﻔﺘﺎر ﭼﺎپ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻟﻤﺎﻧﯽ...،
 اﻧﮕﻠﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻣﺮﯾﻨﮓ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺎر اﻧﮕﻠﺲ ،ﻟﻮدوﯾﮓ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪﮐﻼﺳﯿﮏ اﻟﻤﺎﻧﯽ
 ﻣﺎرﮐﺲ ،ھﺠﺪھﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت ھﻤﺎنﺟﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ارﻧﺴﺖ ﺑﻠﻮخ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﺌﻮریھﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻟﻮﺳﯿﻦ ﺳﻮ ،اﻧﺴﺎن در ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ورواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﺌﻮریھﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ھﺮﮐﻮﻣﺮ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺘﺸﺮ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﺗﺰھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺎنﺟﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﺗﺰھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺎنﺟﺎ ھﻤﺎنﺟﺎ -ﭘﺮوژه ﺗﺌﻮری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی )(PIT
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