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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮاژﻳﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن
)ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻨﮕﺮﻩ " "11و ﺗﺰ ﻡﺸﻌﺸﻊ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ (

ﺻﻼح ﻡﺎزوﺟﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2000ﺑﻮد  ،از ﺁﻥﺰﻡﺎن ﮐﻪ اﻥﺸﻌﺎب از ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﮔﺮوﻩ
اﻥﺸﻌﺎﺑﯽ ،ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻥﺪ ﺑﻴﺶ از 6ﺳﺎل ﻡﯽ ﮔﺬرد .دورﻩ ﺣﺴﺎس
و ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﺳﺎزﯼ از ﺣﻴﺎت ﮐﻮﻡﻠﻪ ﺑﻮد .ﻥﺎﻇﺮیﻨﯽ ﮐﻪ ﻡﺒﺎﺣﺜﺎت ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ایﻦ دورﻩ از
ﺣﻴﺎت ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎد دارﻥﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﻡﻘﻄﻊ ﻡﻮج وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ
ﻃﻴﻔﯽ از دوﺳﺘﺪاران ،اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﻃﻴﻒ
هﻤﮕﻮن ﻥﺒﻮد ،ﺑﻌﻀﺎ از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزﯼ اﻡﺎ ﺑﺎ ﻥﮕﺮﺵﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ از روﻥﺪ اﻥﺸﻌﺎب و
ﻡﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻥﺰﻡﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد داﺵﺘﻨﺪ ﻡﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﻡﯽ دیﺪﻥﺪ ،از ایﻦ
رو ﻡﻮﺽﻌﯽ و ﺣﺪت ﻃﻠﺒﺎﻥﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻥﺪ .اﻡﺎ ﺟﻤﻌﯽ دیﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ و ﻡﺎهﻴﺖ
واﻗﻌﯽ اﺥﺘﻼﻓﺎت ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﺸﻴﻮﻩ اﯼ ﺁﺵﮑﺎرو ﺑﻌﻀﺎ ﻥﻬﺎن و دور از اﻥﻈﺎر اﻡﺎ
ﺁﮔﺎهﺎﻥﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮﻩ دادن ﻡﺴﺎﺋﻞ و اﺥﺘﻼﻓﺎت ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﺥﻮرد ﺟﺎﻥﺒﺪاراﻥﻪ ﺑﻪ
ﻡﻨﺸﻌﺒﻴﻦ ﺑﺮاﯼ وﺣﺪت دوﺑﺎرﻩ ﺗﻼش ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ از راﻩ وﺣﺪت دوﺑﺎرﻩ،
رادیﮑﺎﻟﻴﺴﻢ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را رﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ یﺎرﯼ ﺟﺮیﺎن راﺳﺖ ﻡﻨﺸﻌﺐ از ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺳﺮ
ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ زیﺮ ﺁب ﮐﻨﻨﺪ.
اﻡﺎ در ﮔﻴﺮ و دار ایﻦ ﺗﻼش هﺎ و ﻓﺮیﺎدهﺎﯼ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﺎﻥﻪ و زیﺮ ﺑﺎران ﭘﻨﺪ و اﻥﺪرزهﺎﯼ
ﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ و دﻡﮑﺮات ﻡﺎﺑﺎﻥﻪ ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ هﻢ ﻡﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،اﻥﺸﻌﺎب
را ﺑﺎزﺗﺎب و ﭘﻴﺎﻡﺪ روﻥﺪهﺎیﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﯽ دیﺪ ﮐﻪ ﺥﺎرج از ﻡﺎ و در ﺟﻬﺎن واﻗﻊ در
ﺟﺮیﺎن ﺑﻮدﻥﺪ و ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ارزیﺎﺑﯽ اﻥﺸﻌﺎب را اﺟﺘﻨﺎب ﻥﺎﭘﺬیﺮ ﻡﯽ داﻥﺴﺖ .ﻡﺎ ،ﮐﺮدارهﺎﯼ
ﻥﺎﻡﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻡﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ از ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ و
ﺳﭙﺲ راﯼ ﻥﻴﺎوردﻥﺶ در ﮐﻨﮕﺮﻩ هﻔﺘﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان ﺵﺪ را ﻥﻪ ﻋﻠﺖ اﻥﺸﻌﺎب
ﺑﻠﮑﻪ ﻡﺤﺼﻮل هﻤﻴﻦ روﻥﺪهﺎ ﻡﯽ دیﺪیﻢ .از هﻤﻴﻦ رو ﻡﺮزﺑﻨﺪﯼ هﺎﯼ اﺥﻼﻗﯽ و ﺁﺗﺸﻴﻦ و
ﻇﺎهﺮا رادیﮑﺎل در ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﻪ ﺟﺮیﺎن اﻥﺸﻌﺎﺑﯽ را ﮐﺎﻡﻼ ﺳﻄﺤﯽ و ﺵﮑﻨﻨﺪﻩ ﻡﯽ دیﺪیﻢ و
در ﻡﻘﺎﺑﻞ ،هﻤﻪ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺪاران ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﺑﻪ یﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزیﺎﺑﯽ ﻡﺎﺗﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از
روﻥﺪ اﻥﺸﻌﺎب ﻓﺮا ﻡﯽ ﺥﻮاﻥﺪیﻢ.
ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﮐﻪ ﺥﻮد هﻤﺰاد ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺘﯽ ایﺮان ودر ﺑﻄﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ایﺮان و اوﺽﺎع ﺟﻬﺎﻥﯽ در ﭘﺎیﺎن دهﻪ ﭼﻬﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻥﻬﺎد ،ﻥﻤﯽ ﺗﻮاﻥﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت دروﻥﯽ ﺥﻮدش را ﺥﺎرج و ﻡﺴﺘﻘﻞ از روﻥﺪهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻡﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دهﺪ .ایﻦ ﻡﺘﺪﻟﻮژﯼ و روش ﻡﺎﺗﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﻪ هﺮ ﺟﺮیﺎن زﻥﺪﻩ و
ﭘﻮیﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻥﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ هﺎﯼ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺑﺎ دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺵﺎیﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻥﻴﺎزهﺎﯼ زﻡﺎﻥﻪ
ﺥﻮد رﺵﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺻﺪق ﻡﯽ ﮐﻨﺪ.
ایﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺪام ﺑﻮدﻥﺪ؟ یﮑﯽ از ایﻦ روﻥﺪهﺎ ،روﻥﺪ ﺟﻬﺎﻥﯽ اﺽﻤﺤﻼل و ﻓﺮوﭘﺎﺵﯽ ﺑﻠﻮﮎ
ﺵﺮق و ﺳﻘﻮط ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻡﺎیﻪ دارﯼ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ایﻦ ﺑﻠﻮﮎ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻗﺪرت هﺎﯼ اﻡﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪ دهﻪ ﺑﻮد ﺁن را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و
ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﻢ ﻡﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ اﻟﻘﺎ ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .ایﻦ وﻗﺎیﻊ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻡﻮاج ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺽﺪ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺘﯽ و ﺗﻌﺮض ﺑﻮرژوارﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و اﻥﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮﯼ هﻤﺮاﻩ
ﺑﻮد ﺵﺮایﻂ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺘﯽ را دﺵﻮار ﺳﺎﺥﺖ .ﺳﻘﻮط و ورﺵﮑﺴﺘﮕﯽ
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ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺵﻮروﯼ و ﭘﺎیﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺵﺪن ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﺁراﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﭼﮑﺶ و داس اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺵﺮق ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎﯼ
ﻡﺘﺸﮑﻞ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان و ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﮐﻪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺥﻮد ﻥﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ
در ﺵﻮروﯼ را ﺳﺮﻡﺎیﻪ دارﯼ و ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻮرژوایﯽ ﻡﯽ داﻥﺴﺘﻨﺪ یﮏ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻡﯽ ﺁﻡﺪ ،اﻡﺎ ﻡﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ در ایﻦ ﺗﻮهﻢ ﻥﺒﻮدیﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﻴﻢ
ﺗﺎریﺨﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و در ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻡﺪت ﺑﻪ ﺗﻘﻮیﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﻡﯽ اﻥﺠﺎﻡﺪ .ﺑﻪ ایﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎدﻩ ﮐﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺵﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻮرژوایﯽ ﻥﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ
ﻗﺪرت ﮔﻴﺮﯼ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻡﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮدیﻢ ﮐﻪ ایﻦ زﻡﻴﻦ ﻟﺮزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺲ ﻟﺮزﻩ
هﺎﯼ ﻡﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن دیﺮ یﺎ زود از ﻡﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ یﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻥﻴﺴﺖ ،هﻴﭻ
دیﻮار ﭼﻴﻨﯽ ﺁن را از روﻥﺪهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﻥﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ایﻦ روﻥﺪهﺎ در ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﺥﻮاهﻨﺪ یﺎﻓﺖ .ﺟﺮیﺎن اﻥﺸﻌﺎﺑﯽ از ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ازﺗﻠﻔﺎت و
ﺗﺒﻌﺎت ﭘﺲ ﻟﺮزﻩ هﺎﯼ ایﻦ روﻥﺪ ﺟﻬﺎﻥﯽ ﺑﻮدﻥﺪ .ﺁﻥﻬﺎ در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺑﻮرژوازﯼ
زاﻥﻮ زدﻥﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺵﺪﻥﺪ.
از ﻃﺮف دیﮕﺮ روﻥﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژوایﯽ در ایﺮان و ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻡﺪن ﻡﺤﻤﺪ ﺥﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ
ﺵﻌﺎر دیﺎﻟﻮگ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﻡﻴﺎن ﺗﻤﺪﻥﻬﺎ و ورود دوم ﺥﺮدادﯼ هﺎ ﺑﻪ دایﺮﻩ ﻗﺪرت ﮐﻪ ﺥﻮد
ﺑﺎزﺗﺎب رواج ﺑﺮﻥﺎﻡﻪ هﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺮ ﻡﺒﻨﺎﯼ ﻡﺪل ﻥﺌﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ و ﺗﻼش
ﺑﻮرژوازﯼ ایﺮان ﺑﺮاﯼ اﻥﻄﺒﺎق روﺑﻨﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﺤﻮﻻت
اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻮد ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺪایﯽ ﺟﺮیﺎن اﻥﺸﻌﺎﺑﯽ از ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﺗﺴﺮیﻊ ﮐﺮد .هﻤﻪ ﺑﻴﺎد دارﻥﺪ
ﮐﻪ در دورﻩ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺥﺎﺗﻤﯽ زﻡﺎﻥﯽ ﮐﻪ دوم ﺥﺮدادﯼ هﺎ در ﻡﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﺑﺮو ﺑﻴﺎیﯽ داﺵﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﮎ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در ﻡﻴﺎن ﺑﺮﺥﯽ از ﻡﺤﺎﻓﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﺮد در هﺠﺮت ﺑﺮاﯼ ﻡﺮﺗﺒﻂ ﺵﺪن و هﻤﺮاﻩ ﺵﺪن ﺑﺎ روﻥﺪ اﺻﻼﺣﺎت و
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ار ﭘﺮوﺳﻪ ﺁﺵﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ایﻨﻬﺎ در ایﻦ ﺗﻮهﻢ ﺑﻮدﻥﺪ ﮐﻪ زیﺮ ﭘﺮﭼﻢ دوم
ﺥﺮدادﯼ هﺎ ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺥﻮد ﻡﯽ رﺳﻨﺪ .ﻡﻘﺎرن ایﻦ رویﺪادهﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮان اﻥﺸﻌﺎب وﺳﻮﺳﻪ ﺵﺪﻥﺪ و ﺑﺎ ﺵﻴﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﺮف رهﺒﺮﯼ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ از راﻩ
هﺎﯼ ﻥﺎﻡﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻥﺪ .ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ دادن هﺎﯼ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﻪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺥﺎﺗﻤﯽ ) (1ﺑﺮاﯼ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺎب دیﺎﻟﻮگ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺁﻥﻬﻢ درﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز
ﺑﻌﺪ از ﺗﻈﺎهﺮات و ﺳﺮﮐﻮب ﺥﻮﻥﻴﻦ ﻡﺮدم ﺳﻨﻨﺪج در  3اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  1377اﻥﻌﮑﺎس ﺗﻼش
ﺳﺮان اﻥﺸﻌﺎب ﺑﺮاﯼ اﻥﻄﺒﺎق دادن ﺥﻮد ﺑﺎ روﻥﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژوایﯽ در ایﺮان ﺑﻮد .ایﻦ
ﺑﻮد ﺁن ﺵﺮایﻂ ﻥﻮیﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮان اﻥﺸﻌﺎب ﻓﮑﺮ ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ از درﮎ ﺁن ﻋﺎﺟﺰ
اﺳﺖ.
هﻤﺰﻡﺎﻥﯽ ایﻦ روﻥﺪهﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﻴﺮﯼ دوﻓﺎﮐﺘﻮﯼ اﺣﺰاب و ﻥﻴﺮوهﺎﯼ ﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎﻟﻴﺴﺖ در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ وزرا ﻗﻨﺪ در دهﺎن ﺳﺮان اﻥﺸﻌﺎب ﺁب ﮐﺮد و
ﮐﺎر ﺁﻥﻬﺎ را از ﺵﻴﻔﺘﮕﯽ و وﺳﻮﺳﻪ هﺎﯼ زودﮔﺬر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻥﻘﺸﻪ ﻡﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﺮف ﮐﻮﻡﻪ
ﻟﻪ ﮐﺸﺎﻥﺪ و ﺁﻥﮕﺎﻩ ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻥﻘﺸﻪ هﺎیﺸﺎن ﻥﺎﮐﺎم ﻡﺎﻥﺪﻥﺪ راﻩ اﻥﺸﻌﺎب را در ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺪاﺋﯽ ﺟﺮیﺎن اﻥﺸﻌﺎﺑﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻡﺤﺼﻮل ایﻦ روﻥﺪهﺎ ﺑﻮد .ﻡﺎ
ﺗﺮدیﺪ ﻥﺪاﺵﺘﻴﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﺟﺮیﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﻴﺎدهﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ و ﺳﻨﺖ هﺎﯼ اﻥﻘﻼﺑﯽ و
ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺘﯽ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را از ﺑﺮﻥﺎﻡﻪ و ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺥﻮد ﻡﯽ زدایﺪ .ﺑﺮاﯼ ایﻨﻬﺎ
ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان اﺳﻢ رﻡﺰ ﺽﺪیﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﻢ و هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ایﺪﻩ رادیﮑﺎل
و اﻥﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .و در ایﻦ راﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺥﺘﮕﺎن ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ رﺣﻢ
ﻥﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد ،ایﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﻢ از یﺎدﻥﺎﻡﻪ ایﻦ ﻋﺰیﺰان ﻡﯽ ﺥﻮاهﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ایﻦ
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ﻋﺰیﺰان را در ﺥﺪﻡﺖ اهﺪاف و ﻡﻮاﺽﻊ راﺳﺖ رواﻥﻪ ﺥﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ .اﮔﺮ ایﺪﺋﻮﻟﻮﮔﻬﺎﯼ
ﺑﻮرژوایﯽ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﻼش ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻡﺎرﮐﺲ اﻥﻘﻼﺑﯽ یﮏ ﻓﻴﻠﺴﻮف و
اﻗﺘﺼﺎد دان ﺑﯽ زیﺎن ﺑﺴﺎزﻥﺪ ،ایﻨﻬﺎ هﻢ ﻡﯽ ﺥﻮاهﻨﺪ رهﺒﺮان ﺟﺎﻥﺒﺎﺥﺘﻪ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
یﮏ ﻟﻴﺒﺮال ﻡﺘﻌﺎرف ﺑﯽ ﺁزارﺗﻨﺰل دهﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪیﻦ ﺵﻴﻮﻩ اﻋﺘﺒﺎر و ﻡﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺁﻥﻬﺎ را دﺳﺘﻤﺎیﻪ
ﻡﻮاﺽﻊ ﺑﻮرژوایﯽ اﻡﺮوز ﺥﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ .از هﻤﻴﻦ رو ﺵﮑﺴﺖ ﺁﻥﻬﺎ در ﺳﺮﻗﺖ ﻥﺎم
ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﺮاﯼ ﻡﺎ ﮐﺎﻡﻼ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ایﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﺮوﭘﺎﺵﯽ ایﺪﺋﻮﻟﻮژیﮏ ،ایﻨﺒﺎر در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدﯼ
ﺁﻥﺎرﺵﯽ ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻡﺎیﻪ دارﯼ را ﮐﻪ ﻋﺎﻡﻞ و ﻡﺴﺒﺐ ﮐﻠﻴﻪ ﻡﺼﺎﺋﺐ و ﺗﻴﺮﻩ روزﯼ
هﺎﯼ ﺑﺸﺮیﺖ اﻡﺮوز اﺳﺖ را ﺑﻪ یﮑﺒﺎرﻩ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ دادﻥﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ،
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ در دوﻟﺖ ﺑﻪ ورد زﺑﺎﻥﺸﺎن ﺗﺒﺪیﻞ ﺵﺪ و ایﺪﻩ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺵﻮراﺋﯽ و دﺥﺎﻟﺖ ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺗﻮﭘﻴﺎیﯽ ﮐﻪ
هﺮﮔﺰﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻥﺨﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ از ادﺑﻴﺎت ﺁﻥﺎن ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ رﺥﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ.

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯼ از ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ایﻦ دﮔﺮدیﺴﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ -ایﺪﺋﻮﻟﻮژیﮏ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻥﻄﺒﺎق
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺥﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ اﻡﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﻡﺮیﮑﺎ در ﻡﻨﻄﻘﻪ را در درون
ﺻﻔﻮف ﺥﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد.
ﺟﺮیﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﺬراﻥﺪن ایﻦ دﮔﺮدیﺴﯽ ﺑﻪ اردوﯼ ﻥﻴﺮوهﺎﯼ ﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎﻟﻴﺴﺖ
ﻡﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و در ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺥﻠﻴﺞ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻡﻠﯽ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن را از ﻡﺴﻴﺮ هﻤﮕﺮایﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ اﻡﺮیﮑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ.
ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﻤﺮاﻩ ﺣﺰب دﻡﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ایﺮان ﺑﺎ اﻡﻴﺪ ﻡﺪاﺥﻠﻪ ویﻮرش
ﺁﻡﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ایﺮان و ﺗﮑﺮار ﺳﻨﺎریﻮﯼ ﻡﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎر و ﺥﻮﻥﺒﺎر ﻋﺮاق در ایﺮان ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ ﻡﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺥﻮد و یﺎ در ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن اﻡﺘﻴﺎزاﺗﯽ در
زﻡﻴﻨﻪ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﻡﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﻡﺮیﮑﺎ در ﻡﻨﻄﻘﻪ هﻤﺮاﻩ ﺵﺪﻥﺪ .رﻓﺘﻦ هﻴﺌﺖ ﺳﺎزﻡﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ واﺵﻨﮕﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﻠﺴﺎت در زیﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﻡﺮیﮑﺎ و ﭘﺮﺳﻪ زدن در
ﮐﺮیﺪورهﺎﯼ ﺳﻨﺎﯼ اﻡﺮیﮑﺎ در اداﻡﻪ هﻤﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺑﻮد.
ﻓﺮاﺥﻮان هﺎﯼ ﻡﮑﺮر ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻥﯽ و دیﺪارهﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
هﺎیﺶ ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻡﺎﻥﻬﺎﯼ ﻡﺨﺘﻠﻒ در ایﻦ زﻡﻴﻨﻪ در راﺳﺘﺎﯼ هﻤﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ
اﻡﺮیﮑﺎیﯽ ﺑﻮد .ایﻦ ﺟﺮیﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮﯼ هﻢ ﺁیﻨﺪﻩ ﺥﻮد را در رﺵﺪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﯼ
ﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﻡﻴﺎن ﻡﻠﻴﺘﻬﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺳﺎﮐﻦ ایﺮان ﻡﻴﺒﻴﻨﺪ و ﻡﻴﮑﻮﺵﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﻥﺪ
دادن اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻡﺎﻥﻬﺎﯼ ﮐﺎرﺗﻮﻥﯽ در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻡﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ایﻦ ﻡﻠﻴﺘﻬﺎ ،ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ
ﻡﻮرد ﻥﻈﺮ ﺥﻮد و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻡﺎن اﻡﺮیﮑﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻥﺪ.
ایﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺵﮑﺴﺖ ﻡﻮاﺟﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .رﮐﻮد و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ﺵﻌﺎرهﺎﯼ اﻡﺮوز ﺁﻥﻬﺎ در زﻡﻴﻨﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ و ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻥﯽ ﻥﺎﺵﯽ از ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﻡﺮیﮑﺎ در ﺥﺎورﻡﻴﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در ﻡﻮرد ایﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر اﺥﺺ
در ﺁن ﺟﻬﺘﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﺁن اﻡﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻥﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻡﺮیﮑﺎ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ روﺑﺮو ﺵﺪﻩ اﺳﺖ و اﻡﺮیﮑﺎ در ﻡﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺰام ﻥﻴﺮوﯼ زﻡﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ
اﺵﻐﺎل ﺗﻬﺮان ﺳﻨﺎریﻮﯼ ﻋﺮاق را در ایﺮان ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .اﻡﺮیﮑﺎ ﻗﺎدر ﻥﻴﺴﺖ راﻡﺴﻔﻠﺪ
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وزیﺮ دﻓﺎع را در ﭘﺴﺖ ﺥﻮد اﺑﻘﺎ ﮐﻨﺪ و اﻡﻨﻴﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺥﻮد را در ﻋﺮاق ﺗﺎﻡﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ را در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻥﺪ.
ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ در ﻡﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ اﻡﺮیﮑﺎیﯽ ﺟﺮیﺎﻥﺎت ﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻡﻘﻄﻊ ﻓﻀﺎﯼ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻡﻌﻪ را ﻡﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻡﺎﻥﻨﺪ ﮐﻮهﯽ اﺳﺘﻮار ایﺴﺘﺎد ،ﺥﻼف ﺟﺮیﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﭘﻴﮕﻴﺮاﻥﻪ ﺗﻼش ﻥﻤﻮد ﺗﺎ ﻡﺎهﻴﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ اﻡﺮیﮑﺎ و ﻋﻮاﻗﺐ
ﻡﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎر ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺮاﯼ ﻡﺮدم ﻡﻨﻄﻘﻪ روﺵﻦ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻥﮕﺮاﻥﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ
ﻥﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ازیﮏ ارزیﺎﺑﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻡﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻡﻨﻴﺖ اردوﮔﺎﻩ ﺗﺎن از
ﺥﻄﺮ ﺣﻤﻼت هﻮاﺋﯽ اﻡﺮیﮑﺎ ،از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁن دﺳﺖ ﺑﺮداریﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﻮرﯼ و
ﻡﺘﺎﻥﺖ اوﺽﺎع را ﺗﻮﺽﻴﺢ داد .ﺑﻪ ﺳﺮزﻥﺶ اﭘﻮرﺗﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎیﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮرﯼ
اﻡﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ ﻟﻨﻴﻦ ﻡﻮﺽﻊ دو ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻡﮑﺮاﺗﻴﮏ را ﺗﺠﻮیﺰ ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ وﻗﻌﯽ ﻥﻨﻬﺎد.
و ﺑﻪ ﭘﻨﺪ و اﻥﺪزهﺎیﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ اﻡﺮیﮑﺎ و دریﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ
ﻡﺎﻟﯽ از ﺁن دﻋﻮت ﻡﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻥﮕﺮیﺴﺖ.
ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺥﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ دادن ﺑﺎ روﻥﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژوایﯽ در
ایﺮان هﻢ ﺑﺎ ﺵﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺵﺪ .ﻡﻴﺰ ﮔﺮدهﺎﯼ رادیﻮﺋﯽ ﻡﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﯼ ادب از اﻋﻀﺎﯼ
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﮐﺮدهﺎﯼ ﻡﺠﻠﺲ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁﻥﻬﺎ در ﻡﻴﺎن ﻃﻴﻒ دوم ﺥﺮدادﯼ
هﺎﯼ ﺑﻮﻡﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﻡﺬاﮐﺮات ﭘﻨﻬﺎﻥﯽ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن وزارت
اﻃﻼﻋﺎت رژیﻢ هﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻡﯽ ایﻦ اﻡﮑﺎن را داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺵﺎیﻌﻪ
ﻡﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﻥﻴﺮوهﺎﯼ اﭘﻮزیﺴﻴﻮن ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن را در ﺣﺎﻟﺖ اﻥﺘﻈﺎر و دﺳﺖ روﯼ دﺳﺖ
ﮔﺬاﺵﺘﻦ ﻥﮕﺎﻩ دارد .ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺑﺎ ﺵﮑﺴﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دوﻟﺘﯽ ایﻦ ﺳﺘﺎرﻩ اﻗﺒﺎل هﻢ رو ﺑﻪ
اﻓﻮل ﮔﺬاﺵﺖ.
ﻡﻮﺽﻊ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻗﺒﺎل اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺎریﺨﯽ ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن در 16
ﻡﺮداد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ در ﺑﺤﺮان ایﻦ ﺟﺮیﺎن ﺑﯽ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﻥﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
ﮔﺬﺵﺘﻪ زﻡﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ در اداﻡﻪ اﻋﺘﺮاﺽﺎت ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺥﻮان یﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻮﻡﯽ و ﺳﺮاﺳﺮﯼ را داد ﺁﻥﻬﺎ در ﻡﻘﺎﺑﻞ ایﻦ ﻓﺮاﺥﻮان ایﺴﺘﺎدﻥﺪ و در ﮐﻤﻴﻦ ﻥﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺵﮑﺴﺖ ﻓﺮاﺥﻮان را ﺑﻪ رخ ﻡﺎ ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﻡﺎ ﺁﻥﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻓﺮاﺥﻮان اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺥﻴﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻡﺮدم روﺑﺮو ﺵﺪ و اﻋﺘﺼﺎب ﺵﮑﻮهﻤﻨﺪ  16ﻡﺮداد ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ ﺟﻨﺒﺶ
اﻥﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ایﻨﺒﺎر از ﺳﺮ اﺳﺘﻴﺼﺎل ﺑﺎﻥﮓ ﺑﺮﺁوردﻥﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ایﻦ
اﻋﺘﺼﺎب را ﻓﺮاﺥﻮان ﻡﯽ داد ﻥﺘﺎیﺠﺶ هﻤﻴﻦ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﻡﯽ ﺵﻮد ﮔﻔﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻥﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ
اﺟﺎزﻩ ﻥﻤﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزیﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎیﺸﺎن وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻥﻨﺪ .ایﻦ ﻡﻮﺽﻊ ﮔﻴﺮﯼ ﻥﺸﺎن
داد ﮐﻪ ایﻦ دوﺳﺘﺎن دروﻏﻴﻦ ﻡﺮدم درﻃﺮح ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻥﯽ و ایﺠﺎد ﺻﻒ واﺣﺪ
ﻡﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻡﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻥﺪازﻩ ﺻﺪاﻗﺖ دارﻥﺪ.
ﺵﮑﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺵﮑﺴﺖ ،ﺟﺮیﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ در ﺳﺮﻗﺖ ﻥﺎم ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﺮ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮدﻥﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ در دل ﺥﻔﻘﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ رژیﻢ ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ و
ﺟﻮد ﻥﻬﺎدﻩ و در دل دو اﺥﺘﻨﺎق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻡﯽ و در ﺟﺎﻡﻌﻪ اﯼ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﻴﺸﺎﻡﺪرن
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺥﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﻡﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ در ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﺑﺪﻥﻴﺎ ﻡﯽ ﺁﻡﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺥﻮد و
اﺳﺎﺳﻨﺎﻡﻪ اش را در یﮑﯽ از دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻡﺤﻠﯽ ﭘﺎریﺲ ﺑﻪ ﺙﺒﺖ ﻡﯽ رﺳﺎﻥﺪ .در ﺁﻥﺼﻮرت
اﮔﺮ یﮏ اﻗﻠﻴﺖ  17در ﺻﺪﯼ اﻥﺸﻌﺎب ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ و ﻥﺎم ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ را ﺑﺮ ﺥﻮد ﻡﯽ ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ،
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻥﻮﻥﯽ ﻗﺮار ﻡﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻡﺎ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ در دل اﺥﺘﻨﺎق ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻡﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ و ﻡﺮدم ﺣﻖ ﻥﺪارﻥﺪ ﺗﺎ ﻥﻄﺮاﺗﺸﺎن را ﺁزاداﻥﻪ اﺑﺮاز دارﻥﺪ .در ایﻨﺠﺎ هﻤﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ اﯼ ﮐﻪ از ﺁن یﺎد ﺵﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﺘﻴﻦ و ﭘﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻡﻬﻢ ﺗﺮ از هﻤﻪ
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ﺻﺎدﻗﺎﻥﻪ ﻃﯽ ﺵﻮد ،در ایﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺻﻮﻻ ﻥﻪ ﺑﺎزداﺵﺘﮕﺎهﯽ وﺟﻮد دارد و ﻥﻪ ﺟﺮیﻤﻪ
ﻥﻘﺪﯼ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻡﺎ ﺟﺮیﺎن ﺥﺎﻃﯽ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺵﮑﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺗﺎوان ﮐﺎرش را ﺑﭙﺮدازد .ﻡﺎ در ﮐﻨﮕﺮﻩ دهﻢ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدیﻢ ﮐﻪ ﻥﻘﺸﻪ رﺑﻮدن ﻥﺎم
ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﺎ ﺵﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻓﺎﮐﺖ هﺎ هﻤﻪ ایﻦ را ﻥﺸﺎن ﻡﯽ دهﻨﺪ.
از ﺳﺎزﻡﺎﻥﻬﺎ ،اﺣﺰاب ،ﮔﺮوﻩ هﺎ و ﻡﺤﺎﻓﻞ و ﺟﻤﻊ هﺎﯼ ﻡﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ ایﺮان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﺮ
اﺥﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻡﺎ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ هﻴﭽﮑﺪام ایﻦ ﺟﺮیﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻥﻤﯽ
ﺵﻨﺎﺳﻨﺪ .یﮑﯽ ازﺟﺮیﺎﻥﺎت ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ یﮏ دورﻩ هﻤﺮاﻩ اﮐﺜﺮیﺖ ﭘﺎﯼ اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ اﺗﺤﺎد
ﺑﺮاﯼ دﻡﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺎ ﺁﻥﻬﺎ اﻡﻀﺎ ﻡﯽ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻡﺘﻮﺟﻪ ﻡﻮاﺽﻊ ﭘﺮو اﻡﺮیﮑﺎﺋﯽ ﺁﻥﺎن ﺵﺪ
از ایﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺥﻮد را ﺑﺎز یﺎﻓﺖ .یﻌﻨﯽ ﭼﭗ ایﺮان ﮐﻪ هﻤﻪ ﻗﺒﻮل دارﻥﺪ
یﮏ ﻥﻴﺮوﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺥﺎﻥﻮادﻩ ﺥﻮد راﻩ ﻥﺪادﻩ اﺳﺖ .و ایﻦ واﻗﻌﻴﻴﺎت یﮏ
ﻓﺸﺎر ﻡﺪام ﺳﻴﺎﺳﯽ و روﺣﯽ را ﺑﺮ اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎدﻩ ایﻦ ﺟﺮیﺎن وارد ﺁوردﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺥﻼﺻﯽ از ایﻦ وﺽﻌﻴﺖ ﮐﺎر دﺵﻮارﯼ ﻥﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ارادﻩ ﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ و ﺑﺲ.

ﮐﻨﮕﺮﻩ " "11و ﺁن ﺗﺰ ﻣﺸﻌﺸﻊ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻬﺘﺪﯼ
ایﻦ ﺵﻤﺎرﻩ  11ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ایﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ  3ﮐﻨﮕﺮﻩ داﺵﺘﻪ اﻥﺪ .اﻡﺎ از ایﻦ ﺑﮕﺬریﻢ ،ﺗﺎزﻩ
ﮐﺎرﺵﺎن ﺑﺎ ایﻦ ﺟﻌﻠﻴﺎت درﺳﺖ ﻥﻤﯽ ﺵﻮد.
هﻤﺎﻥﻄﻮر ﮐﻪ از ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﺎ روزﻥﺎﻡﻪ ﺋﺎﺳﻮ) (2ﭘﻴﺪاﺳﺖ و "ﺑﺎواﯼ ﭘﻴﺮ"
ﻡﻘﺎﻟﻪ ﻥﻮیﺲ روزﻥﺎﻡﻪ " ﭼﺎودیﺮ" ) (3ﮐﻪ ﻥﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻥﺎم واﻗﻌﯽ وﯼ ﻓﺎش ﺵﻮد ﺑﺮ ﺁن ﺗﺎﮐﻴﺪ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ در ایﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻡﻨﺎﻗﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺎح ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻡﺎدﻩ اول اﺳﺎﺳﻨﺎﻡﻪ ایﻦ ﺟﺮیﺎن ،ﮐﻪ ﺳﺎزﻡﺎﻥﺸﺎن را یﮏ ﺣﺰب اﻥﻘﻼﺑﯽ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻡﯽ داﻥﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎح اﻗﻠﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ ﺑﻨﺪ اول اﺳﺎﺳﻨﺎﻡﻪ از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﻮﻥﻪ ﺥﻮاﻥﺎیﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﮐﺎر و ﺑﺮﻥﺎﻡﻪ ﭘﺮاﺗﻴﮑﯽ ایﻦ ﺟﺮیﺎن ﻥﺪارد ﺑﺎیﺪ ﻋﻮض ﺵﻮد .ﺟﻨﺎح
ﻡﻬﺘﺪﯼ ﮐﻪ اﮐﺜﺮیﺖ ﮐﻨﮕﺮﻩ را در اﺥﺘﻴﺎر داﺵﺘﻪ اﻥﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ایﻦ ﺑﻨﺪ ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ.
ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اول ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ روزﻥﺎﻡﻪ ﺋﺎﺳﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دو ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﻡﻦ ﺽﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻡﺠﺪد ﺑﻨﺪ  1اﺳﺎﺳﻨﺎﻡﻪ را در دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﻄﺮح ﮐﺮدﻩ ام و
اﮐﻨﻮن هﻢ ایﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺽﺮورﯼ ﻡﯽ داﻥﻢ اﻡﺎ ایﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎیﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺵﺪ.
"ﺑﺎواﯼ ﭘﻴﺮ" ﻡﻘﺎﻟﻪ ﻥﻮیﺲ ﭼﺎودیﺮ ﭘﺮدﻩ از روﯼ ایﻦ ﭘﺰ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥﻪ و اﭘﻮرﺗﻮﻥﻴﺴﻢ ﻡﻬﺘﺪﯼ
ﺑﺮداﺵﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ در ﺑﺮﺥﯽ از ﻡﻨﺎﺳﺒﺖ هﺎﯼ ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﯽ ﻡﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ  1اﺳﺎﺳﻨﺎﻡﻪ ﺑﺎیﺪ ﻋﻮض ﺵﻮد اﻡﺎ از ﭼﻨﺪ ﻡﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰارﯼ
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﺳﺎزﻡﺎﻥﯽ ﺑﺮ ﺽﺮورت ﺗﻌﻮیﺾ ایﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ و
هﻤﻔﮑﺮان وﯼ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ از ﭘﺎپ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺗﺮ ﺵﺪﻩ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﻡﺎﻥﻨﺪ یﮏ
ﺟﺮیﺎن ﭼﭗ ﺑﺎﻗﯽ ﻡﯽ ﻡﺎﻥﻨﺪ و ﻡﺎدﻩ یﮏ را هﻢ ﻋﻮض ﻥﮑﺮدﻥﺪ.
ﺗﺮدیﺪﯼ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و اﻥﻘﻼب ﺑﺮاﯼ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﭘﺮﻥﺴﻴﭗ
ﻥﻴﺴﺖ ،و اﻗﻠﻴﺖ ﺳﺎزﻡﺎﻥﯽ ایﻦ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻡﺎ ﻡﯽ داﻥﺪ .در ایﻨﺠﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺴﺎب هﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و ﮐﺴﺐ ﻡﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﻡﺎﻥﺪﮔﺎرﯼ
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ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮیﺎن ﭼﭗ را دﺳﺘﺎویﺰ ﻓﺮار دادﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﭘﻠﻨﻮم ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﺑﻌﺪ از
ﮐﻨﮕﺮﻩ و ﺣﺬف ﺟﻨﺎح ﻡﻘﺎﺑﻞ از دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻤﻴﻦ ارزیﺎﺑﯽ را ﺗﺎیﻴﺪ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺻﻒ ایﻦ ،دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن در ایﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ اﻥﮕﻴﺰﻩ اﺻﻠﯽ اﺗﺨﺎذ ایﻦ
ﻡﻮﺻﻊ اﭘﻮرﺗﻮﻥﻴﺴﺘﯽ ﻥﻴﺴﺖ .واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺮیﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﺵﮑﺴﺖ ﺥﻮردﻩ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﺪﻥﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ اﻡﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق زیﺎدﻩ از ﺣﺪ ذوق زدﻩ
ﺵﺪﻩ ﺑﻮد و ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻥﻤﯽ ﺵﻨﺎﺥﺖ .ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ در اﻥﺘﻈﺎر ﺗﮑﺮار ﺳﻨﺎریﻮﯼ ﺥﻮﻥﻴﻦ
ﻋﺮاق در ایﺮان ﻟﺤﻈﻪ ﺵﻤﺎرﯼ ﻡﯽ ﮐﺮد .هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻡﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز
ﭘﺮﺳﻪ زدن در ﮐﺮیﺪورهﺎﯼ ﻡﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﻡﺮیﮑﺎ ایﻦ ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻡﺎﺑﺎﻥﻪ را " ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺥﻮﺵﺒﻴﻨﯽ وا ﺵﻨﮕﺘﻦ را ﺗﺮﮎ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ" ﺑﻪ ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن داد .ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻡﺎﻥﺶ را ﺑﺮ ایﻦ ﺗﻮهﻤﺎت ﭘﻮچ ﺳﻮار ﮐﺮد .ﺣﺎل ایﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺵﮑﺴﺖ
ﺥﻮردﻩ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎویﺰ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻋﺒﺎرت
ﺣﺰب ﭼﭗ ﻡﯽ ﻡﺎﻥﻴﻢ ﺥﻮد و ﺳﺎزﻡﺎﻥﺶ را از ایﻦ ﺑﺤﺮان و ﻡﺨﻤﺼﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻥﺠﺎت دهﺪ.
ایﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺪﯼ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺟﺪﯼ ﺑﻮدﻥﺪ هﻤﻴﻦ یﮏ ﻓﻘﺮﻩ ﺵﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ
ﺵﻴﺮازﻩ ﺁﻥﻬﺎ را از هﻢ ﻡﯽ ﭘﺎﺵﺎﻥﺪ .ﺣﺰب دﻡﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ایﺮان ﺑﺎ هﻤﻴﻦ یﮏ ﻓﻘﺮﻩ
ﺵﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ ﺗﺎ ﻡﺮز اﻥﺸﻌﺎب ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻡﺎ ﺁیﺎ زﻡﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻡﺎرﮐﺲ ﺑﻴﺶ از  150ﺳﺎل ﭘﻴﺶ" ،ﺗﻼش اﺵﺮاﻓﻴﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر ﺑﺮ
اﻥﮕﻴﺨﺘﻦ هﻢ دردﯼ ﻡﺠﺒﻮر ﻡﯽ ﺵﻮد ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﺥﻮد را ﻥﺎدیﺪﻩ ﮔﻴﺮد و ﮐﻴﻔﺮﺥﻮاﺳﺖ
ﺥﻮیﺶ را ﺑﺮ ﺽﺪ ﺑﻮرژوازﯼ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎم ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺵﺪﻩ ﺗﺪویﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻨﺎﻡﺪ" .ﻡﺎ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎﯼ اوایﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و یﮑﻢ،
در ﻋﺼﺮ اﻡﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ و ﮔﻨﺪیﺪﮔﯽ ﺳﺮﻡﺎیﻪ دارﯼ ﺣﻖ ﻥﺪاریﻢ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﮐﺴﺎﻥﯽ را ﻡﯽ
ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ اﻡﺮیﮑﺎیﯽ ﺁن را ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﻡﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﺑﻨﺎﻡﻴﻢ؟
دراﻃﻼﻋﻴﻪ ﭘﺎیﺎﻥﯽ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺎﻡﯽ اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ ذﮐﺮ ﻥﺸﺪﻩ
اﺳﺖ .واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ایﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ اﺗﻨﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻥﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮویﺞ و
ﺗﻬﻴﻴﺞ هﺎﯼ ﻡﮑﺮر ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﻏﻴﺮ از ﺥﻮدش ﮐﺲ دیﮕﺮﯼ را ﻡﺘﻘﺎﻋﺪ ﻥﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺥﻮد
را ﮐﺎﻥﺪیﺪاﯼ ﻋﻀﻮیﺖ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﮐﻨﺪ .ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﮑﻴﻤﺎﻥﻪ ﺗﺮ از
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ .اﮔﺮ اﻥﺘﺨﺎب ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ را ﺑﻪ ﺁﻥﺎرﺵﯽ راﯼ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮﻩ
واﮔﺬار ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ﻡﻌﻠﻮم ﻥﺒﻮد ﭼﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﺁب در ﻡﯽ ﺁیﺪ و ایﻦ ﻡﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺵﮑﺎف و
اﺥﺘﻼﻓﺎت را در دل ایﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺸﺪیﺪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﺳﺎﺑﻖ را در ﺟﺎﯼ
ﺥﻮد اﺑﻘﺎ ﮐﺮدﻥﺪ .اﮔﺮ ﺁﻥﭽﻪ را ﮐﻪ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﭼﭗ ﻡﯽ ﮔﺬاریﺪ ،ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻴﺪ ایﻦ ﻥﻮع
اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت را هﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻡﺪرﻥﻴﺴﻢ واریﺰ ﮐﻨﻴﺪ .هﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﺣﺰب ﭼﭗ ﻡﺪرن ﻋﺒﺪاﷲ
ﻡﻬﺘﺪﯼ.
ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﻗﺒﻞ از اﻥﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﻴﻪ ﭘﺎیﺎﻥﯽ ﮐﻨﮕﺮﻩ در ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻥﺎﻡﻪ "ﺋﺎﺳﻮ" ایﻦ
ﺗﺰ ﻡﺸﺸﻊ را ایﺮاد ﻓﺮﻡﻮدﻩ اﺳﺖ" ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان یﮏ ﮔﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎدرهﺎﯼ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﺥﻮد را در ﺁن زﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﺎل ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ".
ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ یﺎ ﺳﺮ دﺑﻴﺮ روزﻥﺎﻡﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺰ را ﺑﺮاﯼ ﻋﻨﻮان ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﺥﻮد ﺑﺮﮔﺰیﺪﻩ
اﺳﺖ .از ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ایﺮاد ﮔﺮﻓﺖ ،ﻡﻌﻤﻮﻻ ژورﻥﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥﻬﺎﯼ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ
ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮﯼ دارﻥﺪ .ﺑﺪﻥﺒﺎل ﺁن ﺳﺎیﺖ ﺑﺮوﺳﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻡﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻥﻴﺰ هﻤﻴﻦ
ﻋﻨﻮان را هﻤﺮاﻩ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از ﻡﻬﺘﺪﯼ در ﺑﺎﻻﯼ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎیﺖ درج ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ
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ﻡﯽ رﺳﺪ ایﻦ ﺗﺰ ﻡﺸﻌﺸﻊ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻻﭘﻮﺵﺎﻥﯽ ﮐﺮدن ﺵﮑﺴﺖ هﺎﯼ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﺵﺎن ﻥﻴﺰ اﻥﻌﮑﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺗﻌﺪادﯼ از هﻮاﺥﻮاهﺎن ﻋﺒﺪاﷲ در ﺻﻔﻮف ﺥﻮدﺵﺎن را ذوق
زدﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ایﻦ ﺟﺮیﺎن ﺗﺎﺙﻴﺮات روﺣﯽ و رواﻥﯽ ﺥﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﷲ
ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﺠﺎﯼ ﻥﮕﺬاﺵﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺣﺘﯽ از ""ﮔﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ و از ﺟﻨﺎزﻩ ﮐﺎدرهﺎﯼ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ ﮐﻪ در ایﻦ ﮔﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻦ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ""
هﺮاس و وﺣﺸﺖ دارد .ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺗﺮس ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻡﺒﺘﻼ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﮕﺬاریﺪ
ایﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ را ﺑﺎ ﻥﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﮐﺘﺎب ﻥﻘﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺒﺎریﺖ ﻥﻮﺵﺘﻪ ﻡﺎﻥﺲ اﺵﭙﺮﺑﺮ
دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﻢ .اﺵﭙﺮﺑﺮ ﻡﯽ ﻥﻮیﺴﺪ.
" اﻡﺎ ایﻦ ﺵﺨﺺ ﺟﺒﻮن را هﺮ ﭼﻴﺮﯼ ﻡﯽ ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ ﺗﺮس اﻥﺪازد .در ﻥﺘﻴﺠﻪ ،هﺪف
ﻥﺎﺁﮔﺎهﺎﻥﻪ ایﻦ ﺗﺮﺳﻮﯼ ﻡﻬﺎﺟﻢ و ﭘﺮﺥﺎﺵﺠﻮ ،هﻤﺎﻥﺎ ﮐﻞ ﻗﺪرت ﻡﺘﻌﺎل و هﻤﺘﺮاز ﺥﺪاوﻥﺪﮔﺎر
اﺳﺖ .او ﺁﻡﺎدﻩ اﺳﺖ هﺮ ﻋﺎﻡﻠﯽ را ﮐﻪ ارزش ذاﺗﯽ او را زیﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮد و یﺎ ﺣﺘﯽ
ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ در اﺣﺴﺎس او ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارج و ﻗﺮب ﺥﻮدش ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ،ﻡﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﺪ ،ﻥﻴﺴﺖ
و ﻥﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ و یﺎ ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻥﺸﺎﻥﺪﻩ و اﺟﻴﺮ ﺥﻮد در ﺁورد .ارادﻩ
ﻗﺪرت ﺟﻮﯼ او ﺣﺪ و ﻡﺮزﯼ ﻥﻤﯽ ﺵﻨﺎﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻡﺮگ هﻢ ﻥﻤﯽ ﺗﻮاﻥﺪ ﻋﻄﺶ او را ﺳﻴﺮاب
ﮐﻨﺪ .از رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺎرﯼ ﻥﻘﻞ ﻡﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ هﺮ روز در اﻃﺮاف ﮔﻮرهﺎیﯽ ﮐﻪ دﺵﻤﻨﺎن ﺥﻮد
را در ﺁﻥﻬﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻡﯽ ﭘﺮداﺥﺖ ،زیﺮا هﻨﻮز هﻢ دﻟﻬﺮﻩ دﺵﻤﻨﯽ ﺁﻥﻬﺎ را
در دل داﺵﺖ و ﺥﺎﻃﺮش ﺁﺳﻮدﻩ ﻥﺒﻮد .او ﺣﺎﺽﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﻋﻤﺮ هﻢ در ﻡﺮگ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ
ﻡﺎﺗﻢ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻡﮕﺮ از ایﻦ ﻃﺮیﻖ یﻘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻬﺎ واﻗﻌﺎ و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻡﺮدﻩ
اﻥﺪ!"
دوﺳﺘﯽ زﻥﮓ زد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻬﺘﺪﯼ اﮔﺮ ﺑﻠﺤﺎظ اﺥﻼﻗﯽ هﻢ ﺳﻘﻮط ﻥﮑﺮدﻩ ﺑﻮد ﺵﺎیﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻡﺎدران و ﭘﺪراﻥﯽ ﮐﻪ ﻋﺰیﺰاﻥﺸﺎن ﺑﺎ ﺵﻌﺎر زﻥﺪﻩ ﺑﺎد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان در
ﺻﻒ ایﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﺎن ﺑﺎﺥﺘﻨﺪ ایﻦ ﻓﺮﻡﺎیﺶ را ﻥﻤﯽ ﻓﺮﻡﻮد ،ﺣﻖ ﺑﺎ او اﺳﺖ .اﻡﺎ از
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻴﺾ اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻥﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻡﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ایﻦ ﭼﻪ اﻥﺘﻈﺎرﯼ ﻡﯽ ﺗﻮان
داﺵﺖ.
در ﺥﺎﺗﻤﻪ ﻥﺎ ﺥﻮد ﺁﮔﺎﻩ ایﻦ ﺳﻮال از ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﻄﺮح ﻡﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ ﺁیﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻥﺒﻮد هﻤﺮاﻩ ﻡﺎ
ﮐﺎدرهﺎﯼ ﮐﻮﻡﻪ ﻟﻪ در "ﮔﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان" ﻡﯽ ﻡﺎﻥﺪﯼ و ایﻦ هﻤﻪ
ااﻓﺘﺨﺎر ﻥﺼﻴﺐ ﺥﻮد ﻡﯽ ﮐﺮدﯼ ﺗﺎ ایﻨﮑﻪ ﺁزاد ﺵﻮﯼ و ایﻦ ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﺗﺮاژیﮏ را ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﯽ؟
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زیﺮ ﻥﻮیﺲ هﺎ
) _(1اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﻬﺘﺪﯼ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﻴﺸﺮو ﻓﻮرﯾﻪ -ﻣﺎرس 1999
)" _ (2ﺋﺎ ﺳﻮ" ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  6ﺋﺎﺳﻮ ﺷﻤﺎرﻩ  298ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  19.11.2006ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ
)" _(3ﭼﺎودﯾﺮ" روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  11ﭼﺎودﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ  102ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  13.11.2006ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ

