6http://peykarandeesh.org/articles/ۺۼ-roozhayeshad.html
ًْیغٌذٍ :تشاة زكؽٌبط پٌدؾٌجَ  ۸۲ ،هِش 6۹۳۱؛  ۸۱اکتجش ۸۱66

اعتراضات عالمگیر علیه سرمایه داری و
روزهای شاد
از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

زبفع
آسی سّصُبی ؽبد .چمذس اًتظبس سّصُبیی هی کؾیذین کَ ثسشاى هستْم عشهبیَ داسی ثَ اّج ثشعذ ،عتوذیذگبى
ثَ پب خیضًذ ّ صهیي صیش پبی ایي ًظبم اعتثوبسگش ثَ لشصٍ دسآیذ .طلیؼَء چٌیي سّصی ُن اکٌْى فشاسعیذٍ اعت .پظ
اص چٌذیي هبٍ کَ اػتشاضبت ّ ؽْسػ ُبی تْدٍ ای کلیَء کؾْسُبی ػشثی سا دسًْسدیذ ّ هْفمیت ُبی گبٍ ثضسگی
ًقیت خْد عبخت ّ ُوچٌبى ثَ سغن هْاًغ دؽْاس دسًّی ّ ثیشًّی ثَ ساٍ خْد اداهَ هی دُذ ،پظ اص هبُِب
ؽْسػ ّ هجبسصٍء هغتوش دس یًْبى ّ دس چٌذ کؾْس اسّپب ،لشیت یک هبٍ اعت کَ خٌجؼ "ّال اعتشیت سا اؽغبل
کٌیذ" ًضدیک ثَ  6۱۱ؽِش ایبالت هتسذٍ سا دسثشگشفتَ اعت ّ دیشّص ۻ 6اکتجش ؽِشُبی ثضسگ خِبى ؽبُذ
ُوجغتگی ثب خٌجؼ اؽغبل ّال اعتشیت ثْد .ثَ ایي چٌذ ًوًَْ اص ؽؼبسُب تْخَ کٌیذ:
"ّاؽیٌگتي دی عی سا ُویي اآلى اؽغبل کٌیذ"" ،ثشادس ،آیب هی تْاًی یک هیلیبسد پظ اًذاص کٌی؟" "زشؿ
عیغتن لبتل هب عت ،هب سا کَ  ۳۳دسفذ خوؼیت ُغتین"" .کبپیتبلیغن دهْکشاعی سا خْسد"(" .دس کٌبس طشزی
اص دیْاس ثبًک ُب) دیْاس سا دسُن فشّ سیضین"(" .دس کٌبس طشزی اص اعکٌبط ُب کَ صثبى دسآّسدٍ اًذ) پْل ثیؼ اص زذ
زشف هی صًذ"" .هي ثَ ساثطَء خٌغی ًیبص ًذاسم .غْل عیغتن ُشسّص ثَ هي تدبّص هی کٌذ"ّ" .ال اعتشیت
خْاًبى هب سا ثَ خبطش سفبٍ ّ تدول خْد هی کؾذ"" .ایي دعتگبٍ خْى صًذگی ثخؼ هب سا هی هکذ"" .خٌگ
طجمبتی اداهَ داسد تب پیشّصی"" .عشهبیَ داسی ُوَء هب سا ثَ گشّگبى گشفتَ اعت"...
ژاک دسیذا فیلغْف سّؽي ثیي فشاًغْی ،دس آغبص دَُء  ۳۱هیالدی کَ ثب فشّپبؽی اتسبد ؽْسّیً ،بلْط هشگ
هبسکظ دس سعبًَ ُب ثَ فذا دسآهذٍ ثْد ّ پیشّصی اثذی عشهبیَ داسی سا ًْیذ هی دادًذ دس کتبة "ؽجر ُبی
هبسکظ" ًْؽت:
" دس لسظَ ای کَ ثشخی کغبى ثَ خْد خشات هی دٌُذ دس کغْت پیبهجشاى خذيذ ّ ثٌبم آسهبى يک دهکشاعی لیجشال
(کَ عشاًدبم ُوچْى آسهبى تبسيخ ثؾشی ظِْس کشدٍ اعت) عخي ثگْيٌذ ثبيذ فشيبد خْد سا ثلٌذ کشد کَ «ُشگض
خؾًْتً ،بثشاثشی ،طشد اص خبهؼَ ،گشعٌگی ّثٌبثشايي عتن التقبدی ،دس تبسيخ کشٍء صهیي ّ ثؾشيت ،تب ايي اًذاصٍ
داهٌگیش اًغبى ًجْدٍ اعت .ثَ خبی ًغوَ عشدادى اص کبهیبثی آسهبى دهکشاعی لیجشال ّ ،ثبصاس کبپیتبلیغتی دس
ؽبدکبهی پبيبى تبسيخ ،ثَ خبی ثشگضاسی خؾي «پبيبى ايذئْلْژی» ّ پبيبى گفتبسُبی سُبئی ثخؼُ ،شگض ًجبيذ ايي
ًکتَء ثذيِی ػبلوگیش سا کَ اص سًح ُبی هٌسقش ثَ فشد ثی ؽوبس فشاُن آهذٍ اعت اص ًظش دّس داسين کَ ُشگض
ايٌمذس هشد ّ صى ّ کْدک ثش سّی صهیي ثَ ثشدگی کؾیذٍ ًؾذٍ اًذ ،گشعٌَ ًوبًذٍ ّ ًبثْد ًؾذٍ اًذ)6( ".
ّ دس یک عخٌشاًی ،دس صهبًی کَ اػتقبثبت کبسگشی ّ اػتشاضبت تْدٍ ای ػلیَ ًْلیجشالیغن ،فشاًغَ سا فشا گشفتَ
ثْد گفت" :هي اهشّص فذای هبسکظ سا سعبتش اص ُش صهبى دیگش دس خیبثبى ُب هی ؽٌْم".
ّ اهشّص دس پی ؽذت ثسشاى دس عشاعش ًظبم عشهبیَ داسی ثشخی اص عشدهذاساى ُویي ًظبم چْى "گشثَ ای کَ
ػبثذ ؽذ" دعت پیؼ سا گشفتَ ّ اص آهبدگی خْد ثشای پشداخت هبلیبت ثیؾتش دم هی صًٌذ تب ؽبیذ اًفدبس هستْم سا
ثَ تأخیش اًذاصًذُ .ش سّص خجش اص ّسؽکغتگی ثبًک ُب عت ّ ازتوبل عمْط یک کؾْس اسّپبیی دیگش ثَ ّضؼیتی
هبًٌذ یًْبى.
اهشّص پیًْذ ثیي هجبسصا ت عتوذیذگبى اص پبیَء هبدی ّ ػیٌی آؽکبسی ثشخْسداس اعت ّ اًتشًبعیًْبلیغوی کَ اص ایي
سُگزس پذیذ هی آیذ دیگش فشهبیؾی ّ فْسی ًیغت .دس ًتیدَء ؽذت گیشی ثسشاى ّ تِذیذ عمْط ثبًک ُب ّ دس
پی آى فشّپبؽی زْصٍء یْسّ ّ فؾبس ُوَ خبًجَ ای کَ ثش اکثشیت هشدم هی آیذ ،ایي ُفتَ خبلت ثْد کَ دس کبسصاس
تذاسک اًتخبثبت سیبعت خوِْسی فشاًغَ کبًذیذاُبی زضة عْعیبلیغت دس "چپ صدى" ثش یکذیگش عجمت هی
گشفتٌذ .ؽجر اًفدبس خؾن تْدٍ ای ،کبسگضاساى ًظبم عشهبیَ داسی سا ثَ دعت ّ پب اًذاختَ ّ ُشیکی هی کْؽذ
ثشای هِبس کشدى خٌجؼ هسشّهبى ،خٌثب کشدى ّ اص هستْا تِی کشدى خْاعت ُبی سادیکبل تْدٍ ُب پیؾٌِبدی ّ
ّػذٍ ای دسّغیي ّ سفشهیغتی هطشذ کٌذ .تْ گْیی اهکبى فشاتش سفتي اص ایي ًظبم دس چبسچْة ّ هسذّدٍء لْاًیي ّ
هٌبعجبت آى اهکبًپزیش اعت .ثَ ُشزبل کْؽؼ هی ؽْد ثَ افطالذ ثشآؽفتگبى ( )Les indignésسا لبًغ کٌٌذ کَ
دس چبسچْة ًظبم ثوبًیذ کَ "ثِبس هیبد" ّ هتأعفبًَ ثشخی اص هؼتشضبى سا ُن هی فشیجٌذ چٌبًکَ ؽؼبسُبیی
هسذّدًگشاًَ گبٍ دس تظبُشات دیذٍ هی ؽْد.
ایي اػتشاضبت اداهَء هجبسصات سّصهشٍء کبسگشاى ّ صزوتکؾبى ّ تشاکن ًبسضبیتی ُبی پیؾیي اعت چٌبًکَ زبکی اص
خْدآگبُی سّصافضّى تْدٍ ُبی تست عتن اعت .هجبسصات هغتوش کبسگشاى ّ دیگش عتوذیذگبى دس عشاعش دًیب،
هجبسصات ػلیَ خٌگ دس ػشاق ،دس افغبًغتبى ّ دس فلغطیي ،هجبسصات ػلیَ خِبًی عبصی ّ دفبع اص ثشپبیی خِبًی
دیگش (آلتشهًْذیبلیغن) ّ تظبُشات ثشآؽفتگبى اهشّصُ ،وَ خلٍْ ای اص هجبسصٍء زِبًی پشّلتبسیب ػلیَ کلیت ًظبم

عشهبیَ داسی عتُ .یچ یک اص ایي الذاهبت ،ثَ سغن کبعتی ُب ،ثیِْدٍ ًجْدٍ ّ لطؼبً اًجبؽت هجبسصات ّ تدبسة
گًْبگْى اعت کَ چٌیي عش ثلٌذ هی کٌذ .تٌِب اؽبسٍ هی کٌین کَ ثَ گفتَء عویش اهیي اػتقبثبت کبسگشی دس
هقش اص  ۸۱۱۹تب کٌْى اص توبم اػتقبثبت کبسگشی دس لبسٍء آفشیمب طی ۱ۻ عبل گزؽتَ ثیؾتش ثْدٍ اعت (کَ الجتَ
کؾْس پیؾشفتَء آفشیمبی خٌْثی سا ُن دس ثشهی گیشد).
ثبیذ ایي اًفدبس سا هغتٌن ؽوشد ّ ًجبیذ ثَ ثِبًَء ًْالـ ّ ضؼف ُبی تئْسیک ّ تؾکیالتی یب ثَ ایي ثِبًَ کَ ثب
هؼیبسُبی کالعیک (کَ ثشای ثشخی دگن ؽذٍ اعت) خْاًبیی ًذاسد اص کٌبس ایي خٌجؼ ُب گزؽت .ایي گًَْ
ثشخْسد یبدآّس ًمؼ ّ ادػبی خذا اص تْدٍء سّؽٌفکشاى اعت کَ دًیب ّ هجبسصٍء طجمبتی سا ثش پبیَء کشّکی رٌُی خْد
تسلیل هی کٌٌذ ّ اًتظبس داسًذ کَ سُجشی ؽبى سا تْدٍ ُب ثپزیشًذ! ثبیذ دسک کشد کَ هجبسصٍء طجمبتی ُوْاسٍ ًْآّسی
داؽتَ ّ ػوْهب ثشخالف پیؼ ثیٌی سّؽٌفکشاى ،دعتبّسدُبی تبصٍ ای اسائَ کشدٍ اعت .اگش ایي ًْآّسی تْدٍ ای،
کَ دس آى تْدٍ ُب هٌتظش اّاهش سُجشاى خْدگوبسدٍ ًوی هبًٌذ ّ صهبم کبس سا خْد ثَ دعت هی گیشًذ ثَ طْس ًبلـ دس
خٌجؼ هشدهی  6۹۲۲ایشاى آؽکبس ؽذٍ ثْد (ًک ثَ همبلَء "خٌجؼ هشدهی ّ سّثیذى طْیلَ ُبی اّژیبط" ـ  )۸اهب
دس خٌجؼ ػظین ّ لِشهبًبًَء تْدٍ ُبی ػشة اص تًْظ تب یوي ثَ ّیژٍ دس عْسیَ خْد سا ثَ توبم ّ کوبل ًؾبى دادٍ
ّ هی دُذ .ثِبس ػشة ًَ تٌِب پژّاک پیؾشّاًَء خْد سا دس تظبُشات چٌذ فذ ُضاس ًفشی اعشائیل ًؾبى داد (کَ
اهشی ثی عبثمَ ثْد ،آًدب کَ ؽؼبس هی دادًذ :ثي ػلی ـ هجبسک ـ ًبتبًیبُْ ) ثلکَ الِبم گشفتي اص هیذاى التسشیش
(هقش) دس تظبُشات اعپبًیب ّ ّال اعتشیت (آهشیکب) ُن رکش ؽذ .ثبیذ ثب ثشآؽفتگبى ُوشاٍ ثْد ّ ثب آًبى تدبسة
صسادخبًَء تئْسیک خٌجؼ کبسگشی ّ عْعیبلیغتی سا آًدب کَ هٌبعت اعت ثَ کبس گشفت ّ دس ػیي زبل ثَ غٌبی
آى تئْسی افضّد.
آسصّی ثشپبیی خبهؼَ ای آصاد ّ ثشاثش ،ثب ُوَء تفبّت ُبی تبسیخی کَ دس دسّى خْد زول کشدٍُ ،وْاسٍ هؾغْلیت
رٌُی اًغبى ُبی هسشّم ثْدٍ اعت .دس ایي هغیش دساص هجبسصٍء تبسیخیُ ،ن دّساى ُبی کبهیبثی ًغجی عشاؽ
دا سین ّ ُن دّساى ُبی ؽکغت ّ فبخؼَ ثبس کَ ُیچ یک سا ًجبیذ هطلك اًگبؽت یب ثب همیبط ػوش یک یب چٌذ
ًغل عٌدیذ .پیوْدى ایي ساٍ ُذفوٌذ یکی اص زوبعی تشیي هبخشاُبی تبسیخ ثؾش ّ هجبسصٍء طجمبتی عت کَ
هْتْس هسشک ایي تبسیخ اعت .ثَ ًظش هی سعذ کَ دس ایي هغیش دؽْاس ،چیضی ُوچْى لبًْى الّّاصیَ زبکن ثبؽذ
کَ چیضی گن ًوی ؽْد .تشاکن تدبسة پشاتیک ّ تئْسیک اعت کَ ثب ؽشایظ هتؼذد دیگش ثبیذ ُوشاٍ ؽْد تب ّضؼیت
غیشلبثل تسول صیش پبی زبکوبى هٌفدش ؽْد ّ هشزلَء دیگشی اص هجبسصٍء طجمبتی آغبص گشدد ثی آًکَ ُشگض ثَ هشزلَ
ای ثشعذ کَ ُیچ تضبدی ًجبؽذ ّ هجبسصٍ ای ایدبة ًکٌذ ،چشا کَ ایي هغبّی ثب هشگ پذیذٍ اعت.
هغلوب کوجْدُبی تئْسیک ّ عطسی ًگشی ُبی سفشهیغتی هْخْد دس ایي خٌجؼ ُب ّ ایٌکَ گبٍ تٌِب افشاط کبسی
ُبی عشهبیَ داسی سا هْسد اػتشاك ّ زولَ لشاس هی دٌُذ ًجبیذ ًبدیذٍ گشفتَ ؽْد ،اهب اُویت ایي زشکتِبی
گغت شدٍ ّ اًفدبس خؾن لشثبًیبى ًظبم عشهبیَ داسی سا ثبیذ ثغیبس اسج ًِبد ،ثب آى ُب ثبیذ دسآهیخت ،اص آًِب ثبیذ
آهْخت ُوبى کبسی کَ دس عطسی دیگش هبسکظ ثب کوْى پبسیظ کشد .دسآهیختي ثشای پیؾجشد سادیکبلیغن؛ چْى
تٌِب اگش زبکوبى سا ثَ هشگ ثگیشین ثَ تت ساضی خْاٌُذ ؽذُ .ش ػمت ًؾیٌی کَ ثش دؽوي طجمبتی تسویل گشدد
گبهی عت ّ هْلؼیت ّ عٌگشی هغتتٌن ثشای پیؾشّی ًِبیی .ایي گبم ُب ّ هشازل آصهبیؼ ّ خطب کَ دس هجبسصٍء
طجمبتی طی هی ؽْد کبتبلیضّسی ضشّسی ثشای "سّص لطؼی خذال ّ آخشیي سصم هب" اعت.
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