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ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺎی ﺷﻮم از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
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ﺷﺪن ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ".
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ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺎی ﺷﻮم از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﺤﻔﻞ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ در وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻮاﻧﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﺎدری

آﮔﺎه ﻣﻬﺎﺑﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان

ﺳﺮدﺷﺖ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻪ

در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد داﻣﻦ زد و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان ﻣﻬﺎﺑﺎد و

ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد و در اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ و

ﮔﺮدن آن "ﻣﺤﺎﻓﻞ" ،ﺧﻮد را ﻣﻨﺰه از آن

ﮔﺴﺘﺮه ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮدﺷﺖ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه او ﺑﻪ

ﻧﻔﺮﺗﺸﺎن از رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺷﻮاﻧﻪ

ﭘﻠﯿﺪی ﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﮐﺸﺎﻧﺪ" .رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺗﻮده ﻫﺎی

در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد

ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺷﻮاﻧﻪ ﻗﺎدری ،ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز و

ﭘﯿﺮاﻧﺪﺷﺖ ،ﮐﺎﻣﯿﺎران ،ﺳﻘﺰ ،ﺑﻮﮐﺎن ،و

ﻓﻮق را در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ

ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ

در ﻣﻮرد روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺧﯿﺮ در

ﺳﺮدﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

را

دارای ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﯿﻦ و

ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺮدﺷﺖ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز

ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ" :ﺑﻪ

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ

ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺮﺗﺠﻊ

ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار

ﺷﺪن ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮده ﻫﺎی

ﻣﻀﻤﻮن و ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺪ

رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞ

ﺳﺮدﺷﺖ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ

اﺳﺘﺒﺪادی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻪ در ﺿﺪﯾﺖ

زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻮاﻧﻪ ﻗﺎدری و ﻓﺠﺎﯾﻊ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﻮرد اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺮوی

دﯾﮕﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺰدوران ﺟﻤﻬﻮری

اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی

آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن و اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت

اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ

آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ داﻧﻨﺪ" .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻣﺰدوران

ﺷﺪﯾﺪﺷﺎن از ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎح و ﺟﻨﺎح ﺑﺎزی و

ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ

رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر

"ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت" ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮدﺳﺮ و

"ﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم" دﻧﺒﺎل ﺷﺪه

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی

ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ ،رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ در

ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم را

اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﮐﺸﺖ

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﻣﻨﻔﻮر ﺟﻤﻬﻮری

و ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ در ﻣﻬﺎﺑﺎد و

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.

ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.

اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از

ﺳﺮدﺷﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﻪ

و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﺑﻪ ﮐﻞ رژﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی

ﺷﻮاﻧﻪ ﻗﺎدری ﺟﻮان ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﻪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،دﺷﻤﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آزادی ﻫﺎی

در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺟﻌﻔﺮ آﺋﯿﻦ

اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز در

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﺖ( ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺧﯿﺮ

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ

ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ

رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮدﺳﺮ از "اراﺋﻪ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ

ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ

اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ و

ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از وﻗﺎﯾﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی "ﺑﺎزﺗﺎب" ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮﻧﺒﺎر اﺧﯿﺮ و

ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر" ﺧﺒﺮ داده و

ﺧﻮد رژﯾﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ

از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺠﺎل و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺰاف

و ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺎرزه

ﺧﻮد رژﯾﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ،آن واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار ﻣﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ

اﺳﻼﻣﯽ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رژﯾﻢ در

ﺣﺴﺎس ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ

ﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺗﻼش ﻫﺎی

زﻣﺎن اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻮرد ﮔﻨﺠﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه

ﻧﯿﺴﺖ" و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﻬﺎﺑﺎد و دﯾﮕﺮ

ﮔﺸﺖ و در روز  18ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی

ﺑﺮداری از آن روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮدﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ،ﻣﺎﻣﻮران

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻣﻦ

اﻋﺰاﻣﯽ از اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮدﺷﺖ را

ﺳﺮﯾﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ راﺑﻄﻪ

ﻫﻤﺮاﻫﺶ و زﺧﻤﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ

ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ "ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ

ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮه

آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﺳﺮدﺷﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﺋﯽ

دادن روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻬﺎﺑﺎد زده

و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺲ از

ﺳﯿﺎﺳﺖ

و

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﺑﻪ

و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ "ﺑﺮﺧﯽ

ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺷﻮاﻧﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ او ﺑﻪ

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎی اﯾﻦ

ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﻮده ای در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع

ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت" ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ" .ﺑﺎزﺗﺎب" ﺑﺎ

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎی

ﯾﺎ آن ﺟﻨﺎح را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ

ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﭘﺲ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی "ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻋﻨﻮان "ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ" و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

رﻧﺠﺪﯾﺪه ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت

ﺧﺼﻮص در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ارﮐﺎن رژﯾﻢ

اﻋﺰاﻣﯽ از اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن" ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ

"ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ")!!؟(

 8روز ارﮐﺎن رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت و

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ و

ﺳﻌﯽ در اﺷﺎﻋﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﺮزه در

ﻧﮑﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح

آن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ" :ﺧﺒﺮ

ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در آن

آورد و ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم رزﻣﻨﺪه ﺟﺎن

ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺷﻨﻮﯾﻪ،

و ﯾﺎ از وﺟﻮد "ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت" ﻧﻈﯿﺮ

درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ

ﺟﻬﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ

اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻮاﻧﻪ و دوﺳﺘﺎن
ﮐﻪ
ﻫﺎی

ﻣﯽ

داﻧﯿﻢ

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﮐﻪ آن "ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ" و ﯾﺎ "ﯾﮑﯽ از

ﺧﻮد ﺑﻮده و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن

اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﻣﺸﮑﻞ

"ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ" ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺎ را از

ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ" ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ

ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ.

ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ" ﺟﺎ زده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ "ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ ای

در ﭘﯿﺎم رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﻗﻮل "ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ")!!؟(

آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻼش ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮی

ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی دوره ای

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻮادث ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ "اﯾﻦ ﺣﻮادث را در

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .او ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

دارﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ" .ﺑﺎزﺗﺎب"
ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم

ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ".

راﺳﺘﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه

ﻣﺒﺎرز ﻣﻬﺎﺑﺎد و دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز

زﯾﺪ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد

ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد از "ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﺋﯽ و

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ

ﻗﻮﻣﯽ" ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﭼﺎﻟﺶ آﻣﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر در

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن ﺑﺮﺧﻮرد

اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻖ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ

راﺳﺘﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و

ﺑﯿﺪادﮔﺮی ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ

و دوﻟﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ".و ﯾﺎ" :ﺑﺮﺧﯽ

رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی )ﻧﯿﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺸﻬﻮر( ﻣﯽ

ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎز رادﯾﻮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و

ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﺮای ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ

ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻨﺎن درﺳﺖ در راﺳﺘﺎی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻠﺖ

ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ )ﻣﻨﻈﻮر

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﻫﻤﻪ آن ﻣﺒﺎرزات را ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮع

"ﻣﺮدم اﯾﺮان"" ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ اﯾﺮان

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و

ﺑﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻟﻤﻠﻪ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﺳﺘﻢ

"ﻗﻮﻣﯽ" ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی

اﻧﺪ" .اﻣﺎ "ﺗﮏ ﺗﮏ اﻗﻮام" ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را دﭼﺎر

ﻣﻠﯽ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی

ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ "اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و "ﻣﺮدم اﯾﺮان" ﮐﻪ ﺟﺰو ﺗﮏ ﺗﮏ

ﭼﺎﻟﺸﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﻨﺪ".

اﯾﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم

اﻗﻮام ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟

ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ" )ﺗﺎﮐﯿﺪ از

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و وﺿﻮح

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻣﻨﺘﯽ ﻫﻢ روی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﺗﮏ ﺗﮏ اﻗﻮام" ﮔﻮﯾﺎ در ﮐﻨﺎر

آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان
را ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﮐﻨﻮن

ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان

" ...ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮﻣﯽ را

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان ﻣﻬﺎﺑﺎد

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻖ دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ

ﺗﺪارک ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﯽ را

ﻣﺮﺗﮑﺐ اش ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮده

اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ .ﺑﺮای

ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان داﻣﻦ زﻧﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ

و از ﻗﺎﻋﺪه ای ﭘﯿﺮوی ﻧﺸﺪه ﮐﻪ در

اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی

زﻧﺪان ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ

ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﺮﯾﺎن دارد

اﻣﺮوز اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺟﺰ در ﺧﺪﻣﺖ

در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻖ دارﻧﺪ

و ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﯾﻦ

دﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ

آزاداﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﻮده ای

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻨﯽ ،ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻔﯽ واﺣﺪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ

و ﺑﻪ ﺗﻮدﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه اﯾﺮان اﻣﺮ ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!

رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ".

از دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ آن را ﺑﻪ

ﻣﻀﻤﻮن و ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺿﺪ

"اﻗﻮام" ﻣﯽ ﮔﺬارد .آﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ

اﺟﺮا درآورﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﺋﯽ

اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد و

ﻓﻮق از رادﯾﻮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

ﻧﺘﻮاﻧﺪ اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ

ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻧﻈﯿﺮ "ﺑﺎزﺗﺎب" ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﮐﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ،

ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ

ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی

اﯾﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﻃﺮف ﺗﻮده ﻫﺎی

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اوﻻ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺧﺼﻠﺖ

رﻧﺠﺪﯾﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد!؟ آﯾﺎ ﻗﺘﻞ زﯾﺮ

اﻣﺮوز اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی

ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺟﺰ در ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ

آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ

اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه ﻣﺎ ﻓﻘﻂ

دﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎ در

ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﻮده ﻫﺎی

اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﻤﻪ ﻗﻮم و ﻗﻮﻣﯿﺖ را

در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ" در

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻨﯽ ،ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺗﻼش اﻧﺪ

آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﺳﺎﺳﺎ "اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﺗﺎ در ﺻﻔﯽ واﺣﺪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ

آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ

اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻀﺎدﻫﺎی
دروﻧﯽ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎآراﻣﯽ در

دﻫﻨﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺞ

ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﻮﻣﯽ")!!؟( در اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ

ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ در

ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺮان و اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ

اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در

اﯾﺮان ﻣﻄﻠﺐ ﻃﻮل و ﺗﻔﺴﯿﺮ داری از

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻌﺮض ﺟﻨﺎﯾﺎت و وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﻫﺎی

اﺣﻤﺪ زﯾﺪ آﺑﺎدی را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ

ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮ

ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﺣﻖ

ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﻫﺎﺋﯽ

ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮری

در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺑﺮای

ﺗﺤﻘﻖ

ﯾﮏ

رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ راﺳﺘﺎﺋﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ اﺳﺖ!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 74

4

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﮔﺰاری "ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی در ﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر

اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺶ زﻫﺮﻫﺎی راﺳﺖ ﻫﺎ و

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ" در اﯾﺮان در ﮐﻠﻦ آﻟﻤﺎن ) 15ﺗﺎ 17

ﺳﺎزﺷﮑﺎران را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺛﺒﺎت و اﻓﺘﺨﺎر

ﺟﻮﻻی (2005را ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ

را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه درد و رﻧﺞ

ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺮ و رﻧﺠﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ

ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﺮﻓﺎ

از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﺮﯾﺎد آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ اﯾﻦ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﭘﮋواک ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻫﻨﺮی زﯾﺒﺎی ﻣﺮاﺳﻢ و ﯾﺎ

ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ

ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای وی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در

اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﺮ و رادﯾﮑﺎل

ﻃﻮل  3روز در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺪود 30

ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﺷﻮر ده ﻫﺎ ﺗﻦ از

ﺳﺨﻨﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداز ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دو رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﺳﻤﯿﻨﺎرو ﺑﻮﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺴﻮ ﺷﺎﮐﺮی ،ﻫﺎدی ﺧﺮﺳﻨﺪی

اﻧﻮاع ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ اﻟﺘﯿﺎم

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز

ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﯾﻦ دو

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻫﻨﺮی  -ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺴﯽ

رژﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ و ﺑﯿﺎن

اﻓﺰوده ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق

ﺧﺎﻃﺮات و ﯾﺎدﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ

ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی

اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﯾﻦ

و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺎدارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎن ﻫﺎی

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و

آﺷﮑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﺑﻮد .ﺳﻤﯿﻨﺎر

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﯾﺮش ،در

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺻﺪای ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ -ﺑﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪا و اﯾﺪه ﻫﺎی

ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن رﯾﺸﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ -ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط

رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر

ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ

رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ ﻗﺮار دادن "ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده

اوﺿﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" ،اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ "ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و

اﺻﻼﺣﺎت" در ﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﺷﻨﻔﮑﺮان و

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ

ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻘﺪﯾﺲ "ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ" ﺑﺮای

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

رﻧﺠﺒﺮان و رد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺪاﻟﺖ

ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن و راﺳﺖ

ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﺎم "رد ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ" و "ﺗﺌﻮری

ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﺴﻢ

ﺗﻮﻃﺌﻪ" ،آن را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﻮﯾﻨﺪه ﺑﻪ

ﺳﯿﺎه ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﯽ

ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﺪا در

ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ

زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺪرت

ﻧﻈﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﺎری را در روح و ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد

ﻻﯾﺰال ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ از رﻧﺠﺒﺮان ﻧﯿﺮو

ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزد ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﺷﺪ از درﺟﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ

از اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و در اﯾﻦ راه ده ﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ

و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﻗﻠﻢ و ﺗﺮﯾﺒﻮن را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﻮﯾﮋه آن ﮐﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﮐﺸﻮر در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ دارد ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ای ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ روز از ﺳﻮی

ﺧﻮد ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎد

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،رادﯾﻮ دوﺋﯽ ﭼﻪ وه ﻟﻪ

و ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎ ﮐﺮد! ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﭗ

و رادﯾﻮ ﻓﺮدا از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ

و رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺣﺪودی اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﻪ روزه ﮐﻠﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺮ درد و رﻧﺞ وﻟﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺮ ﺷﻮر ،در ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻼد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻏﺎﻟﺐ
وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ،
ﺑﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﯾﺰوﻟﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎص
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﺮﯾﺒﻮن را ﺑﻪ
ﺑﻌﺪی ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر آﻧﺎن و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ
رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺠﺎرب زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ
زﻧﺪان و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺎ زﻧﺪان در دو رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ
ﺷﺎه و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﮔﺰار ﺑﺮﻟﯿﺎن در ﻣﻮرد "زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﮐﻪ در آن ﺳﺨﻨﺮان ﺟﻠﻮه ﻫﺎی
درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻘﺎ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد
اﺣﻤﺪزاده و ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺪﯾﻊ
زادﮔﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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در روز دوم ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ

ﻣﺮگ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ...و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺶ ﻫﺎی ﺧﻨﺠﺮی

ﺧﺎﻃﺮات و آﺛﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دل دژﺧﯿﻤﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ

آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﺪﯾﺎﻓﺘﮕﺎن آن ﺳﺎل ﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺴﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻘﺎوت و

ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻨﺪ و آن را ﻣﺜﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه

ﺳﺎل  67ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در آن ﺳﺎل

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ روح آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ

ﻫﺎی ﺳﯿﺎه در زﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ....اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ورود و ﺧﺮوج از اﯾﻦ

از ﻋﻤﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎی رژﯾﻢ

اﻃﺎق ﺑﺎ دو اﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .در

ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ

ﻫﻨﮕﺎم ورود ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام در ﺗﻮ ﻣﻮج

ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن

ﻣﯽ زد وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج دﻟﺖ از آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ

ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ درب زﻧﺪان ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ دژﺧﯿﻤﺎﻧﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ و آزار ﺧﻮد و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﻖ آن آﺛﺎر

ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺷﺎن

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ،آن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﯿﮑﺮان ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان

ﺣﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ

آزادﯾﺨﻮاه ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،آﮔﺎه و ﻓﺪاﮐﺎر را از دم ﺗﯿﻎ

و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺗﻞ ﻫﺎی ﺧﺎک ﺧﺎوران را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ

ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ .....دﯾﺪن ﭼﻬﺮه ﻫﺎی اﺷﮑﺒﺎر و

ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﮐﺎوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ  ....و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ

ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮخ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺒﺮاز

ﻣﮕﺮ ﻣﻐﺰ ﺻﺎف و ﺳﺎده و ﻗﻠﺐ ﺑﯽ رﯾﺎ و ﮐﻮﭼﮏ آﻧﺎن
ﭼﻘﺪر ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎر آن ﻏﻢ و درد و

در اﺗﺎﻗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از

اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داد ﮐﻪ

رﻧﺞ و ﺿﺠﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن را در اﻧﺪوه از

ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت و آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ده ﻫﺎ ﺗﻦ از

در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ

دﺳﺖ دادن ﻋﺰﯾﺰی در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ

ﺳﺘﻢ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ،

ﭘﺮﺷﻮرﺷﺎن ﯾﺎ در ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﻫﻪ  60در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل

اﯾﻦ اﻃﺎق ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮه ای از ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ

اﺷﮏ ﻫﺎ  ،ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی دزدﮐﯽ دور از ﭼﺸﻢ

ﻫﺎ و ﯾﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد.

دژﺧﯿﻤﺎن ،اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻨﻮز در

دژﺧﯿﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﭙﺶ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در اﻧﺸﺎء ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت و

ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﺮ زﻧﺎن و دﻻور ﻣﺮدان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و

ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و روﺣﯿﻪ ﮐﻨﮑﺎش ﮔﺮ و ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﺒﺎرز و آزادی ﺧﻮاه؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد را وﺛﯿﻘﻪ

ﺣﻀﺎر در ﺳﺎﻟﻦ ،در اﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ

ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ آن ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺮوز ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮده ﻫﺎی

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺗﺎق ﭘﺮﺳﺶ

اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن رﺷﯿﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آزادی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻋﺎری از

و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪی از

رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و

ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺗﺎق ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ

ﺳﺎﻋﺖ  7ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ.

اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه و از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد در

ﻫﺎ و ﺑﺎ واﭘﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،آﺛﺎر و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و

در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر درد آﻟﻮد وﻟﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺮای

ﻫﻨﺮی آن ﻋﺰﯾﺰان ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﮕﻔﺖ آن ﮐﻪ

ده ﻫﺎ ﺳﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺷﮕﺮف و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ﻃﻮل

ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ

روزﻫﺎ ،ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و اﮐﺜﺮا ﺧﺎرج از

در درون اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺒﺎرزه و

ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪان زﻧﺪه،

ﭼﺸﻢ و دﯾﺪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان دژﺧﯿﻢ ﺧﻠﻖ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی

اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻟﺶ از ﺷﺪت ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر

ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و ﺗﺠﺎرب آن دوره ﭘﺎﺳﺦ داد .در ﺟﺮﯾﺎن

اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﻘﺎوم وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درد ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻼش ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن و ﺧﻠﻖ آﻧﻬﺎ

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی از

ﻣﺴﺒﺒﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری

در آن روزﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻧﺸﺎن از

ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻧﮕﺮدد .در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای

روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوم و اﯾﻤﺎن ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی

ﮔﺸﺘﻪ و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺮﮐﺖ

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﺎر

ﺻﺎﺣﺒﺎن دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﯽ داد .دﺳﺘﺒﻨﺪی

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﭼﮕﻮﻧﻪ

از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺎر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺸﻢ ﻫﺎی آﻧﺎن را ﻣﻤﻠﻮ از اﺷﮏ و ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن را

در ﺷﮑﻢ آن ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﮐﻨﺪه ﮐﺎری ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎری

از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و

ﻣﻮﺟﺰ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ و ﮐﻮﺑﺎن ﺑﺮ آن "ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ

ﻓﻌﺎل رﻓﻘﺎی زن و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺳﺘﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮔﺮﭼﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه

و ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد" ،ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪری ﮐﻪ در

در ﺑﺴﯿﺎری

ﻣﻮارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدان ﭼﻨﯿﻦ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﺤﮑﻢ و رﺳﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ

آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﻮدک دﻟﺒﻨﺪی ﮐﻪ او را ﻫﺮﮔﺰ

ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه

زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن دل ﺑﺴﻮزاﻧﺪ

ﻧﺪﯾﺪه و از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﺪاوم راه و ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ

و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن و

ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮدک دﻟﺒﻨﺪش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آرزوی اﯾﻨﮑﻪ ای

ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ داد.

ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻫﺮ دو و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺟﺎن

ﮐﺎش ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از

ﺟﺎودان ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪای ﺑﺨﻮن ﺧﻔﺘﻪ ﺧﻠﻖ!
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ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ هﺠﻮم و ﭘﻴﮕﺮد،
واﺣﺪهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻠﻴﺲ ﻳﮏ ﺟﻮان
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮزﻳﻠﯽ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻨﺪن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ "ﻣﺸﮑﻮک" ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرش از
ﻧﻈﺮ ﭘﻠﻴﺲ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺮدﻩ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ
در واﮔﻦ ﻳﮏ ﻗﻄﺎر زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ در
ﺟﻨﻮب ﻟﻨﺪن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺁﻧﺎن روی زﻣﻴﻦ دراز
ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ  ٧ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و
ﺑﺪﻧﺶ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﮏ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻮم
ﺗﺮس و ارﻋﺎب و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی را در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را
ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺧﻴﺮ در ﻟﻨﺪن و
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ

در ﺑﺎره ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻟﻨﺪن
وﻗﻮع دو رﺷﺘﻪ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
هﺎی ﻗﻄﺎر زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ و ﺳﺮوﻳﺲ هﺎی
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ در ﻟﻨﺪن در ﺗﺎرﻳﺦ  ٧و٢١
ﺟﻮﻻی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ
 ٧٠ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ و ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻦ
دهﻬﺎ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻴﺮوهﺎ و اﻧﺴﺎن هﺎی ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ و ﻣﺘﺮﻗﯽ
را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ،در هﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟ ّﻮ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس و
ﺗﺮور ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮ
ﻟﻨﺪن ﮔﺸﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ،
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮﻳﻊ
ﻟﻮاﻳﺢ اﺿﻄﺮاری زﻳﺮ ﻧﺎم "ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ" و ﺳﺎزﻣﺎن دادن هﺠﻮم
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ
ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،هﺰاران ﺗﻦ
از ﻧﻴﺮوهﺎی ﭘﻠﻴﺲ و واﺣﺪهﺎی ﻣﺴﻠﺢ
"ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ" ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ
ﺳﺮازﻳﺮﺷﺪﻩ و ﻣﺤﻞ هﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ،
ﻣﺤﻴﻂ هﺎی ﺗﺠﻤﻊ و رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ هﺰاران
ﺗﻦ از ﺁﺳﻴﺎﺋﯽ ﺗﺒﺎران و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ
در ﻟﻨﺪن و ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ،ﻧﻴﺮوهﺎی ﭘﻠﻴﺲ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮﻳﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر،
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﻣﻮرد ﺁزار و
اذﻳﺖ ﻗﺮار دادﻩ و دهﻬﺎ ﺗﻦ را دﺳﺘﮕﻴﺮ
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اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰی
ﺟﺰ از ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ و
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺧﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت و
دوﻟﺖ هﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاری
ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﮐﺸﺘﺎر و ارﻋﺎب ﺗﻮدﻩ
هﺎی ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را
ﺑﺮﺁوردﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺳﻴﺎﻩ و ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺸﺪﻳﺪ هﺠﻮم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺮﮐﻮب
و اذﻳﺖ و ﺁزار زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن زﻳﺮ ﻧﺎم
"ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ" و ﻗﺘﻞ ﺟﻮان
ﺑﺮزﻳﻠﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدﻩ و هﻤﺪردی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺧﻴﺮ در ﻟﻨﺪن را
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﻌﺪ ،آﻧﻬﺎ را )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﻮﻫﻢ

ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن -ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ

ﺧﺮده ﺑﻮرژوا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ( در

ﻫﺎی ﺑﺸﺮی در ﻗﺮن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ -ﻫﻤﻮاره از

ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی "ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ" ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ

ﻃﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ و

روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب

ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر و ﯾﺎ

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﻤﯿﻘﺎً درک ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ ی رژﯾﻢ

ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ و

ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ،ﯾﮏ اﻟﺰام و ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛

ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ آن دوره ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻞ و

ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓﻼن ﻓﺮد ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ

و درﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت ﻣﺒﺎرزه

ﺗﻌﻤﻖ در آن اﻧﻘﻼب و ﮐﻮﺷﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع

از ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و

ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ

و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،در

ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 19

اﺳﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ

ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺻﺎدق و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺷﮑﻞ اﯾﻦ

ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ -دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

اروﭘﺎی در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮان ﺑﺎﻧﺒﻮغ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان،

ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن

و ﻣﺘﺮﻗﯽ اش ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ

دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ی ﮐﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ

ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

واﻗﻌﺎً ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺛﺎﺑﺖ

ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺰاد ﺑﻮده و ﺑﺎ آن ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ

اﺳﻼﻣﯽ -ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی وﺣﺸﯿﮕﺮی ﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ ی ﺑﺸﺮی ،ﻃﺒﻘﺎت وﺟﻮد

روﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ

ﺧﻮﻧﺒﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم -ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﺑﺮوز ﻣﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ

ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺣﺎدﺑﻮدن ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺎﺋﯽ از زﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک اﻗﺘﺼﺎدی،

اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﺸﺮی ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ی ﻣﻮﺟﻮد ،راﻫﯽ ﺟﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﮐﻮرﮐﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگ

ﻗﺪرت از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ

اﯾﻦ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺷﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ

و

ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﺘﻤﮑﺎران و

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ

اﻣﺮوز ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآﻣﺪن آن اﺑﺰار ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ؛ وﻟﯽ

اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﻼح اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏِ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ از

ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ را از اﻧﻘﻼب

اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ

ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه و از آﻫﻨﮓ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ

اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ درآﻣﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺮﻗﺮاری

آﻧﺎن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ،وﻋﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم

زﻣﺎن ،ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﮑﺎﻣﻞ آن را ﺷﮑﻞ داده

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ

ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ درﻣﯽ

اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﻮاﻣﻊ

آﯾﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات ﺷﺎن را

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖِ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت در

ﺑﺸﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ روز

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن و

رﻓﺎه و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ!؟

ﺟﻮاﻣﻊ

ﺑﺸﺮی

ﺑﻪ

ﻃﺒﻘﺎت

ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺷﺪﻧﺪ

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 20
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ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﭘﯿﺎم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی
در ﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان )ﮐﻠﻦ ،آﻟﻤﺎن(
رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺘﺎن
اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺪرداﻧﯽ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻌﻴﺪی ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻳﺎد ﻋﺰﻳﺰ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ اﻳﺮان ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ اﺳﺖ ،اﺑﺮاز دارﻳﻢ.
ﻳﺎد ﻋﺰﻳﺰاﻧﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ در دهﻪ  ٦٠ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻧﻤﺎدﻳﻦ  ٦٠و  ٦٧ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪن و ﺳﺮﺧﻢ
ﻧﮑﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارزش هﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ،ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ را ﭘﺎس داﺷﺘﻨﺪ؛ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ رهﺎﺋﯽ
ﺧﻠﻘﻬﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ اﻳﺮان از ﻗﻴﺪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎری ،اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرزﻳﻦ اﺳﻴﺮ در زﻧﺪان هﺎ از ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ
هﺎی ﻣﺮدم را در زﻧﺪان هﺎی ﺧﻮد اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزﻳﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات و ﺧﻴﺰش هﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﻮدﻩ ای ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺮﻳﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻣﺴﻠﻤًﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ  ٦٠ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
در ﺁن دهﻪ ﻧﻔﯽ هﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ اﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ رژﻳﻢ
در زﻧﺪان هﺎ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻣﻴﺎن
اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان را  ٧٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ
ﺳﻤﻴﻨﺎر ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻓﺮﻳﺎد اﻳﻦ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن "ﻏﻴﺮ ﺧﻮدی" ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ ﭘﮋواک دهﻴﻢ و ﺑﻪ ﺷﻌﺎر "زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد" ﻣﺤﺘﻮای ﻏﻨﯽ
ﺗﺮی ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ٨٤/٤/٢٧ -
ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺒﻼ از ﺳﻮی ﻓﺮﯾﺪه ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن "ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﺳﺮاﺳﺮی در ﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان" اﺑﻼغ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده  -ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی در ﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﭘﻮﻳﺎ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی در ﺑﺎرﻩ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﻩ ﮐﺮدن ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻋﺰﻳﺰاﻧﯽ را ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺁزادﮔﯽ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و از
ﺁزادی ﺗﻮدﻩ هﺎی رﻧﺠﺪﻳﺪﻩ اﻳﺮان دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ
اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺳﻤﻴﻨﺎر در
ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:
اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎی راﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ در ﺁن ﻧﻤﻮد
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داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻴﻠﯽ هﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .اﻣﻴﺪوارم ﺑﺎ
درک هﻤﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻗﺪر اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎی ﭼﭗ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
را ﺑﺪاﻧﻴﺪ .ﭼﭗ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ از واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﺳﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ،اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دل هﺎی
دردﻣﻨﺪﺷﺎن در ﺁن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ
دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر هﻢ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ "ﻣﺮدﻩ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ" اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ وارد
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﭽﻪ در زﻳﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻢ ﺑﻴﺎن دل
ﻧﮕﺮاﻧﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻳﺪم اﻓﺮادی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﻮﺷﺶ
"رﻋﺎﻳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" و ﺳﺨﻨﺎن "ﺷﻴﺮﻳﻦ" دﻳﮕﺮ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎی درﺳﺖ در اﻳﻦ
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﮑﺎهﻨﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﻴﻢ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ،ﻣﺒﺎدا در
ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﻧﻴﺮوهﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎی راﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻀﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،اﻳﻦ
ﺗﺮﻳﺒﻮن را هﻢ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﺸﻤﺎر ﺗﺮﻳﺒﻮن هﺎی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ از راﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دورﻩ ﺷﺎﻩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ وﻳﺪا ﺣﺎﺟﺒﯽ از ﻃﺮف
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر دﻋﻮت ﺷﺪﻩ ﺑﻮد )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﺮﻳﺒﻮن
ﻼ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ -ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﻈﺮات -ﻧﻪ اﻟﺰاﻣًﺎ ﮐﺎﻣ ً
دادﻳﺪ( وﻟﯽ او در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد .در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ
از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺳﻤﻴﻨﺎر را ﺁﻧﻘﺪر دﻳﺮ ﺑﻪ
اﻃﻼع ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺁن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻋﺪم ﺁﻣﺪن او ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر اﻃﻼع دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ دادن وﻳﺪا ﺣﺎﺟﺒﯽ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ،از ﺷﺮﮐﺖ در ﺁن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻮاهﯽ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﺮا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﺮد ﻳﺎد ﺷﺪﻩ در ﺳﻤﻴﻨﺎر -ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻦ دﻗﻴﻘًﺎ
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮرش ﭼﻪ دﻟﻴﻠﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ( -ﺑﺎز از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪود
ﺳﻤﻴﻨﺎر وﻗﺘﯽ را ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻴﺎم او ﭘﺮداﺧﺘﻴﺪ؟ اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﻳﺎدی
در ﺧﻮد ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ و ﻣﻦ در  textهﺎی ﭘﺎﻟﺘﺎک هﻢ ﺷﺎهﺪ ﭼﻨﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﻮدم .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت روی ﭼﺎپ ﭘﻴﺎم او ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮدﻳﺪ .ﺧﺐ ،راﻩ ﺣﻞ هﻢ هﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺳﻤﻴﻨﺎر ﭘﻴﺎم
را ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﺪ .اﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻴﺪ ﭘﻴﺎم او را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺮا دﻳﮕﺮ از ﺳﻤﻴﻨﺎر
وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ! ﺁﻧﻬﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻮد!
اﻳﻦ هﻤﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﮏ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ راﺳﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺿﻴﺢ داد؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ در
هﻤﻴﻦ ﺣﺪ هﻢ ﻣﻮاﻇﺐ هﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻴﺮوهﺎی واﻗﻌًﺎ ﭼﭗ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﮔﺮدد! هﻤﺎن
ﻼ اﻣﺮوز در هﻤﻴﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن و ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن
ﻧﻴﺮوهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐ ً
هﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ و راﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ اژدهﺎ هﺎ ،ﻣﺎران و ﻋﻘﺮب هﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﺳﻤﻮم
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺁﻧﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ!
اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ اﻧﺘﻘﺎد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ و ﺁن اﻳﻨﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ" اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﺳﻤﻴﻨﺎر -ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ از ﺁﻧﻬﺎ هﻢ از ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ -اﻣﮑﺎن
ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺤﺚ هﺎ را ﺑﺪهﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻼ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ؛ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن ﺣﻘﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ هﻢ
ﻋﻤ ً
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺁﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ﻳﮏ ﻳﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﻗﺖ
زﻳﺎدی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ .ﻣﺴﻠﻤًﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در دهﻪ  ٦٠اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ
از اﺳﺎرت ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺧﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،هﻤﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺑﺎ هﻤﻪ ﻗﻮا ﺑﺮای ﺗﺤﮑﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ
هﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻳﺮان را ﺑﺎ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﻤﻴﻨﺎر در ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻴﻞ از هﻤﻪ ﺁﻧﺎن -ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺷﺎن ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﻴﺮی -ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را
ﺷﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﺠﺪد ،ﺑﺮاﻳﺘﺎن در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺁرزوﻣﻨﺪم.

زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ، G8ﮐﻨﺴﺮت Live 8
راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﻟﻨﺪن و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
روﻧﺎک ﻣﺪاﺋﻦ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮان  G8در اروﭘﺎ 10 ،ﮐﻨﺴﺮت زﻧﺪه
)ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﯾﻮ  ،(8ﻇﺎﻫﺮأ ﺑﺎ ﻫﺪف "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ" از  2ﺗﺎ 6
ﺟﻮﻻی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﯾﻮ 8 -ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
در راه آزادی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻓﻘﺮ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻻﯾﻮ 8
ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ" :در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در زﻧﺪان ﻓﻘﺮ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آزادﺳﺎزی آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ" .اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را
ﺧﻮرده و ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺮت ﻻﯾﻮ 8 -ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اش ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد.
راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ  20000ﻧﻔﺮی "ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ" ﻧﯿﺰ
در  2ﺟﻮﻻی در ﺷﻬﺮ ادﯾﻨﺒﻮرگ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻘﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮐﻨﺴﺮت ﻻﯾﻮ  8و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ادﯾﻨﺒﻮرگ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم اروﭘﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ادﯾﻨﺒﻮرگ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﭘﺎپ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﻮرﮐﺮات ﻫﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  NGOﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﭘﺎپ از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ  ، G8ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﻬﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻻﯾﻮ  8ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﯾﻮ  8ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﺎب ﮔﻠﺪاف" ،و
ﻫﻤﮑﺎرش ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﻮﻧﻮ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻮ  8را ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎی " "Live Aidﺳﺎل  1985ﮐﻪ در
آن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ در اﺗﯿﻮﭘﯿﺎ
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻻﯾﻮ  8ﺣﺪود  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
 1,6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ آن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﻮد ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اش را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﭘﺎرک ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ
او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ او
دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺧﻮد زﯾﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺪا از اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ  CDو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش  CDﻫﺎی ﮔﺮوه "ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ" در روز ﺑﻌﺪ از
ﮐﻨﺴﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  1000درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﺳﯽ -دی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدی ﮐﻪ
از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،و ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺨﺶ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺣﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻮداﮔﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ در
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدار
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎزوﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ" ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ارزان

ﻗﯿﻤﺖ را ﺷﺪﯾﺪأ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎرک ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
در اﯾﺠﺎد ﻓﻘﺮ ﺳﻬﯿﻤﻨﺪ و از ﻓﻘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ارزان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮد ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻻﯾﻮ  8ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺗﺎم ﻫﺎﻧﺘﺮ" ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و در ﻋﻮض از
ﻓﺮوش ﺑﺎزوﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮد
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﯾﻮ  8ﻧﯿﺰ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺘﯿﻮ ﻓﺮاود  ،"Matthew Freudداﻣﺎد
ﺑﯿﻠﯿﻮﻧﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) (Rupert Murdochاﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻮ
ﻓﺮاود ﻋﻀﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮده
و ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی و
روزﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺾ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ او رﯾﭽﺎرد ﮐﺮﺗﯿﺲ) ،ﮐﻪ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻻﯾﻮ  8و ﮐﻨﺴﺮت ﺳﺎل  1985ﻧﯿﺰ ﺑﻮد( ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Love Actually,
Bridget Jones Diaries, Notting Hill, Mr
 Bean, Four Weddings and a Funeralو ﻓﯿﻠﻢ
" "Girl in the Caféﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ
اﺻﻠﯽ  Girl in the Caféﯾﮑﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ
 G8اﺳﺖ و ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ در ﻣﻮرد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و
دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻻﯾﻮ  8ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻻﯾﻮ  ، 8ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ "Ten
" Alpsاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮده و
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،در
ﺳﺎل  2004ﺑﯿﺶ از  400درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎی " "Nokiaو " "Volvoﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻻﯾﻮ  8و
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻻﯾﻮ  8و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ از ﮐﺎﻧﺎل
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻮل اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز رژﯾﻢ ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻻﯾﻮ  8ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮد.
ﻫﺰاران ﭘﻼﮐﺎرد "ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ" ﺑﺎ ﺧﺮج
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت
رﻧﮕﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ .راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
"زﻧﺠﯿﺮی از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ" ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ دراﯾﻦ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ در
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،در ﻻﯾﻮ  8و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ
 G8ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻮری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  G8اﻋﻼم
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  G8ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اداﻣﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪد )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در
ﻣﻮرد اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق( و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی  G8وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﻟﻨﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزادی ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ) International Settlements (BISﮐﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻧﮑﺪارﻫﺎ" اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ  G8اﺧﻄﺎر
داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط ﺑﯽ روﯾﻪ دﻻر ،ﺳﻘﻮط ﭘﻮل ﭼﯿﻦ و رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ
ارزش ﯾﻮرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺸﺴﺖ  G8و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
آن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ
روی ﻫﻤﻪ آن اﻣﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎذب و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻻﯾﻮ  8و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
داده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ای ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ داده ﺷﻮد اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ آن
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ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮأ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Charity
 Action Aidﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 90 ،درﺻﺪ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻣﺸﺎوران ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از
دوﻟﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  G8ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2010ﻫﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﻬﯿﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻮچ ﺑﻮدن اﯾﻦ ادﻋﺎ را
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  18ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎی اﯾﺪز در ﻃﻮل
 3ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺜﻞ
دﮐﺘﺮ و دارو و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ آب ﺗﻤﯿﺰ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺮق ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﺪز اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .در
ﺣﻠﯿﮑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻠﻮی ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪز را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ داروﺳﺎزی ﮐﻪ از ﻓﺮوش داروﻫﺎی
ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺪز ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺷﺮط
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود
داروﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  G8در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ
ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻠﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ  IMFو دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺑﻪ  . IMFﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ  IMFﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را )ﻣﺜﻞ آب(
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎ و آزاد
ﮔﺬاﺷﺘﻦ راه ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زاﻣﺒﯿﺎ و ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ،و
ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﻓﺘﺎده ،و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮده
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اﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  G8راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﺪاد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺿﺮرﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اراﺋﻪ داده ﻧﺸﺪ.
ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و در ﻓﻘﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
وﺟﻮد دارد ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻓﻘﺮ ،ﻧﻪ در راه
ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎی ﺳﻮدآور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .دﻟﯿﻞ وﺟﻮد و اداﻣﻪ ﻓﻘﺮ
و ﺑﺮدﮔﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻠﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،از دوﻟﺖ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ را ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮﯾﺶ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ دام ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
اﻣﺮﯾﮑﺎ
ر -م
ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب
ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ  -ر
ﺑﺪﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب
ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ داده ﺑﻮدﯾﺪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا
ﺻﺪای رﺳﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه
ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ

ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا

"اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ  "Unidad Popularﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﺎ در

ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ روز ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺒﻬﻪ

ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﯿﻠـﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و

"اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ" ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ

ﻻﺗﯿﻦ را ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ "Nueva Cancion

آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺳﯽ

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎم

ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه "اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ" ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ

آﻟﻨﺪه ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ و از

ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و

ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ﻧﺒﻮد و وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ،ﺑﺎ وﺟﻮد

اﯾﻦرو ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرا را ﺑﺎ

اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺮ ﺧﻮد در

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻨﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت

ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ

راه ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و آﻣﺎل ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻫﻮادار او داﺷﺖ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز در ﺻﻔﻮف ﻣﺒﻠﻐﺎن

ﻏﻢﺧﻮار ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﺤﺖﺳﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮدی

ﺳﯿﺎﺳﺖ رایدادن ﺑﻪ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﻧﻪ

اﺗﻮﭘﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن واﻗﻌﯿﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻟﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺷﺮﮐﺖ

زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﺤﺖﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دوراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﻠـﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺒﺎرزات

ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ

آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در راه ﺑﺮﻗﺮاری

ﺗﻮدهﻫﺎ و درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارد ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ

"ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ  "Venceremosرا ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮود

ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎری از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .او

آﺑﺴﺘﻦ ﺣﻮادﺛﯽ دورانﺳﺎز ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ و

"ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ" ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻠـﯽ ﺷﯿﻠﯿﺎﺋﯽﻫﺎ آﻧﻬﺎ را در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻓﺮاوان )از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺮﻣﻬﺎی

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺼﺎﺋﺐ آن ﺑﺴﯿﺞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ( ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ

در اﯾﻦ زﻣﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﻮن

ﺣﺮﮐﺘﯽ او آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠـﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ

ﺷﯿﻠـﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ،ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن

و ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ در راس ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎن

ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﯿﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺲ

ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎزوی ﭘﺮﻗﺪرت

ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻮده و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر( ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻔﻮذی ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی

ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهﻫﺎ را ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﮐﺮده و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ "ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ" در

ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

رﺳﯿﺪن ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ" .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ

آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آرا ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻫﻤﭽﻮن "ﺣﺰب ﺗﻮده" در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎزﺷﮑﺎر و

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت

ﮔﺎم ﺑﺮدارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎﻟﻮادور

روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی رﻫﺒﺮی ﺗﻮدهﻫﺎی

رﺳﯿﺪن و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ در ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪن آﻟﻨﺪه

آﻟﻨﺪه و "اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ" ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺟﺎنﺑﺮﮐﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ "ﺳﯽآیای  "CIAو واﺑﺴﺘﮕﺎن

ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ راﯾﮕﺎن و

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و واﺑﺴﺘﮕﺎن داﺧﻠــﯽ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ

داﺧﻠـﯽ آن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟـﯽ و روزﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داده

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد .وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﻣﺎﻧﻨﺪ

از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی

ﺷﺪ ﺗﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ

ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ دوران

ﺟﻤﻬﻮری را ﺳﺪ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﺮوزی در

اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻨﺪه داﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ

ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ "ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ،"Salvador Allende

اﯾﻦ راه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﯾﮑﺘﻮر

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ از او و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﯾﮑﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﺰب

ﺧﺎرا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ

ﺗﻮدهای او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠـﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد )ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺎرا

ﺷﯿﻠـﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی

ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺴﺮﺗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺻﺤﺒﺖ

ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺴﺮﺗﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات

ﺑﺮای ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺷﯿﻠـﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻨﺴﺮﺗﯽ ﺑﻮد

ﻧﺒﻮد( در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺮﯾﺎن

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻠﻘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺒﻬﻪای از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﻮدهای )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺰب

"اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ" ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻻﺗﯿﻦ )و از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا( در "اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠـﯽ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠﯽ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎری

ﻧﻬﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1970روزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺷﺎد در

ﺷﯿﻠـﯽ" در ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ

از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﻫﻘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر( ﺗﺤﺖ ﻧﺎم

زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 11

ﺷﻤﺎره 74

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ

اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ

روز  11آﮔﻮﺳﺖ  ،1973روزی ﺗﯿﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات

دﯾﮕﺮ در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ،ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ

ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ روز اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

او ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از

آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﯽآیاِی  ،(CIAﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا

"اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠـﯽ ﺷﯿﻠـﯽ" در ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر

"آیﺗﯽﺗﯽ  "ITTو واﺑﺴﺘﮕﺎن داﺧﻠـﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،از

ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری

ﺑﺎﺷﺪ؟ آری اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ در اﯾﻦ

ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﯿﻠـﯽ )و در راس آﻧﺎن آﮔﻮﺳﺘﻮ

از وﻋﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﺮده و ﺗﻌﺪادی از

اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﮐﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺣﻮادﺛﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ!

ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ!( ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه و

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻠـﯽ

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد وﻓﺎدار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻮﭘﺎی ﺷﯿﻠـﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ

در اﯾﻦ روزﻫﺎ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﯿﻠـﯽ

داده و ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻣﯿﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  1973ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮ

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﯿﻠـﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ،ﮐﺸﺘﻪ

ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻨﺪه و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻠـﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ

ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری

ﺳﺎل دوم ﺳﺎﻟـﯽ ﭘﺮآﺷﻮب ﺑﻮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی

دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی

ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ "ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﻣﻮﻗﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ( ﻓﺮﺳﺘﺎده

ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ" را از

ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﻠـﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر( در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ

ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی

ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،رﻫﺒﺮ ارﺗﺶ

ﮐﺎر ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺷﯿﻠـﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﯾﺎ در

ﺷﯿﻠـﯽ ،ژﻧﺮاﻟـﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "آﮔﻮﺳﺘﻮ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ Augusto

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮ دﯾﮕﺮی در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ

ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ" .ﺑﺎﻧﮏ

 "Pinochetﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده

ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

"ﻧﺸﺎن دادن وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺷﯿﻠـﯽ" ،از ﻃﺮف

ﺷﺪ.

ﺧﻮد از ﺷﯿﻠـﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺷﯿﻠـﯽ از وﺟﻮد "ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" در ﺷﯿﻠـﯽ ﺳﺨﻦ

اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺎ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر از

ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت در دوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺧﺼﻠﺘﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ

"ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠـﯽ" و ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه ﺗﺎ روز

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و وﻗﻮع ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و آزار و

آﺧﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ارﺗﺶ ﺷﯿﻠـﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ

ﻓﺮاوان در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﺑﺮای دﻓﺎع از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

اذﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ

ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم اﺣﺘﻤﺎﻟـﯽ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ

اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ

واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدن

زﺧﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،در ﭘﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ

ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ دﯾﮕﺮی )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﺗﻮدهﻫﺎی(

ارﺗﺶ ﺷﯿﻠـﯽ و ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ

زﺧﻤﻬﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﻮد.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎری را ،ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ از

ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه و "ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠـﯽ" )ﺣﺰب

ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻪ راﺳﺘﯽ رادﯾﮑﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح

"ﺗﻮده" آﻧﺎن( ﻫﻨﻮز دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻓﺮاوان در ﻣﻮرد

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﯾﮑﺘﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠـﯽ ﺷﯿﻠـﯽ

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ارﺗﺶ ﺷﯿﻠـﯽ و رﻫﺒﺮان آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪی

ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در اﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا

ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠـﯽ" ﺣﺘﯽ در ﺳﺤﺮﮔﺎه

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮود زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را آﻓﺮﯾﺪ :او ﮐﻪ ﭼﻨﺪی

در ﺳﺎل ﺳﻮم از ﺳﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﯿﻠـﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ

روز ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﺗﻮدهﻫﺎ را رد ﮐﺮده و

ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠـﯽ

از وﻓﺎداری ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ارﺗﺶ ﺷﯿﻠـﯽ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی اﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ

ﺟﺒﻬﻪ "اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ" را ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ!

ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮدهﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦﺑﺎر در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺑﻮد.
در اواﯾﻞ آﮔﻮﺳﺖ  ،1973وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﯾﮑﯽ از

ﺗﻮدهﻫﺎ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ

در ﺧﻼل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ دوران

ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ

"ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ

"ﻧﻪ" ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان و ارﺑﺎﺑﺎن آﻧﺎن

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮی وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺑﻮد ،او

 "Manifiestoرا ﺳﺮوده و اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ از

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورده و

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺷﯿﻠـﯽ

"ﮔﯿﺘﺎر ﻣﻦ

آﻧﺎن را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و اﻫﺪاف

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ و آن ﮔﻮﺷﻪ ﺷﯿﻠـﯽ

ﮔﯿﺘﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان

آﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ

و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی

ﺧﻮد

"ﺟﻮوان ﺧﺎرا  ،"Joan Jaraﻫﻤﺴﺮ وﯾﮑﺘﻮر ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ

اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ و

ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ.

ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ

ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ

از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﮑﺘﻮر ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت

ﺳﺎل  1972ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط اوج زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را

وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل "ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا" ﺷﺎﻋﺮ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ"

وادارد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ

ﺧﻠﻘﯽ ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯿﺎت ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺧﻼف ﺑﺴﯿـﺎری دﯾﮕـﺮ از ﺳﻔﺎرﺗﺨـﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺷﻤﺎره 74

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﻨﺪن  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻌﻪ  24ﺟﻮن ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻞ رای ﮔﯿﺮی

"زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﻘﻼب ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ"،

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ

"ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺗﻞ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن" و ...در

ﻣﺮﮐﺰ اﺧﺬ رای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻊ در

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی

اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎی

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﻦ رژﯾﻢ در ﻟﻨﺪن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده و

ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ،ﺿﻤﻦ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ

ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ

اﻓﺸﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻟﻨﺪن

اﺳﻼﻣﯽ،

رژﯾﻢ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی رژﯾﻢ ﺑﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دارودﺳﺘﻪ ﻫﺎی آن

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ

ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ در

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ

ﺑﻪ

ﺿﺪ

ورودی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی را ﻧﺪاد و ﺗﻈﺎﻫﺮات در

ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮد:

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﻦ

ﺑﺮ

ﺿﺮورت

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ

ﺣﺪود  100ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻫﻤﺮاه

از

اﻫﺪاف

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻈﺎﻫﺮات

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

و

ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ  -ﻣﺮدﻣﯽ  18ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1378
روز ﺷﻨﺒﻪ  9ﺟﻮﻻی از ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﺎ  2ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﯾﺴﺘﺎده ای در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  78در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮐﻨﺰﯾﻨﮕﺘﻮن ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه و اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ  -ﻣﺮدﻣﯽ
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺎن آزادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
"ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ"" ،از ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ"" ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،داﻧﺸﺠﻮی زﻧﺪاﻧﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" و  ...از
زﻣﺮه اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻮی ﻋﺎﺑﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻈﺎﻫﺮات اﯾﺴﺘﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﻟﻨﺪن و ﺳﺎزﻣﺎن
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪ.

وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا
ﺻﺪای رﺳﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه

ارﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داده و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮه آﻧﺎن را در

اﺳﺘﺤﻤﺎر و از ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ

دﻟﻬﺎ و ﯾﺎدﻫﺎ ﺟﺎودان ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ آن اﺳﺖ

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.

ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در
زﻧﺪان و در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،از ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن وﯾﮑﺘﻮر ﺟﻨﺎزه او را در

ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ،ﺟﯿﺮهﺧﻮاران و ارﺑﺎﺑﺎن آﻧﺎن ﺑﺎزﻧﻨﺸﺴﺖ.

ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮ او

اروﭘﺎﯾﯽ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ

او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮان ﺷﻌﺎر ﻣﯽداد .او ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ در

"ﺟﻮوان" ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﻪ اﯾﻦور و آنور

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺧﻮد

ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺒﺎرزهای ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت

زدن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰش ،ﺟﺴﺪ وﯾﮑﺘﻮر را دﯾﺪه

را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﯿﻠـﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و او ﺑﺮای آﻧﺎن

و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن وﯾﮑﺘﻮر ﭘﺮ از

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ او

زﺧﻢ ﺑﻮد ،دﺳﺘﻬﺎی او ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﯿﮑﺮ

در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺧﻼل روزﻫﺎی  11ﺗﺎ ) 15و ﯾﺎ

ﺻﺎدر ﺷﺪ .او را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ

ﺑﯽﺟﺎﻧﺶ ﺟﺎی زﺧﻢ  44ﮔﻠﻮﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ  (16آﮔﻮﺳﺖ  1973ﺑﺮ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﮔﺬﺷﺖ،

ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ

ﻫﻤﺮاه ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮگﺑﺎرﺷﺎن ﺻﺪای او را ﺑﺮای

آری آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا را از زدن

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﯿﺶ از

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻠـﯽ! آﻧﺎن

ﮔﯿﺘﺎر و ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪ ،او را در

اﺳﻄﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﺪاری

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن  40ﺳﺎﻟﮕﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ داده و

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪای او را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺪای

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎد

از ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ

ﮔﺮم او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯿﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

او را از ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮده و ﺻﺪای ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺳﺮاﯾﺶ درﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎرازات آﻧﺎن را

ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و

او را از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺷﻤﺎره 74

در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2003ﺗﻮدهﻫﺎی ﺷﯿﻠـﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از

ﻓﺮارﺳﺪ!

ﻣﺎ ﭘﻨﺞﻫﺰار ﺗﻦاﯾﻢ،

ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺪﯾﺪ "آﮔﻮﺳﺘﻮ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ"،

آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ!

در اﯾﻨﺠﺎ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻬﺮ

ارﺑﺎﺑﺎن و ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯿﻬﺎی او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽای

********************

ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎم ﻗﺘﻠﮕﺎه وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا،

ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦاﯾﻢ.

"اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠـﯽ ﺷﯿﻠـﯽ" ،را ﺑﻪ "اﺳﺘﺎدﯾﻮم وﯾﮑﺘﻮر

"ﺗﺮاﻧﻪ ،ﭼﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻠﯽ!

ﺧﺎرا" ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.

ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻣﺎ
در ﺷﻬﺮﻫﺎ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

ﻣﺎ ﭘﻨﺞﻫﺰار ﺗﻨﯿﻢ،
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2004ﯾﮑﯽ از دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ.

ﻣﺎ دهﻫﺰار دﺳﺖاﯾﻢ،

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺴﺮی ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ

ﻣﺎ ﭘﻨﺞﻫﺰار ﺗﻨﯿﻢ!

ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ،

وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﺻﺎدر ﮐﺮده

ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ و آن ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮر

ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورﻧﺪ،

ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﺟﻮد دارد؟

اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ،

از وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﺳﺮودهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه

ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ،

اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺮوده از اﯾﻦ

ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﺗﺮس و درد.

ﺳﺮودهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن "ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ" ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺷﺶ ﺗﻦ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ،

ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ

ﯾﮑﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮی را آﻧﮕﻮﻧﻪ زدﻧﺪ

ﯾﮑﯽ ﻣُﺮد،

ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﺘﻮان ﻓﺮدی را آﻧﮕﻮﻧﻪ زد

ﯾﮑﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

ﭼﻬﺎر ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ وﺣﺸﺖ
ﺑﺮﭘﺎﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﮕﺎه ﮐﻦ!

ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم

ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺘﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زد.

ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دره ﻣﺮگ ﭘﺮﯾﺪ،

ﺑﺎد ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آب

ﭼﻬﺎرﺗﺎی دﯾﮕﺮ

دﯾﮕﺮی ﺳﺮش را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﯿﺪ

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻬﯽ،

اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮگ داﺷﺘﻨﺪ.

و ﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﻮار،

ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﻟﺮزان،

دﻋﺎی ﮐﺎرﮔﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺗﻮ ﮐﻪ رودﻫﺎ را ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ،
ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﻮچ روح ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ ﮐﺮدهای.

ﺑﺎ ﻏﻢ ،ﺑﺎ درد ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎری اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺮس

از ﺗﺮس ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ دهﻫﺰار دﺳﺘﯿﻢ

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن

دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﯿﺰ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻦ

ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺮگ

ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ و آن ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﯽ،

ﺧﯿﺮه ﺷﺪه،

وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻨﺪ

آﻧﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺑﺮادراﻧﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻦ!

ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ!

ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از رﻓﯿﻖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ

زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻓﺮا رﺳﺪ!

ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻤﺐ و ﻣﺴﻠﺴﻞ دارد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻗﺪرت ﻣﺸﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ

ﻣﺎ را از ﭼﻨﮕﺎل آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻋﺠﯿﻦ ﮐﺮده

روزی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ!
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﺮ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی را
ارزاﻧﯽ دار!

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز دارم ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺑﺎد در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑِﻮَز!

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪهام،

ﺑﺎ آﺗﺶ،

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﻢ.
********************

اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺷﯿﻠـﯽ

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﯽ،
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ!
اﮐﻨﻮن
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﺎ

ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﺪ،
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺧﻮن ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻣﺪال اﺳﺖ
و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن

ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﯿﺰ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻦ
آﻧﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺑﺮادراﻧﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻦ!

ﭼﻬﺮه ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ،
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآورد،

ﺗﺮاﻧﻪ ،ﭼﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻠﯽ!

ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻦ را ﭘﺎک ﮐﻦ!

ﭼﻪ وﺣﺸﺘﯽ از دﯾﺪن

اﯾﻦ ﺷﻌﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮوده وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ را روز ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮد در اﺳﺘﺎدﯾﻮم
ﻣﻠـﯽ ﺷﯿﻠـﯽ ﺳﺮود .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻮده و ﺑﺪون
آﻫﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ.
ﺧﺪای ﻣﻦ،
آﯾﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدی؟

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺷﻤﺎره 74
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آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روز ﮐﺎر ﮐﺮده و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪی؟
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زن ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺎر

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﯾﻮار

دﯾﺪن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن

ﮔﯿﺘﺎر ﻣﻦ

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ.

ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺑﯿﮑﺮان

ﮔﯿﺘﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان

آرام ،آرام ﻣﺮگ را آرزو ﻣﯽﮐﺮدم

و ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺖ.

و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ

اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن وﺟﺪاﻧﻢ
ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآورد

آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ،

ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ

و ﻣﻮﺟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام،

ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

آﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ،

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ

و ارﺗﺶ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را

ﻟﺤﻈﻪ را

ﺑﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ

ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ درﻣﯽآورد.
********************

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺮاﻧﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﮔﻬﺎ،
در وﺟﻮد آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ

و ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﮐﻮﺑﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺘﯽ

ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺮاﻧﻪ را ﺗﺮﻧﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ﻣﺎ ده ﻫﺰار دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهاﯾﻢ.

ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻢ،

ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎ ،در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﻦ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ،

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را داراﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ ﺗﻦاﯾﻢ؟

و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﺧﻮﺑﯽ دارم
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

و ﻧﻪ ﺑﺰرگداﺷﺘﻬﺎی دﻏﻼﻧﻪ

ﺧﻮن رﻓﯿﻖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

ﮔﯿﺘﺎر

ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از ﺑﻤﺐ و ﮔﻠﻮﻟﻪ

اﺣﺴﺎس دارد و درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد

ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ دارد

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﻬﺎی ﮔﺮهﮐﺮده ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ!

و ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ

آه ،ﺗﺮاﻧﻪ،

ﭼﻮن آب ﺗﺒﺮکﺷﺪه اﺳﺖ

ﭼﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮی!

و ﺷﺎدی و ﻏﻢ را ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ

ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ،

وﺣﺸﺖزده ﻣﯽﺷﻮم.

آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﯾﻮﻟـﺘﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ،

وﺣﺸﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ،

ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ،

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ

ﺣﻘﺎﯾﻖ واﻗﻌﯽ
و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻘﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻗﻨﺎری
در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ
و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دارد
ﺗﺮاﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻮاره ﺗﺮاﻧﻪای ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎى

دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮﻧﺪ.

ﺧﺎرﺟﻰ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎى ﻓﺰونﺧﻮاه در داﺧﻞ از
ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﮐﺮده

ﮔﺮوه ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ

و ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروی در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ

اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ،

دﻫﻨﺪ و از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮى ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد،

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪرنﺳﺎزی ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻪ

اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻤﻞ

ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ )اﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻋﺮاق ﺳﻌﺪون

ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎى اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺤﻤﺪاﷲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ

 (...ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮب اﻻﺟﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن

اﻟﺪﻟﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادران اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﻮل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ

درﺳﺖ و ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﻰ

دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻗﺖ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺮاق ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ

ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﺗﺎزه ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 18

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ذواﻟﻘﺪر ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺴﯿﺞ ادارى و ﮐﺎرﮔﺮى ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮای دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ :ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر اﻣﺮوز
ﻧﻮﺷﺘﻪ "ﻓﺮد ﻣﮓ داف" و "ﻫﺎری ﻣﮓ داف" از ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ "ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﯾﻮﯾﻮ" آورﯾﻞ 2004
Fred Magdoff and Harry Magdoff
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻏﻼم

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ای ﮐﻪ ﺑﺸﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ-
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ  140ﻫﺰار
ﺷﻐﻞ در ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود  1/7ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎر در ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﻐﻞ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه از
ﺟﺪول  ، B-35ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری .(2004
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد .در واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻈﺎم و در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد اردوﺋﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر از اﺟﺰای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﺪاوم ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﻮد .و ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ
و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ .وﺟﻮد ﻣﺪاوم
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻫﺮم ﻓﺸﺎری ﺟﻬﺖ
ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﺎن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺗﺮس از

ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ
دﺳﺖ دادن ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
رﻫﺒﺮان رادﯾﮑﺎل ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻻزم ﮔﺮدد
ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﻮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن
ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎه آﯾﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
را ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ،وﺣﺸﺖ و
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﮐﺎر ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﻔﻪ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم ﮐﺎرﮔﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 13
درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ،وﺟﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری را ﺿﺮوری ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺑﻘﺎء وﺟﻮد دارد -ﻓﺮوش
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر -ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎء ﺑﯿﮑﺎران و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ اﻣﺎ ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮای
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای
ﮐﺎر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ را ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ،دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی

ﺑﯿﮑﺎری و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ از
درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺛﺮوت اﻧﺤﺼﺎرات آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ از ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻘﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی
در ﮐﺴﺐ "ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ" ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ دﻫﻪ
 1960ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﺮض ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدﻧﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای در
ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی آن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ درﻧﮓ و
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در دﻫﻪ
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ(.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ارﺗﺶ
ذﺧﯿﺮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً و
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ،
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و  ...ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره
ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی آب ،ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ،ﻏﺬا
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .ﻧﺮخ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ درآﻣﺪﺷﺎن در ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺷﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ

ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ
ﺛﺎﺑﺖ دﻻر از اواﺧﺮ دﻫﻪ  1980ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﻣﻌﺎدل  1/5دﻻر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد
اواﺧﺮ دﻫﻪ  1970ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﻓﺪرال ﺣﺘﯽ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﭘﻨﺞ دﻻر و ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺲ ،دﺳﺘﻤﺰدش در
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ازای  52ﻫﻔﺘﻪ و ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اش ده
ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و دوازده دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم درآﻣﺪ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در
داﯾﺮه ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن
ﺷﺪن و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و زﯾﺮ ﭘﻠﻬﺎ "زﻧﺪﮔﯽ"
ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﭼﻬﺎرده
ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ دﻻر ﺧﻂ ﻓﻘﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮاﺋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ از آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
و ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮﯾﺎً
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﻧﯿﺰ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﺸﮑﻼت و
دردﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد
واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﻨﺒﻞ اﻧﺪ ،آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺧﻮب را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ
ﺟﻮان ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و(...
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻏﻠﻂ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء اﺳﺎﺳﯽ
)ﻋﻮارض اﺳﺎﺳﯽ .م( ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و داﺋﻤﺎً ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ -ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری -ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎور ﺧﻮد
ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻓﺮودﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 16

ﺷﻤﺎره 74

ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪام ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﻗﻄﺮه ای ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺮﮔﺒﺎر
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺴﮑﻦ و ﻏﺬا و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ "ﻧﺎﻗﺺ" ﯾﺎ اﻓﺮاد
"ورﺷﮑﺴﺘﻪ ای" و ﯾﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﺸﻮد.
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﺎً ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺧﻼق ﻏﻠﻂ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽ
ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎه ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ
در آن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﺮض
دوﻟﺖ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ )زﯾﺮ ﻧﺎم ﻫﯿﭻ
ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ( ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪارس
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﻨﺪه ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم )ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .م( ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺨﺖ
و ﻣﺪاوم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪار
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ )و وﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ( ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﺧﺮاج ﻫﺎی دل ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ،
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﻢ
درآﻣﺪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن
و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ،
دوراﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻓﺸﺎری را
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎً آﻧﮑﻪ در دوران
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺟﻮّ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺘﯿﺰش ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و در ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﺶ در ﮐﺮه و
وﯾﺘﻨﺎم را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺗﻌﺮض ﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺮﮐﺰ و
در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﻬﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت و
رادﯾﮑﺎل و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﺛﺮ ﻓﺎز اﺧﯿﺮ درﺟﺎزدن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و
وﺣﺸﺖ زده ﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و
ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اروﭘﺎ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﻬﺎ )ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .م( ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺻﻒ
آراﺋﯽ ﮐﺮده ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺠﺰ ﯾﮏ
ﻃﻐﯿﺎن ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ آﺷﮑﺎر ،اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﭘﯿﺶ ﻧﺪارد.
وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎری ﮐﻪ در ﻓﻮق
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

اﻣﺮوز در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎر
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه در اﺛﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺰﯾﺪن در ﺣﻠﺒﯽ آﺑﺎدﻫﺎ
و در "ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی" ﻣﻘﻮاﺋﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﺟﺰﯾﺮه ﺛﺒﺎﺗﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ )اﺷﺮاﻓﯿﺖ( ﮐﺎرﮔﺮی
ای ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎم ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ
دارد و آﻧﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮد دﻫﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر
رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ،و
ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در رﺑﻊ
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺣﺎل ﺗﻌﺮض و ﺗﻬﺎﺟﻢ و
ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺒﺮد ﭘﺲ از ﻧﺒﺮد دﯾﺪه اﯾﻢ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر وارد ﺷﺪه )ﯾﺎ در دروازه
آن ﻗﺮار دارﻧﺪ( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ )اﻧﻘﻼب .م( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻊ
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
دﺳﺘĤوردﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﺳﺆال واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﺎﺳﺦ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮض ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 5
ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ای از ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮودﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﮔﺮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻮر و ﮔﺮﻣﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﻓﺰود .ﺗﺮاﻧﻪ و
ﺳﺮودﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی "ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻪ ،ﺷﺎﭘﺮه
ﻧﯿﺶ اش ﻣﯿﺰﻧﻪ"" ،ﻣﯽ ﮔﺬرد در ﺷﺐ"
و "ﺳﺮاوﻣﺪ زﻣﺴﺘﻮن" و "ﻫﻮا دﻟﭙﺬﯾﺮ
ﺷﺪ" ﺑﺮ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺣﻀﺎر ﻣﻮج ﻣﯽ زد.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻮّ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﮐﻪ از

ﯾﺎد و راه و آرﻣﺎن ﻫﺎی

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و واﻻی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﺳﺎل  67ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﯾﺎدآور اﺳﺘﻌﺎره زﯾﺒﺎی "ﺑﺬرﻫﺎی
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" ﺑﻮد) .اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب "ﺑﺬرﻫﺎی
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" ،ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ(

ﻣﯽ ﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت و
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﺎت
زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪون زﺣﻤﺎت
ﺑﯽ

ﺷﺎﺋﺒﻪ

و

ﻃﺎﻗﺖ

ﻓﺮﺳﺎی

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﻌﻨﯽ
رﻓﻘﺎی "ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان" اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﺎن ارج ﻧﻬﺎد
و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر از
اﯾﻦ ﻧﻮع را در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﭘﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮔﻮﺷﻪ
ای از ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﻣﺒﺎرزات اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ آزادی ﺧﻮاﻫﺎن و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ اراﺋﻪ
داد.

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 17

ﺷﻤﺎره 74

ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ،ﺳﻨﺖ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر

ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻼش ﺑﺮای

ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺋﻢ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
اﺧﯿﺮأ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای داﺋﻤﯽ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر

آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻏﻨﺎﯾﻢ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺘﺮل داﺋﻤﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮐﻤﭗ ﻣﯿﺮاژ( در ﺟﻨﻮب دوﺑﯽ ﻣﯽ

ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی در ﺳﺎل  1999و اﺷﻐﺎل

ﺑﺎﺷﺪ .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2001ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،آﻏﺎزﮔﺮ دوره ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﯿﺎت

ﮐﺎﻧﺎدا ) (CAFدر ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و رﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی

"ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺑﻮدن" ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ ".دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال "ﭘﺎل
ﻣﺎرﺗﯿﻦ" ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺒﻠﻎ  12,8ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﺎل  ، 2005ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ "ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺤﺮان
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ" اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ
رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﺎﺋﯽ

 100دﻻر

ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی ،دﺳﺖ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻔﻮر ﺣﺴﻦ ﭘﻮر اﺻﯿﻞ

 100دﻻر

ﻫﻮاﯾﯽ "ﻣﻨﻬﺎد" )ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺎم آن را ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﻣﯿﺮاژ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﻮدی

 100دﻻر

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ﻓﺎﺿﻠﯽ

 100دﻻر

ﺗﻐﯿﯿﺮ داد( در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻓﺮوزاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اش ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ اﻧﻔﺮادی

 100دﻻر

ﮐﻤﭗ ﻣﯿﺮاژ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اش ﺗﺎ ﮐﺎﺑﻞ  4ﺳﺎﻋﺖ )ﭘﺮواز(

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎدی ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻟﻨﮕﺮودی

 100دﻻر

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ اش و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻋﺮاﻗﯽ

 100دﻻر

ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی

ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﯿﻒ دﻟﯿﻞ ﺻﻔﺎﺋﯽ

 100دﻻر

درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻪ

ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻮرد

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎس داﻧﺶ ﺑﻬﺰادی

 100دﻻر

دﻧﺒﺎل اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺻﺪام )- 91

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ در ﺻﺪد

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﯿﺮی

 100دﻻر

 (1990ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ و از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ

ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزی "ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن" ﻋﻘﺐ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی اﺳﺤﺎﻗﯽ

 100دﻻر

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺪث ﻗﻨﺪ ﭼﯽ

 100دﻻر

ﻧﯿﺮو در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل

ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .دوﻟﺖ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻌﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﯿﺪی

 100دﻻر

ﺳﺎﻟﻬﺎی  1990ﺗﺎ  2001ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ

ﮐﺎﻧﺎدا و ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ ﺣﺎﻣﯽ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﮑﻨﺪر رﺣﯿﻤﯽ

 100دﻻر

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎدا و

ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﺳﻤﺎﻋﯽ

 100دﻻر

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺮاژ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ

ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ )ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﺳﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

اش!( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮی را در ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ

اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﻬﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮﯾﺶ

زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ﻧﻈﺮ

ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺋﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ

اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل

ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ در

در اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق )و ﺳﺎﺑﻘﺄ ﻧﯿﺰ در وﯾﺘﻨﺎم( وزﻧﻪ ای

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎز دارد.

ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮدارد .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺼﻮص از ﺳﺎل  2001ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و

 650دﻻر

اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ

 50دﻻر

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ

 100دﻻر

ﺳﻮﺋﺪ

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی 5000

ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ ﺣﺎﻣﯽ آن ﻣﺮﺗﺒﺄ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺎﺗﻮ )ﻧﯿﺮوی اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع ﺑﯿﻦ

 CAFو ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ.

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮی

 200ﮐﺮون

اﻟﻤﻠﻞ  (ISAFرا ﺑﺮای دﻓﺎع از دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮات اﻧﺠﻤﻦ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ

 200ﮐﺮون

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﺎدا )(CCCE

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺎﻓﻌﯽ

 200ﮐﺮون

دﻫﻨﺪه آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی دوﻟﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ

 200ﮐﺮون

ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﻘﺮار داﺋﻢ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اش در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺗﺨﺎذ و

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ اردﺑﯿﻞ ﭼﯽ

 200ﮐﺮون

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻘﺶ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ اﺻﻐﺮ ﻋﺮب ﻫﺮﯾﺴﯽ

 200ﮐﺮون

اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات "ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ" ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﻬﻤﯽ را دارد ،در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا در

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ":ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا از

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش در اﻧﺠﺎم

ﮐﺎﻧﺎدا
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

 100دﻻر

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 18

ﺷﻤﺎره 74

آﻧﺪره ﮔﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﮓ درﮔﺬﺷﺖ
"ﺁﻧﺪرﻩ ﮔﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﮏ" ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻴﺸﺮو اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ هﻤﮑﺎران ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﻳﻮﻳﻮ در ٢٣
ﺁورﻳﻞ  ٢٠٠۵درﮔﺬﺷﺖ.
او در  ٢۴ﻓﻮرﻳﻪ  ١٩٢٩در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ وی در ﺳﺎل  ١٩۴٠ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﮐﻮچ ﮐﺮد و وی در ﺁﻧﺠﺎ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﺑﻌﺪهﺎ ﻳﮑﯽ از
واﺿﻌﻴﻦ و ﺷﺎرﺣﻴﻦ ﺗﺌﻮری واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ .ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان "ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ" در ﺳﺎل  ١٩۶۶در ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﻳﻮﻳﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ "ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ در
اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ" در  ١٩۶٧اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ "اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﻴﺎﺳﯽ رﺷﺪ" ﭘﻞ ﺑﺎران ) (١٩۵٧ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدﻩ اﻣﺎ رﻳﺸﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ داﺷﺖ .او ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ دﻳﺪﮔﺎﻩ رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﺳﺎس اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل
 ١٩۶۶اش ﻧﻮﺷﺖ" :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻦ
ﻧﻬﺎدهﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﻩ
اﻧﺪ ،ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ دﻗﻴﻘًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ای ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻳﻌﻨﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری".
از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ هﺎ در ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ ،و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﺳﻠﻄﻪ داﺋﻤﯽ اﻳﻦ دوﻟﺖ
هﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﻧﮏ ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﺛﺎری ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺌﻮری واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد و ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺷﺎرﻩ داﺷﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ اش ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان "ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ" ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﻳﻮﻳﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ از ﻃﺮف
دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺗﻬﺪﻳﺪی ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ اش در ﮐﺸﻮر هﺎی

اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ای از ﻃﺮف دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻣﺮﻳﮑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺁن ﺑﻪ وی هﺸﺪار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ،از ورود وی
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻨﺎﺗﻮر ادوارد
ﮐﻨﺪی ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزﻩ ﮐﺎر ﻳﺎﻓﺘﻦ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﺘﻮن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل
ﻣﺆﻟﻒ "ﺗﺌﻮری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ" ﮔﺮدﻳﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرهﺎی وی ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ "اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ "١۴٩٢-١٩٧٨ ،اﺳﺖ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﺳﻤﻴﺮ اﻣﻴﻦ ،ﻳﺎر دﻳﺮﻳﻦ و هﻤﻴﺸﻪ هﻤﺮاﻩ ﻓﺮاﻧﮏ در ﺳﻮگ
او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

آﻧﺪره ﮔﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﮏ و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎرﺗﺎ ﻓﻮﺋﻨﺘﺲ را در

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  1972در ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ در ﮐﻨﮕﺮه

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در آﻏﺎز راه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن،

ﺳﺎل  1967ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎن،

) clascoﺷﻮرای ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ(

اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ "ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ"

ﻗﺎﻧﻌﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ .دراﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﮐﻪ دﻫﺴﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  2001در "ﯾﻮرﺗﻮ اﻟﮕﺮه" در

"ﺗﺌﻮری ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن" )ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺳﻠﻄﻪ

ﻓﺮاﻧﮏ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ F. H. Cardoso, Aribal Qvijano,

"ﻓﻮروم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽ دادﯾﻢ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ( "ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ" ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

 Rvi Mario Mariniو دﯾﮕﺮان( اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی

اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ )ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اش

"ﺗﺌﻮری واﺑﺴﺘﮕﯽ" را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.

آﺷﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮک ﺑﻮد( ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد.

دﻟﯿﻞ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ

رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪ .اﯾﺰاﺑﻞ )ﻫﻤﺴﺮم( و ﻣﻦ،

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ارﺗﺪوﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و

ﻓﺮاﻧﮏ را ﭼﻮن ﺑﺮادری دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ و از زﻣﺎن

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،رواﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه

آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در

ﺧﺮاﺑﺘﺮ ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺶ در ﻃﻮل دوازده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ

اراﺋﻪ ﻣﯽ داد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را "ﻧﯿﻤﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

از ﻃﺮف او ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری

ﻓﺌﻮدال" ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻧﮏ ﺗﺰ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼً

دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،اراﺋﻪ دﻫﻢ.

ﺳﺮﻃﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز

ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ "ﺳﯿﺴﺘﻢ

در ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﺧﻠﻮص ﺑﯽ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﮐﻪ در دﻫﻪ  70ﺗﻮﺳﻂ "اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ"

ﭘﺎﯾﺎن و روﺣﯿﻪ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ اش ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮاﻧﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪاً ﺳﺮﺑﺮآورده ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ :آرزوی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت

اروﭘﺎﯾﯽ آﻧﺴﻮی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ "ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ" )ﻣﺮﮐﺐ از ﺟﻮاﻧﯽ آرﯾﮕﯽ،

ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺮو دﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ.

ﺧﻮد وﻇﯿﻔﻪ ام را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادﻏﺎم

ﻓﺮاﻧﮏ ،واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ و ﻣﻦ( ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻢ .اﯾﻦ

او در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً دو ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ:

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ.

داری ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی "اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ

"ﺑﺤﺮان – ﭼﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ؟" ) (1982و "آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺰرگ"

ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﻗﺮار دادم .ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ اش

) (1991ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﺳﭙﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ

روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد دو ﻗﻄﺐ ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ﺑﻮد.

ﺷﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﯾﻮﯾﻮ  -ﺷﻤﺎره ژوﺋﻦ 2005

ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺎم  19 -ژوﺋﻦ 2005

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 19

ﺷﻤﺎره 74

ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب

ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از

ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ و در ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﻗِﺒَﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻨﺪﯾﺪه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ

آﻧﺎن و در رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺷﺎن ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮرات ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی

اﻧﻘﻼب ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﺎر ﺗﻮده

ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

ﭘُﺮ ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎن اداره ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻓﻌﻼً ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از

ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﮐﺎر ﺗﻮده ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ از

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ را

ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﻮرژواﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ( .اﻧﻘﻼب ﺗﻮده ﻫﺎ

روی داده اﺳﺖ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ" .ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ

ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را

ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ی ﺗﻮده

اﻧﻘﻼب ،وﺳﯿﻠﻪ ی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درﺳﺖ ﺗﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ")ﻧﻘﻞ از ﻟﻨﯿﻦ -درس ﻫﺎی

ﺳﺌﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ "اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ!؟"

اﻧﻘﻼب .( 1917 -و اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در دوره ای ﺻﻮرت ﻣﯽ

اﻗﺘﺪار ﺗﻮده ای

ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ

ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ و

داده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮﻓﻘﺮا و ﻣﺮدم ﻣﺼﯿﺒﺖ

ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن

در راﺳﺘﺎی اﺷﺎﻋﻪ ی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ی

دﯾﺪه و ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،و اﮔﺮ

ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

"اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ") (1در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ "ﻣﺎ ﺑﻪ ازای" ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در واﻗﻌﯿﺖ

ﻫﻤﻮاره در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،در دوره ی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ

ﺗﺄﮐﯿﺪ "اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" و ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ ،ﺗﻘﺒﯿﺢ

ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ،ﻃﺒﻘﺎت

اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ و

ﺗﻔﮑﺮات راﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ "ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ

ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺮده

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺶ در

ﻣﻮﺟﻮد" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭙﯽ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮده

ﺑﻮرژواﻫﺎ)ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﯽ،

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ-

ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان از ﻗﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد

اﻧﻘﻼب ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﻣﯽ

ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ دﻟﺨﻮاه ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ در

را در ﮔﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان

ﺧﻮرد و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﻘﻼب اﻧﺪ! ﭼﺮا

ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ -ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت

داﻧﺴﺘﻪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﺎت

دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ و روﻧﺪ اﻧﻘﻼب در ﻫﺮ

ورزﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺪون

زﺣﻤﺘﮑﺶ و رﻧﺠﺪﯾﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی

ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ

اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ .ﺑﺎ

وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻠﯽ ﻓﻮق ،ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ

واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺮدم

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺶ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ذاﺗﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ

اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و آزادی و

ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه ﻫﺎ و ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺖ

روﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺳﺮخ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺜﻼً در ﮐﺘﺎب "داد ﺑﯿﺪاد" ،ﺑﺎ

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی -

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺪام ﺗﮑﺮار

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﯿﻨﺖ ﺷﺮور

ﺷﺪه ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﯾﺎ

در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در اﻋﺼﺎر ﻣﺘﻔﺎوت

ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻃﺒﻘﺎت

دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﻫﻪ ی  50ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﺠﺎرب ﺑﺸﺮی ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ

ﺳﺘﻤﮑﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ی

ﻃﺮﯾﻖ "اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت"" ،اﯾﺜﺎر و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ"،

ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ

ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ،رﺷﺪ

"رﺳﺎﻟﺘﯽ اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﯾﺜﺎر" و ﺑﺎ "اﻧﻘﻼب"،

ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب

اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه در

"ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮﯾﻦ و ﻋﺎدل" ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﮔﻮﯾﺎ

ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮﮔﺰ

ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻧﻘﻼب

اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﻫﺎی "ﻣﺨﻤﻠﯽ" اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ

را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺮدم

ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ،از رﯾﺸﻪ و ﺑﻦ،

ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد،

ﻫﺸﯿﺎر و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ را درک

ﻓﮑﺮی ﺑﯿﻬﻮده و ﻋﺒﺚ و اﺳﺎﺳﺎً ﻏﻠﻂ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده

ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻫﺎی

و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "اﺻﻼً ﭼﺮا

"ﻣﺨﻤﻠﯽ" را ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﺗﺠﻊ،

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری -ﮐﻪ ذاﺗﯽ

اﻧﻘﻼب ﻻزم اﺳﺖ؟" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ

دﻏﻠﮑﺎراﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﭘﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان

داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺟﻮاب "اﻧﻘﻼب ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ"

ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ،در ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ

اﺳﺖ -ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ

را در ﺧﻮد دارد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آﺣﺎد

ﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی

ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ" ،ﺣﻖ")!؟( دارد ﮐﻪ در

ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن

ﺧﻮد ﺑﻪ رژﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺳﻤﯿﺖ آن در ﻣﻮاد

ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻢ ،ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﻣﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺟﺒﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺮض اﯾﻦ

داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن

ﺗﻮده ﻫﺎ ،را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی آن ،ﺑﻪ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی

ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ! اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ در

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان -از

ﻫﺴﺘﻨﺪ!؟ ﺟﻮاب روﺷﻦ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﺳﺎس ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺑﯿﺮون

دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی )ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ

ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده

ﮐﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ از زﯾﺮ ﺧﺮوارﻫﺎ ﺳﻤﻮم اﻓﮑﺎر ﺑﻮرژواﺋﯽ و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ

و ﺗﻀﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎن در ﮔﺮو

ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ -ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 6

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 20

ﺷﻤﺎره 74

)Payam Fadaee (The Publication of The Iranian People’s Fadaee Guerrillas

No. 74, JULY 2005

ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ در  14ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در
ﺳﻦ  83ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺪر رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺟﻤﺸﯿﺪی در  17ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﻦ
 94ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ درود ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ" .ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ" درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ درد و رﻧﺞ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺸﺎن در ﻗﻠﺐ

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺟﻤﺸﯿﺪی رودﺑﺎری

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ

ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺸﺸﺎن ﺟﺎی داﺷﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 6

ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺮوز در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

رﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪزاده در اﺛﺮ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺷﺮح اوﺿﺎع

ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﭼﻪ از ﻃﺮف

ﺳﯿﺎﺳﯽ ی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از  28ﻣﺮداد  ، 1332درﻣﻮرد

روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ

"ﺷﻌﺎرﻫﺎی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ای ﭼﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻃﻠﺐ -دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ،ﮔﺮاﯾﺶ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل
 1342در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ ی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
ﻧﺸﺎن داد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺗﻼش

ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ

ﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽ

در آن "ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪ ی ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺷﺮط ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪ

ﺷﻌﺎرﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ -ﺧﯿﻠﯽ از

ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﺋﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی

ی ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ".

اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

در ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎرﭼﻮپ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺸﯿﺪه

اﻧﮑﺎر ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در اﯾﺠﺎد

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ -ﮐﻪ ﺳﺘﺮوﻧﯽ ﭼﻨﺎن

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ی ﺷﻌﺎر
"ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن" و دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی "از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده"

ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻼش

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻃﺒﻘﺎت دارا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ

(1

ﮐﻮﺷﺸﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖِ ﮐُﻨﺪﮐﺮدن ﻟﺒﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﻧﺪﯾﺸﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ

ی ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدنِ ﺧﻮد را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس ﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ http://www.fadaee.org/ :

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:

0044 – 7946494034

http://www.ashrafdehghani.com
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﯾﺮ وارﯾﺰ ﮐﺮده و رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
National Westminster Bank
Branch Sort Code: 60-24-23
Account Name: M.B
Account No: 98985434
آدرس ﺑﺎﻧﮏ :
PO Box 8082
4 the Broadway, Wood Green London N22 6EZ, England

BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

e-mail address: ipfg@hotmail.com

ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ!

