ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان
)ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ( ﻧﮕﺎرش ﻧﻮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎره ۱۳۹۸ / ۱۴
 ۱۷ﻣﺮداد  ۸ – ۱۳۹۸آﮔﻮﺳﺖ ۲۰۱۹

ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎورد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ی ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان )ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ( ]از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﺣﭽﺎﻓﺦ[ از دو ﻣﻨﻈﺮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮاتِ اﺻﻼﺣﯽ آن ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان،
و دوم ﺗﺼﻮرات
ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﮐﻨﮕﺮه ]از
اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ[ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻫﻤﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ.

وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﻄﻮر زﯾﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ،ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﭽﺎﻓﺦ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺟﺒﻬﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و ﯾﺎ ﺟﺪل ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن و ..ﻧﯿﺴﺖ.
وﻇﯿﻔﻪ آﻏﺎز ﺑﺤﺜﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک در دو ﺻﺤﻨﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ
اﻧﺘﻘﺎدی و ﺟﺪل ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی و اﺳﻠﻮب
ﮐﺎرﮐﺮد روی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﻧﻈﺮی آﻏﺎز ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ،و در ﺻﻮرت
ﺷﺮﮐﺖ رﻓﻘﺎی ﺣﭽﺎﻓﺦ در ﺑﺤﺚ ،ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﮔﺮدد .ﺗﻨﻬﺎ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت روﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن
اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺪف ﺣﭽﺎﻓﺦ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ٬٬ﺧﻮب ٬٬در اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﺣﭽﺎﻓﺦ ﺧﻮد را ﯾﮏ »ﺣﺰب
ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﺮان
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﭽﺎﻓﺦ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﮑﺎت
ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺸﺘﺮکِ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺤﺎدی ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﭽﺎﻓﺦ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ .اﯾﻦ ﺟﺪا
ﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای وﺣﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺣﭽﺎﻓﺦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان آن را ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺎرﮐﺲ،
اﻧﮕﻠﺲ ،ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮان را زﻣﯿﻨﻪ ی ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،ﺣﭽﺎﻓﺦ
ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﺣﺰب
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﺑﺮای وﺣﺪت
ﭼﭗ ،ﻣﺒﺎرزهای ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺬار از
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در
اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺎن ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ی روز

ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک در ﻧﺒﺮد
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی
ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﻃﯿﻒ
ﭼﭗ اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﻄﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﻧﻈﺮات در ﺳﻨﺪ
اﺻﻠﯽ ﺣﭽﺎﻓﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ و
اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان )ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ( ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ دو ﺻﺤﻨﻪ ی
ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ
آﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺮدارد.

آﻧﭽﻪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان
ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ِ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺣﺪت دو ﻣﺒﺎرزه درک ﻧﻤﻮد،
و ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت،
ﺟﺪا از ﻫﻢ و در
ردﯾﻔﯽ ﺧﻄﯽ در ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ درک ﻧﻤﻮد؟

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻼن از ﮐﻠﯿﺖ و ﯾﺎ از اﺟﺰا

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮی ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ /ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از اﯾﻦ رو ﻋﻤﺪه و ﺿﺮوری اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ٬٬ﮐﻠﯿﺖ ٬٬ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان را در ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،و ﯾﺎ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﮔﺬار
از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،راﺑﻄﻪ ی ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪون
اراﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ و اﻫﺮم ﺿﺮوری
ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ی ﺗﻮده
ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری – ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری – دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟

ﺑﺪون ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ی ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻨﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن ﺷﺪه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در اﻋﻼﻣﯿﻪ دﯾﺮوز ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی« ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺒﺎرزات
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻬﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در روز  ۱۲ﻣﺮداد
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻧﺎن ،ﮐﺎر،
آزادی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد«؟

ﭘﺮاﺗﯿﮏ روزاﻧﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم!

آﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﮑﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎمِ رژﯾﻢ
وﻻﯾﯽ ،و ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ »ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،
ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﺷﻌﺎر راﻫﺒﺮدی ﻣﺎ« اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ
ﻻﯾﻪﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻫﺮم
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدن از ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ِ ﻣﺠﺪد در اﯾﺮان؟ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟ ﮐﻪ در
اﯾﺮان و در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳـﺶ درﺑـﺎره ی آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﭘـﺎ دارﯾـﻢ ،ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ،
ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﻮﻻر آن ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دآﻣﻮﮐﻠﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
اﯾﺮاﻧﯽ آوﯾﺰان ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ؟

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﭽﺎﻓﺦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

در ﺳﻄﻮر زﯾﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺗﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺣﭽﺎﻓﺦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار از آن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻧﻈﺮات ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮک

ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺷﺪه

» -۱ﭼﮑﯿﺪه« در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد» :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه و در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ،اﻧﺒﻮه ﺷﮑﺎف ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ«.

در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺑﺎ اﻧﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ ی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ در اﯾﺮان ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ در روﻧﺪ اﯾﺠﺎد »ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه« ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ در ﻋﻠﻞ ﻋﻠّـﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺑﺤﺮان ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻔﺎف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد و ﺑﻮد
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ؟ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﺎﮐﻢ،
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ،ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺎز دارد .ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان
رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪه ی ﻧﺎﺷﯽ از اِﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد »ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ«
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ!

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ در
دور ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال آن ﮐﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ را در ﻫﻤﻪ ی
دوﻟﺖ ﻫﺎی آن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ ،رﯾﺸﻪ ی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه
در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪ
زاﺋﺪه ی دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ی
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﺳﺘﻮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺪل
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،رﯾﺸﻪ ی ﻋﻠ ّـﯽ
ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﺮان را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﺧﺘﻪ و رواﺑﻂ
ـﺘﮕﯽ
ـﺖ .واﺑﺴـ
ـﺪه اﺳـ
ـﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧـ
ـﻪ اﯾـ
ـﺪداً ﺑـ
ـﺘﻌﻤﺎری را ﻣﺠـ
ﻧﻮاﺳـ
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ
ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﮔﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺸﺎراﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه

اﺳﺖ .ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ
ﯾﻮرش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﻧﮕﺮش
ﺑﻪ اﺟﺰا و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ی ٬٬ج ا ،٬٬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺤﺮان
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی در اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی آن ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻼن را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در
اﯾﺮان از
ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آن را ﺑﻪ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺰا
را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای
»ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ« ﮐﻪ
در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه اراﯾﻪ دﻫﺪ .ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻗﯿﻖ از
ﮐﻠﯿﺖ ﺳﻠﻄﻪ ی ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮐﺪام
ﺟﻬﺖ؟

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﭽﺎﻓﺦ
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﺗﺤﺎد از ﺳﻤﺖ
٬٬راﺳﺖ ٬٬و ﻧﻪ ٬٬ﭼﭗ٬٬
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﻈﺮی
اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻖ از ﮐﺎر در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﮔﺮدد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮز ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ی آن ﺑﻪ

ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﺨﺼﺎً اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺠﺎﻓﺦ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .وﻟﯽ ﺿﺮوری ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮراﻧﯽ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد؟

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ
ـﻠﻪ
ـﺎﻓﺦ را ﺑﻼﻓﺎﺻـ
ـﻮدن ﺣﭽـ
ـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺑـ
ـﻪ ی اﻋﻼم »ﻏﯿﺮاﯾـ
ـﻮد ﺟﺮﯾﻤـ
ﺷـ
ﺑﭙﺮدازد .از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ آﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺰب ﭼﭗ
ﻧﯿﺴﺖ؟!

در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﭽﺎﻓﺦ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺪون
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ از ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ
دﺳﺘﺎورد اﺳﺖ! آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ ﮔﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻋﻼم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
زداﯾﯽ از ﺣﺠﺎﻓﺦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و
ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ .اﻋﻼم ﯾﮏ »ﺣﺰب
ﻏﯿﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﻧﻪ ﺿﺮورت آن ﻣﺴﺘﺪل
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺑﺮای آن
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﻠﻤﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺎم
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ ﺣﺠﺎﻓﺦ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
زﯾﺮا ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
اﺳﺖ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ در
ﺳﻨﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺣﭽﺎﻓﺦ اﺳﺖ.

ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ ،اﺑﺰار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﯽ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ را
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ«
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ از ﺧﻮد ،ﺣﺠﺎﻓﺦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار و
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را
در ﺟﻬﺎن در ﭘﺮده ی
اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮاﻣﺮ و اﺟﺰای آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .زﻧﺪه
ﯾﺎ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی آن
را »ﺳﻮزن دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک از ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
اﺻﻼﺣﯽ -ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ؟

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﮐﻠﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
اراﯾﻪ دﻫﺪ ،ﺑﺠﺎی ﮐﻠﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
روﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .آزادی
ﺑﯿﺎن و روﺷﻦ ﺷﺪن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﺰﻟﺰل.

ﺑﺮای
ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺪون
ﺟﺰﺋﯽ

از اﯾﻦ رو ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ
از ﮐﺎر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در ﺷﻌﺎر »ﻧﺎن ،ﮐﺎر،
آزادی« ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
آن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮک ﻧﯿﺰه ی ﻧﺒﺮد
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ و آزادی ﺧﻮاه ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
آن اذﻋﺎن دارد!

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ/
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻠﻄﻪ ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ آن،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار
از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .روﻧﺪ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده
ﻫﺎی زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﭼﻨﯿﻦ

روﻧﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ/ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺷﻌﺎر ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاروﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ در درون ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺖ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﭽﺎﻓﺦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه آنﻫﺎ
را »ﮐﺎﻧﻮن«
ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻣﻀﻤﻮن آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ذﻫﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ و در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در اﯾﺮانِ ج ا ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا
در ج ا ﺳﯿﺮی ﺑﻪ
ﻗﻬﻘﺮا اﺳﺖ.

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﻢ ،از درون ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ )آﻣﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﺮوز از
 ۲۰۰۰ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ راﻧﺪ( ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ از ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ
ی ﻋﻠ ّـﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﯿﺮآب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ای ﮐﻪ

اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر
روزاﻓﺰون و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﺮداب ﺑﺤﺮان
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روز در اﯾﺮان دﺳﺘﺎورد ﮐﺎرﮐﺮدی-
ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزان ،ﺑﺎ ﺷﻼق ﺧﻮردن ﻫﺎ ،زﻧﺪان رﻓﺘﻦ
ﻣﺮدن ﻫﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه

ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮود؛ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮی ﺷﺎﯾﺎن دﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن ﻫﺎ ،ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
اﺳﺖ!؟

اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ .وﻟﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از آن و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ،ﻫﺪﻓﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ .ﻫﺪﻓﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺘﻘﻼل
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ زاﺋﺪه ی ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ! از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﻗﺮار
دارد ﺑﺎ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی«
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ی ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن آﻣﯿﺰ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ

را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ

ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺤﺮان
زده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری،
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آن اﺳﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻠﯿﺖ
ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮای »ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻮﯾﻦ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ؛ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺖ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ؛ در ﮐﻞ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﻪ آن داده ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮرات ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ژرﻓﺶ روﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ/اﻧﻘﻼﺑﯽ را در اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزان
ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ و وﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻮس
آﻧﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺪت ﺳﺒﻌﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺰد ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﺳﻮی
ـﻦ رو
ـﻪ از اﯾـ
ـﺮان ﮐـ
ـﺎﺗﯽ در اﯾـ
ـﺒﺮد ﻃﺒﻘـ
ـﺶ ﻧـ
ـﻦ ژرﻓـ
ـﺮ ،آری اﯾـ
دﯾﮕـ
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،در ﺳﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻠﯿﺖ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« در ﺑﺤﺮان ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
اﺻﻼح ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آن از ﻃﺮف ﺗﻮده ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯿﺖ آن ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﺒﺎرزه ی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ/دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ و
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،آﻫﻮاز  ،..ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
از ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ .آن ﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﻨﯿﻨﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﮐﺖ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« )ﻣﺎرﮐﺲ( را در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ژرﻓﺶ
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ در
ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!

ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ی ﮐﻠﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﮔﺮدد ،ﭼﭗ در ﻃﯿﻒ ﺧﻮد از ﮔﺮدوﻧﻪ ی
ﻧﻘﺶ ﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم آن ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای راﺳﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دری
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دوران
اﻓﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﺿﻌﻒ ﭼﭗ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در دوران اﻓﻮل.

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﮐﻠﯿﺖ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺎ را از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﻧﺪن در ﻇﺎﻫﺮاﻣﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ ،از ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺮده
ﮐﺎری و ﺳﻮزن دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﭼﭗ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﭽﺎﻓﺦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و در
ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎرهای
ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 -۲ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان )ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ( و
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻨﺪ -۸
ﺷﻌﺎر راﻫﺒﺮدی ﻣﺎ ،ﺳﻨﺪﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺪف وﺟﻮدی ﺣﭽﺎﻓﺦ را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﻪ ی آن ﻣﯽﭘﺮدازد و درﺳﺘﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺷﻌﺎر
راﻫﺒﺮی ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر و
دﻣﮑﺮات ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

»ﺷﻌﺎر راﻫﺒﺮدی« ﻃﺮح ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻀﻤﻮن آن ،ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮات« ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺷﮑﺎل ﻃﺮح ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﯿﺰ از
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،ﺷﻌﺎر
ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد؟ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ و ﺑﻪ وﯾﮋه،
ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺷﻌﺎر ﻃﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼف ﺧﻮد ﺑﺎ دو ﮔﺮه اﺳﺎﺳﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ در
ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ راه ﺣﻞ آن ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺶ
در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ی ﭼﮕﻮﻧﻪ و
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺪام
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ
ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺮون از ﮐﺎر در ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ  -۲اوﺿﺎع

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻓﺸﺎﮔﺮی درﺑﺎره ی »ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ در
ﺣﻮزه ی
اﻗﺘﺼﺎدی« در اﯾﺮان ،و ﺻﺪور ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ ی ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ »ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
وﺧﯿﻢ ﮐﺸﻮر« ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن »زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﺗﺤﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ]ت ام[
در ﺑﻄﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی« ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻟﯽ رﺷﺘﻪ ی ﻣﻨﻄﻖ
ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد وﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﯿﺮی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻃﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ »وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻢ« را
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزد ،در
ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
دادﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺴﺘﺪل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ،ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻋﻤﯿﻘﯽ را در ﮐﺸﻮر
ﭘﺪﯾﺪه آورده اﺳﺖ« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از »وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻢ«،
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ »ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
»ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ«.

و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﻧﺘﻈﺎر
اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺑﺎﯾﺪ
»زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﺗﺤﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی« را اﯾﺠﺎد
ﺳﺎزد ،ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ درﺑﺎره ی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ »ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ« اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ از

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﺑﺰار
اﻧﺤﺮاف ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪل
ﻣﯽ ﮔﺮدد» :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
 ،(..ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ ﮐﺸﻮر از ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ «.ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری!

»زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﺗﺤﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ در
ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی« ﮐﺪام زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺗﺮﮐﯿﺐ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح
ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ،وﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﻠﻮب
ﻏﯿﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮوری دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
رﺷﺘﻪ ی ﻃﺮح آن را
در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
و در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ/ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ژرﻓﺶ ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،در ﺑﻨﺪ  ،۴ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻤﺖ
ﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ،
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎ از ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ..را  ..در
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺧﯿﺰش ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ]ت ام[
ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده

اﻧﺪ«.

ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ» ،ﮐﻠﯿﺖ« ﻫﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ
»ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن« ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

»ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﻮد ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ« ،ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ِ ژرﻓﺶ
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ »ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪل« ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻨﺪ.(۴

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ی ﻣﻨﻄﻖ
ﭘﺮﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻧﻈﺮی ﭘﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ از درون ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ
ﺧﻮد از ژرﻓﺶ
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

در

اﯾﺮان

ﺑﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻧﻤﯽ

ﭘﺮداز.

ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺎ

ﻃﺮح

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﺒﺎرزات ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ/دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،در
ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ و اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
در ﻧﺒﺮد ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ و
دور در ﻧﺒﺮد دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ رود.

»ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻤﺖ
ﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ« ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ۴ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن از
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﻣﺒﺎرزان را ﺑﻪ
ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭘﺪﯾﺪه ی »ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭘﺪﯾﺪهای ﻻاﻗﻞ ﺟﺪا
از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن اﺳﺘﻘﻼل آن ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت را در آن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻃﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺪﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ
»ﺣﻘﯿﻘﺖ« اﺳﺖ،
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺗﺄﯾﯿﺪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ ی »ﮐﺎرﮔﺮان و
دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﻮد ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ« از
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد »ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﺎﺻﻠﻪ
ی ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ،ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ را در ﮐﺸﻮر دﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ« از

ﺑﺨﺶ اوﺿﺎع
اﻗﺘﺼﺎدی!

در اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دادن ﺳﺮﺷﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم« ،ﮔﺎﻣﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ!

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
»ﻏﯿﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺑﻮدن ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻇﺎﻫﺮی دﻓﺎع از »ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ« و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ از ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ .اﺑﺰار ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻦ »اﻧﻘﻼب ﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ« اﺳﺖ.

ﺗﺮﻓﻨﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان و اﻣﺜﺎل آن از ﻃﺮوق
ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ/ﺻﻨﻔﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ج ا
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺳﺎﻧﻪ
ای ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ
از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺮد ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ زﻧﺎن
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺑﻪ
دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺼﻤﻢ و ﻣﺒﺎرزه
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،اﻣﺮوز ۱۲ ،ﻣﺮداد در ﺑﯽ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ
»ﻧﺎن ،ﮐﺎر آزادی«
در ﮐﻨﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽ درﺧﺸﺪ .درود ﺑﻪ آﻧﺎن!

ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻮﯾﻪ ی
اﻗﺘﺼﺎدی آن

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان« را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺟﻨﺒﺶ »ﭼﭗ« را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ
»ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
و ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن« ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺪون
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﯿﺎزی
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ ،۷
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد» :ﻣﺎ
ﺑﺮای ﮔﺬار
از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮات ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و
ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ »ﺑﻪ

ﮐﺎﻧﻮن« ﻣﺒﺎرزات
ﻫﻤﻪ ی ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
اﺳﺖ ،از
»اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺣﺰب ﭼﭗ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺬف ﻏﯿﺮ ﺿﺮور ،ﮔﺎﻣﯽ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﯽ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﭘﺸﺖ ادﻋﺎی »ﻏﯿﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﻮدن« ﺣﭽﺎﻓﺦ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
راﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و ﻏﯿﺮه! اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع راﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان آن را ﻋﻠﻨﯽ و
ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ رﺷﺘﻪ ی ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
و ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﭘﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.

در آﻏﺎز اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرات ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای دورﻧﻤﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﻈﺮات ﮐﯿﻨﺰﯾﺎن ﭼﭗ
اﺳﺖ ،ﻓﺎﻗﺪ دورﻧﻤﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ
ﺳﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎﻟﮏ
و ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ٬٬ﺑﺎزار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،٬٬ﻧﻘﺸﯽ اﺑﺪی
ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.

ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای
ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﭽﺎﻓﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﺑﺪون ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﺮ
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﯿﻨﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد و ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد.

ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﭽﺎﻓﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺳﮑﻮت ﻣﻐﺮوراﻧﻪ از ﮐﻨﺎر اﻧﺘﻘﺎدات ﻧﮕﺬرد و در ﺑﺤﺜﯽ رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﯿﻒ ﭼﭗ
در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ،
ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد.

