ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣﺟﯾد آذری
اﺧﯾرا آﻗﺎی ﮐورش ﻣدرﺳﯽ ،ﻟﯾدر ﺣزب ﺣﮑﻣﺗﯾﺳت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت
ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺳﻣﯾﻧﺎری ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺧود داﺷت
ﮐﮫ از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧودﺷﺎن ﻧﯾزﭘﺧش ﮔردﯾده اﺳت .ﻣﻧطﻘﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮭر
دﻟﯾل و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺣق دارد ﻧظرات ﺧود را ﺑﮫ ﮔوش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﺳﺎﻧد .ﺷﻧوﻧدﮔﺎن
و ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﺑﺎﺣث ﻧﯾز ﺣق دارﻧد در ﺻﺣت ﯾﺎ ﺳﻘم آن ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت
ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد.
آﻗﺎی ﻣدرﺳﯽ در ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺧود ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد .در اﯾن ﻣورد ﭘس از طﯽ ﭼﻧد دھﮫ ،ﻣﯾﺷود ﺑﺎ وی
ﺗواﻓق ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت داﺷت .اﻣﺎ ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣن و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ زﯾر ﭼﺗر ﻧﺎم ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده اﻧد ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾد اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ،ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ در رھﺑری ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ای ﻗرار داﺷﺗﯾد و از
ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﺧود ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر درﺑﺎز ﺗوﻟﯾد اﯾن ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯾﮭﺎ دﺧﯾل ﺑودﯾد و
ﭼﻘدر از وﺟود آن ﻧﻔﻊ ﺑردﯾد ؟
آﻗﺎی ﻣدرﺳﯽ در اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑﺟﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎطرات ﺧود رﺟوع
ﻣﯾﮑﻧد .ﻣن ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھدان اﯾن ﺧﺎطرات ،ﮔوﺷﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ
از آن را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دارم ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وی و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھر وﺳﯾﻠﮫ ای ﻣﺗوﺳل ﻣﯾﺷوﻧد
روﺷن ﺷود.
ﺳﺎل  1364ﺑﺧﺎطر ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺳراﺳری از ﺳوی ﺣزب دﻣوﮐرات
ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﺑﮫ ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ،ﮔردان  22اروﻣﯾﮫ ﻣﺟﺑور ﺷد در اردوﮔﺎھﮭﺎی
ﻣرﮐزی ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ﺗﺎ ھم از ﮔزﻧد ﺣزب دﻣوﮐرات در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد و ھم ﭘس
از ﯾﮑدوره ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺧت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت ﺑﭘردازد .در اﯾن ﻣدت ،ﮔردان
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔﺎظت از اردوﮔﺎه ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت .در
ﯾﮑﯽ از روز ھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﻧوﺑت آﺷﭘزی ﻣن رﺳﯾد .در آن
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زﻣﺎن ھر روز ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎن ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ و ﻧﺎھﺎر
و ﺷﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی را از آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ و از ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی)
"رھﺑران ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران"( ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯾﮑرد .ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ اردوﮔﺎه
ﻣرﮐزی و رھﺑری آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﯾم ،ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ھم ﻣواﺟﮫ ﻧﺑودﯾم.
ﺑﮭر ﺣﺎل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد .از روی ﺻداﻗت ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم
ﮐﮫ در آن ﻣوﻗﻊ ﺗﮭﯾﮫ ﭼﺎی و ﯾﺎ ﭘﮭن ﮐردن ﺳﻔره و آوردن ﻏذا از اردوﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ اردوﮔﺎه دﯾﮕر ﺑرای ﺧود ﻣن ھم اﻣری ﻋﺎدی ﺑود ،ﭼون در آن زﻣﺎن ﻓﮑر
ﻣﯾﮑردﯾم اﯾن اﻓراد ﺷب و روز دﺳت اﻧدرﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ اﺳﺗراﺗژی اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد و ﺣﺗﯽ ﻓرﺻت ﺧﺎراﻧدن ﺳرﺷﺎن را ھم ﻧدارﻧد.
ﺻﺑﺢ اول وﻗت ﺳﻔره را ﻣرﺗب ﮐرده و ار رھﺑران ﺑﺎ ﮐره و ﭘﻧﯾر و ﻧﺎن و
ﭼﺎی ﺷﯾرﯾن ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐردم .وﻗت ﻧﺎھﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷد .ظرف و ظروف را
ﺑﺗدرﯾﺞ آﻣﺎده ﻣﯾﮑردم ﺗﺎ ﺑﮫ اردوﮔﺎه دﯾﮕری ﮐﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در آن ﻗرار
داﺷت ﺑﺑرم .ﯾﮑﺑﺎره ﺻداﯾﯽ ﺑﮫ ﮔوﺷم رﺳﯾد .ﺑرﮔﺷﺗم ﺧﺎﻧﻣﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ﻣرا
ﺻدا ﻣﯾزد .ﻧزدﯾﮏ ﺷدم و ﺳﻼم ﮐردم .وی ﺑﺎ ﺗﮑﺑر اﺷراﻓﯽ ﭘرﺳﯾد .ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
ﻣن ﮐو؟ ﻣن ﭘﯾﺷﺗر اﯾن ﺧﺎﻧم را ﻧدﯾده ﺑودم .ﮔﻔﺗم ﻣن اﻣروز آﺷﭘز ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﮐزی ھﺳﺗم .ﺷﻣﺎ ھم ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ھﺳﺗﯾد؟ وی اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ
ﺟدی ﺗر از ﻗﺑل ﺧودش را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و ﮔﻔت ﻣن ھﻣﺳر ﻣدرﺳﯽ ھﺳﺗم.
ﺷوھر ﻣن ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی اﺳت .ﻣن ﮔﻔﺗم ﺧﺎﻧم ﺷﻣﺎ دﯾر ﺑﯾدار ﺷده اﯾد و
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت .ﺑﻌﻼوه اﻵن وﻗت ﻧﺎھﺎر اﺳت ،ﻧﮫ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ و در
ﺿﻣن ﻣن آﺷﭘز ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ھﺳﺗم ﻧﮫ ھﻣﺳر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی .وی اﯾن ﺑﺎر
ﺑﺷدت ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﺷد و ﮔﻔت" :اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺗوﺳت ﮐﮫ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣرا ﻧﮕﮭداری
ﺧواه زود ﺑﯾدار ﺷوم ﯾﺎ دﯾر".
اﯾن ﺑرﺧورد ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﻏرﯾزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣرا ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرد .ﭼﻧﺎن ﻣﻧﻘﻠب
ﺷده ﺑودم ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم ﻓﮑر ﮐﻧم .ﺑﺎﺧود ﻣﯾﮕﻔﺗم .ﻣن ﺑﮫ رژﯾم
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﮔﻔﺗم و اﮐﻧون ﺑﺎﯾد در ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﭼﻧﯾن ﺗﺣﻘﯾر ﺷوم .دﯾﮕر ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑودم .ظروف ﻧﺎھﺎر را
زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗم و ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧودﻣﺎن ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﮐوه ﻗرار داﺷت راه
اﻓﺗﺎدم .ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻧﻘض ﻣﻘررات ﺣزﺑﯽ اﺳت.
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه رﺳﯾدم ﺟرﯾﺎن را ﺑﺎ زﻧده ﯾﺎد ﺳﻠﯾم ﺻﺎﺑرﻧﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ
ﮔردان در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗم .ﺳﻠﯾم ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣن آﺷﻧﺎ ﺑود ﭼون ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ھم
از ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎر ﮐرده ﺑودﯾم .وی از ﻣن ﺧواھش ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﺧودم
ﺑرﮔردم و اﻻ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺑرﺧورد ﺧواھد ﮐرد .ﻣن ﺣﺎﺿر ﻧﺷدم اﯾن ﮐﺎر
را ﺑﮑﻧم و در ﺟواب ﮔﻔﺗم .ﻣن ھﻣﯾن اﻻن ﻋﺿوﯾﺗم را ﭘس ﻣﯾدھم و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ﭘﯾﺷﻣرگ ﺳﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧم .ﺳﻠﯾم ﮐﮫ در اﻗﺗﺎع ﻣن ﻣوﻓق ﻧﺷده ﺑود ﻣﺟﺑور ﺷد
ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣن آن روز ،آﺷﭘزی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.
ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﮔذﺷت ﺗﺎ دوره ﭘﻧﺟم ﻣدرﺳﮫ ﺣزﺑﯽ ﺷروع ﺷد .ﻣﻧﮭم از ﮔردان
 22اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣدرﺳﮫ دﻋوت ﺷدم ﺗﺎ از داﻧش ﺑﯾﮑران رھﺑران ﺳودی
ﺑﺑرم .در آن دوره ﭼﮭل ﻧﻔر از ﮐﺎدر ھﺎی ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾﻼت در اﯾن
ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﻧد .از ﻧطر ﺧودم اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای دراﻓﺗﺎدن ﺑﺎ
اﯾن ﺳﻧت ارﺑﺎب و رﻋﯾﺗﯽ ﺑود .ﻣوﺿوع اﻣﺗﻧﺎع از آﺷﭘزی ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی
را در ﺟﻣﻊ اﯾن دﺳﺗﮫ از ﮐﺎدر ھﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗم .وﻟﯽ ﺑر ﺧﻼف اﻧﺗظﺎرم
ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﺷدﻧد.ﺗو ﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻘدﺳﺎت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗوھﯾن ﺷده اﺳت.
دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺧﺎطر دارم ﯾﮑﯽ از اﯾن دوﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﻣروز ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی
"ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران" اﺳت ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت"ﮐﺎﮐﮫ ﻋﯾﺑﮫ ﺋم ﻗﺳﺎﻧﮫ ﭼﯾﮫ")
ﺑرادر ﻋﯾﺑﮫ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ ﭼﯾﮫ(اﻣﺎ ﻣن ﺑر ﻣوﺿﻊ ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐردم .در طﯽ دو
ﺳﮫ روز اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﻘل ﻣﺣﺎﻓل و ﭼﺎدرھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑردﯾم .ﺑﺎﻻﺧره اﺻرار و طرح ﻣداوم ﻣن در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﮐزی رﺳﯾد.
در اﯾن دوره "ﻣﺎم رﺿﺎ" )ﻋﻣدا از آوردن ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ او ﺧودداری ﻣﯾﮑﻧم(
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدر ھﺎی ﺣزب ،ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ را ﺑرﻋﮭده داﺷت .ﭘس از ﭼﻧد
روز ﮐﻠﻧﺟﺎر رﻓﺗن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﻌدودی از آﻧﮭﺎ
ﺑطور ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑرﺧورد ﻣﺛﺑت ﮐردﻧد .در ﯾﮑﯽ از روزھﺎ ﭘس از اﺗﻣﺎم
آﻣوزﺷﮭﺎی روزاﻧﮫ ،ﻣﺎم رﺿﺎ ﭘﯾﺷم آﻣد و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﮔﻔت"ﻓردا ﺑﺎﯾد ﭘﯾش رﻓﯾق
اﺑراھﯾم ﻋﻠﯾزاده ﺑروﯾم ﭼون ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
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روز ﺑﻌد ھﻣراه او وارد ﭼﺎدر ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در آن
آﻗﺎی ﻋﻠﯾزاده ﺣﺿور داﺷت .وی از ﺟﺎی ﺧود ﺑﻠﻧد ﺷد و ﭘس از اﺣواﻟﭘرﺳﯽ
ﮔرم ﻣﺎ را دﻋوت ﺑﮫ ﻧﺷﺳﺗن ﻧﻣود.
ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن ،ﻋﻠﯾزاده رو ﺑﮫ ﻣن ﮐرده و ﮔﻔت":رﻓﯾق ﻣﺟﯾد اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
اﻣﺗﻧﺎع از آﺷﭘزی ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭼﻧد روزی اﺳﺖﮐﮫ ذھن رﻓﻘﺎی
ﻣدرﺳﮫ را ﺑﺧود ﻣﺷﻐول ﮐرده اﺳت ".ﻣن ھم در ﺟواب ﺑﺳﯾﺎر آرام و ﺷﻣرده
ﮔﻔﺗم ":ﻣن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺎ آﺷﭘزی دادن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻣﺷﮑل
دارم ".و در اداﻣﮫ ،ﻣﺎﺟرای ﺑرﺧورد ھﻣﺳر ﮐورش ﻣدرﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل
ﺑﯾﺎن ﮐردم و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم دارم ﻋﺿوﯾﺗم را ﭘس ﺑدھم و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻣرگ
ﺳﺎده ﺑﻣﺎﻧم .آﻗﺎی ﻋﻠﯾزاده در ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی ﻣن ﮔﻔت" ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﮭﺗر
ﺳت در ﻧوﺑت ﺧودﺗﺎن آﺷﭘزی ﮐﻧﯾد و اﮔر اﻧﺗﻘﺎدی از ﺑرﺧورد ﻧﺎدرﺳت اﻓراد
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی داﺷﺗﯾد ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .در ﺟواب ﮔﻔﺗم ﻣن ﺑﺎ ﻧﻔس
اﯾن ﮐﺎر و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ آﺷﭘزی دادن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻣﺧﺎﻟﻔم.
او ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ وظﯾﻔﮫ ﻣرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﺷﭘزی دادن ﺗﻔﮭﯾم ﮐﻧد .ﻧوﺑت ﺻﺣﺑت
ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد .ﺑﺎز ﺑﺎ آراﻣﯽ اﻣﺎ ﺗﺎﺣدوی ﻋﺻﺑﯽ ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ اﯾن ﺣزب ﭼﻧد ﻧﻔر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی دارد؟ ﻣﻧﺗظر ﺟواب ﻧﺷدم و ﮔﻔﺗم اﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧم ﺗﻌدادﺷﺎن
دوازده ﻧﻔر اﺳت .ﺑرای اﻗﻧﺎع وی ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﻣروز ﻣﺎ ﺣزﺑﯽ در اﭘوزﯾﺳﯾون
ھﺳﺗﯾم .اﮔر روزی اﯾن ﺣزب ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳد ﺣداﻗل ﺑرای ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑﺎﯾد
 60-50ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دراﯾن ﺻورت ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮔران
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی و ﺗراﮐﺗور ﺳﺎزی ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺷﺧدﻣت دﺳت ﺑرﺳﯾﻧﮫ در
ﺧدﻣت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد) .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﺎ اﺷﺎره از ﻣن
ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﻣﯽ ﮐوﺗﺎه ﺑﯾﺎﯾم (.ﻋﻠﯾزاده وﻗﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت ،اﺟﺑﺎرا ﮔﻔت" اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد ﺗو آﺷﭘزی ﻧده اﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را در
ﻣدرﺳﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﮑن و ذھﻧﺷﺎن را ﻣﺷﻐول ﻧﮑن ".ازﺷﻧﯾدن ﭼﻧﯾن ﻣوﺿﻌﯽ از
زﺑﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺗورﯾﺗﮫ ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ﺳرم ﺳوت ﮐﺷﯾد .در ﺟواب ﮔﻔﺗم ﻣن ﺑﺎﯾد از
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎورھﺎﯾم ﺧودداری ﮐﻧم ؟ اﯾن ﮐﮫ دوروﯾﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾﻣﺎن ﺑﮫ
اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد ﻋﻠﯾزاده ﮔﻔت" .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ آﺷﭘزی ﻧدھﯾد .زﺣﻣت ﮐﺷﯾدﯾد ﮐﮫ
آﻣدﯾد".
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ﻣن ھﻣراه ﻣﺎم رﺿﺎ ﭼﺎدر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی را ﺗرک ﮐردم .در آن دوره دﯾﮕر
ﮐﺳﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ آﺷﭘزی اﺣﺿﺎر ﻧﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ
ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎن ﺳﺎده ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓرزﻧدان دھﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران ﻓﺻﻠﯽ
ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮔﻣﺎرده ﺷدﻧد.
اﮐﻧون از آﻗﺎی ﻣدرﺳﯽ و ﺧﺎﻧم ﮐم ﮔوﯾﺎن وب ﻗﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺑﺎﯾد
ﺳوال ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎن ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ در اﯾن ﻣدت ﻣﻘﺑول ﻧظر
رھﺑری واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟
اﺟﺎزه دھﯾد ﮔوﺷﮫ دﯾﮕری از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣرور ﮐﻧﯾم.
در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ، 67رژﯾم ﺑﻌث ﻋراق ﺑرای ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن رواﺑط ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ
ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾون ﻋراق و ﺧﺻوﺻﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﯾﮭﻧﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ رھﺑری ﺟﻼل
طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ،اردوﮔﺎه ﺑوﺗﯽ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ و ﺑﻣﺑﺎران ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻗرار داد .در اﯾن
ﺣﺎدﺛﮫ دﻟﺧراش  22ﺗن از دوﺳﺗﺎن ﮔردان ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد و دھﮭﺎ ﻧﻔر ﺑر
اﺛر ﺗﻧﻔس ﮔﺎز ﺧردل ﺑﺷدت آﺳﯾب دﯾدﻧد ،ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ارﺗش و
ﻣﻘرات ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ در ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﺗری ﺷدﻧد .آﺛﺎر اﯾن ﺑﻣﺑﺎران ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﻘدری
ﻣﺧرب ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ درﺧﺗﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺷﮏ ﺷد و ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ اطراف
ﮐوھﮭﺎی ﺑوﺗﯽ از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد .ﺑر اﺛر اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک ،ﮔردان ﻣﮭﺎﺑﺎد
ﻣﺟﺑور ﺷد در دره ﮔوﻻن ﻣﺳﺗﻘر ﺷود و ﻣدﺗﮭﺎ ،ﮔﺎھﺎ ،آﻧﮭم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻣﺑﺎران ﺷده رﻓت و آﻣد ﺷود.
در ﺑﺣﺑوﺑﮫ اﯾن ﻟطﻣﺎت ﺷدﯾد ،آﻗﺎی ﻣدرﺳﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎر ﮐوﯾﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳوال ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺎران ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ از ﺳوی رژﯾم
ﺻدام ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر وﺟود ﭼﻧﯾن اﺳﻠﺣﮫ ای در ﻧزد اﯾن رژﯾم ﮔردﯾد .اﯾن در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺧﺑر وﺣﺷﺗﻧﺎک اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺳرﻋت در ﮐردﺳﺗﺎن
ﻋراق و اﯾران ﭘﯾﭼﯾد و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺷور ھﺎی ﻋرﺑﯽ و ﻏرﺑﯽ ﻣﻘﺎﻻت و
ﮔزارﺷﺎﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﺧش ﻧﻣودﻧد .در ﻣواردی اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و اظﮭﺎر
ﻧظر از ﺳوی اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدر ھﺎی ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﮔرﻓت .در آن
زﻣﺎن ﻣدرﺳﯽ ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ وی ﻣﺳﺋول اظﮭﺎرت ﺧود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت رﺳﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی در ﺑرﺧورد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺳت .اﯾن
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ﺗﺣرﯾف واﻗﻌﯾﺎت از ﺳوی "رھﺑر ﮐﺎرﮔران" در ﺷراﯾطﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﺟوﻟﯾﺎن ﭘری راﺑﯾﻧﺳون و ﺟوزف ﮔﺎدﺑﻼت از اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠل در
اﺳﺗﮑﻠﮭﻠم ﮔزارش ﺧود را در ﺳﺎل  1984از ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺑﻣﺑﮭﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎی از
ﺳوی رژﯾم ﺻدام ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﻘدﯾم ﮐردﻧد .در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺷﺎھد
از ﺑﯾن رﻓﺗن  400ﻧﻔر از ﻣردم ﺑﯾﮕﻧﺎه دره ﺑﺎﻟﯾﺳﺎن ﺑر اﺛر ﺑﻣﺑﺎران ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺑودﯾم .ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﺑﻣﺑﺎران ﺑوﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﮓ  23ﺣﻠﺑﭼﮫ را ﺑﻣﺑﺎران ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم اﻧﮑﺎر دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﮑﺳﮭﺎی دﻟﺧراش ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻠﺑﭼﮫ در
ﻓﺎﯾﻧﻧﺷﺎل ﺗﺎﯾﻣز ﭼﺎپ ﺷد.
ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم دو ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎﻻ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دروﻧﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﻣﺎھﯾت آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت داده ﺑﺎﺷد.اﮐﻧون ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﻣﯾﮕذرد،
اﻣﺎ ﭼرا ﻣن و اﻣﺛﺎل ﻣن در اﯾن ﻣدت ﺳﮑوت ﮐردﯾم  .ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﺑﺎﯾد
ﻋﻠت اﯾن ﺳﮑوت طوﻻﻧﯽ را ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .ﻣن ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودم ﻣرﺑوط
ﻣﯾﺷود.در زﯾر ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠل اﺷﺎره ﺧواھم ﮐرد.
 (1ﻣن در ﻣﻘظﻌﯽ ﺑﮫ ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ﭘﯾوﺳﺗم ﮐﮫ رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن و رزﻣﻧده ﺗرﯾن ﺟرﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد .در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗدﻋﻠم ﮐرده و
ﻣرﻋوب ﺳرﮐوب و ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮭﺎی رژﯾم ﻧﺷده ﺑود .اﯾن ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺑر ذھن ﻣن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾﮕذاﺷت.
 (2در ﺟرﯾﺎن ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ رژﯾم ،اﯾن ﺟرﯾﺎن در ﻣﯾداﻧﮭﺎی
ﺟﻧﮓ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را از دﺳت داد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ﺑودﻧد .وﺟود
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ آﻻﯾش ﺟﺎن ﺧود را در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎرژﯾم در ﮐف
اﺧﻼص ﻧﮭﺎدﻧد ،ﯾﮏ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻗﻠﺑﯽ در ﻣن اﯾﺟﺎد ﻧﻣود.
 (3ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺳﺎﯾل ﻓوق ،ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﮐﻣﺑود ھﺎی
رواﻧﯽ و ﺟوھر و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺷﺧﺻﯾت ھر ﮐدام از ﻣﺎ ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد در ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت و ﭘدﯾده ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺗﺎﺛﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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اﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از اﯾن ﻣﺳﺎﯾل دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﯾن ﺳﮑوت ﻧﯾﺳت .دﻟﯾل اﯾن ﺳﮑوت
طوﻻﻧﯽ را ﺑﺎﯾد در اﺷﺗراﮐﺎت وھﻣﺳوﺋﯽ ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎن و ﻣوﻗﻌﯾت
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣن ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣن در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرﮔری ﺑزرگ ﺷده ام و ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر ﻣﺣروم
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣس ھﻣدردی داﺷﺗم وﻟﯽ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ در ﻋرﺻﮫ ﻏرﯾزه و اﺣﺳﺎس ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯾﻣﺎﻧد .ﻣن ﺧود ﺳﺎﻟﯾﺎن درازی ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣرز و اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﮔوﺷﮫ از
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ،ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎھوی ﺑﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎن
ﻧداﺷﺗم .ھﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣن ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﺎ در
ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،اﺣﺎطﮫ ﺷدن در ﻣﺣﯾط و ﻓرھﻧﮓ
ﺧرده ﺑورژواﯾﯽ وﻋدم اﻧطﺑﺎق آن ﺑﺎ ﻣﻧﻔﻌت ﺗﺎرﯾﺧﯽ طﺑﻘﮫ و ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ
،ﻣوﺟودﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣن ،دﻟﯾل اﯾن ﺳﮑوت طوﻻﻧﯽ اﺳت.
ﻣن و ھﻣﮫ اﻓراد ﻧظﯾر ﻣن در آن دوران ﻧﮕرﺷﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼﮫ
ﺑود؟ ﻣﺎ ﻋده ا ی روﺷﻧﻔﮑر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺋوری و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾده ھﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم
ﮐﺎرﮔر ،ﺣزﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ در ﺷﮑل وﭼﮫ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دروﻧﯽ آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﺎھوی ﺑﺎ ﺗﺷﮑﻼت ﺑورژوازی ﻧداﺷت .ﺑﻧﺎم ﺗﺑﻌﯾت اﻗﻠﯾت از اﮐﺛرﯾت ،اﻟﯾت
ﮐوﭼﮑﯽ ﺑر ﺳرﻧوﺷت ھزاران ﻧﻔر دﯾﮕر ﺣﺎﮐم ﺑود .در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دروﻧﯽ،
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺷﺎن دادم ،اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻣﺗﯾﺎزات و ﺑﮭره ﺑردن از
آن ،ﯾﮏ ﻧرم ﻋﺎدی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑود.
ﻣﺎ در آن دوران و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﮑم ﺗﺣﻠﯾل اﯾﻧﮑﮫ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رژﯾﻣﯽ
ﻟرزان اﺳت و ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺷد ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد در روﯾﺎھﺎی ﺧود ﺑﮫ
طﻐﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل  57ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﯾم ،ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ،ﺑﺧﺎطر
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾﺂﯾﻧد و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑران ﭼﻧﯾن ﺣرﮐﺗﯽ ﺑر
آن ﺳوار ﺷده و ﺣﮑوﻣت را ﻗﺑﺿﮫ ﻣﯾﮑردﯾم .ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮔرﻓﺗن آن ،ھﻣﮫ
ھم و ﻏم ﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد.
در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن و از ﮐﺎدر ھﺎی ﺧوب آن
زﻣﺎن ﺑرﺳر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺣﺛﯽ داﺷﺗﯾم .ﻣن از وی ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ
ﺗﻌرﯾف ﮐوﺗﺎھﯽ از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑدﺳت ﺑدھد .اﯾن دوﺳت ﻋزﯾز از ﺳر ﺳﺎده
ﻧﮕری ﮔﻔت" :اﯾن ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻧدارد ﻣﮕر ھر روز ﺻد ھﺎ ﭘروﻟﺗر
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را در اطراف ﺧود ﻧﻣﯾﺑﯾﻧﯽ" .ﻣن ﮔﻔﺗم" :اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗر ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻏﻠب
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ھر روز ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺳروﮐﺎر دارﯾم دھﻘﺎن و ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از آﻧﺎن ﻧﯾز
ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎﮐﮫ ﻣن ﺧواﻧده ام ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺣﺻول ﺻﻧﻌت
ﺑزرگ اﺳت و روزاﻧﮫ در ﺗوﻟﯾد ﺛروت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﺧﯾل ھﺳت و ﻧﻣﯾﺗوان ھر
ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺎﻣﯾد ".واﻗﻌﯾت اﯾن ﺑود ﮐﮫ
اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺎ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ،درک درﺳﺗﯽ از
ﮐﺎرﮔر و طﺑﻘﮫ ﻧداﺷﯾم .ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﻘﮫ را ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾم و ﻧﮫ از ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎری ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺣﺗﯽ ﺳطﺣﯽ داﺷﺗﯾم .در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ،ﻣﺎ ﺧود ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺧواﻧده
ھﺎﯾﯽ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﻧت ،ھﻣدﯾﮕر را رﻓﯾق ﺧطﺎب ﻣﯾﮑردﯾم ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در
ﻣﻌﻧﯽ ﺧود اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺗﻌﻣﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
در آن دوران ﻣﺎ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوده ای ﺑودﯾم .اﮔر
ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻓرض ﻣﺣﺎل در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ رژﯾم ﭘﯾروز ﻣﯾﺷدﯾم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
رھﻧﻣود ھﺎی رھﺑر ﭼﯾن از ﮔرده ﮐﺎرﮔران اﯾراﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﺷﯾدﯾم ﺗﺎ ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار اﯾران را ﺟﺑران ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﻗﯾق
ﺗر ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳرﺑﺎزﺧﺎﻧﮫ اداره ﻣﯾﮑردﯾم و
ﮐﺎرﮔران را ﻣﺟﺑور ﻣﯾﮑردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرن ھﻔده و ھﯾﺟده ﺑرﮔردﻧد و روزاﻧﮫ
ﺑﯾن  12ﺗﺎ  16ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و در ﺻورت ﺗﺧﻠف از دﺳﺗوراﺗﻣﺎن آﻧﺎن را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿداﻧﻘﻼب ،ﺑﮫ زﻧدان و ﯾﺎﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮑردﯾم.
ﭘس از ﮔذﺷت ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﯽ از ﺷﻌﺎر ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوده ای ،ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺣﺛﯽ درﮔﯾر ﺷود ،ﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﺷﻌﺎر "آزادی ،ﺑراﺑری  ،ﺣﮑوﻣت
ﮐﺎرﮔری" ﺷدﯾم .در آن زﻣﺎن ﺗﻌوﯾض اﯾن ﺷﻌﺎر ﻧﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﺳﯽ را
ﺑراﻧﮕﯾﺧت و ﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳت .ظﺎھرا ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮑﺎﻣل
ﻗدم ﺑرﻣﯾداﺷﺗﯾم و ﻣﺗوﺟﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﮐﺎرﮔران ﺷده ﺑودﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﺳطﺣﯽ ﻧﮕری ﮐﮫ وﯾژه اﻗﺷﺎر ﻣﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﺳرﺑزﯾر ،ﺷب و روز ﻣﺷﻐول
ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑودﯾم ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﺧورد ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺎن ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾم.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﯾﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺷﻌﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران وﻋده
ﺣﮑوﻣت ﻣﯾدھد ﭼﮫ در آن زﻣﺎن و ﭼﮫ اﻣروز ﺷﻌﺎری ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
ﺿدﮐﺎرﮔری اﺳت .ﺑراﺑری و ﺑرادری ھﻣﺎن ﺷﻌﺎر و آرزو و آﻣﺎل
ﺑورژوازی ﻓراﻧﺳﮫ در ﻗرن ھﯾﺟدھم ﺑود ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﻧﺎر
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زدن زﻣﯾﻧداران .ﺑورژوازی ﺧود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﻧﺑود و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
ﺗﺣت اﯾن ﺷﻌﺎر ،دھﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران ﺷﮭری را زﯾر ﭘرﭼم ﺧود ﮔردآورد و
از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﺑﺎز و ﺟﻧﮕﺟو ﻋﻠﯾﮫ زﻣﯾﻧداران اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن
ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ھﻣﺎن ﺑورژوازی ﺣﻣﺎم ﺧون راه اﻧداﺧت و در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﮐﺎرﮔران را ﻗﺗل ﻋﺎم ﻧﻣود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﻣﺎدران و
ﭘدران ﭘﯾر ﮐﺎرﮔران ﻧﯾز رﺣم ﻧﻧﻣود .اﻣﺎ در ﺑﯾن اﯾن ﺷﻌﺎر ھﺎ" ،ﺣﮑوﻣت
ﮐﺎرﮔری" از ھﻣﮫ ﻓرﯾﺑﻧده ﺗر اﺳت .ﻣﻧظور اﯾﻧﺎن از ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری
ﺑراﻧدازی ﺳﻠطﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت .ﻗرار اﺳت ﺑﻧﺎم ﮐﺎرﮔران اﻟﯾت
ﮐوﭼﮑﯽ از ﻗﺷر ﺧرده ﺑورژوا و ﺑورژوا در راس ﺣزﺑﯽ ،ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت
ﮔﯾرﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻗدرت اﯾن ﺑﺎر ﺑﻧﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم  ،در ھر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣزﺑﯽ ﺧود را ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻘررات ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﺑﮕﻣﺎرﻧد .اﯾن ﺟﺎ در درﺟﮫ اول ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ آﮔﺎھﺗرﯾن ﮐﺎرﮔران ﺧواھﻧد
ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭد ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ھزاران ﮐﺎرﮔر ﭼﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮏ و
ﭼﮫ ﻏﯾر ﺑﻠﺷوﯾﮏ دﺳﺗﮕﯾر ،زﻧداﻧﯽ ،ﺗﺑﻌﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺗﯾرﺑﺎران ﺷدﻧد.
ﮐﺎرﮔران دﻧﺑﺎل ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﮐﺎرﮔران اﮔر ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود
آﮔﺎه ﮔردﻧد ،ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت دﯾﮕر ﻧﺧواھﻧد ﺳﭘرد.
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﻋﻠﻧﯽ و ﻣﺧﻔﯽ و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻗﺎﺿﯽ
و وﮐﯾل ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ اﮔر ﻗدرت درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻗدرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺷﮑﺎﻟﯽ از زﻧدﮔﯽ ﮐﻣوﻧﯽ ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
ھﻣدﯾﮕر دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻋﺎری از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺑﻌﯾض و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧد.
ھدف از اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﮐوﺗﺎه ﻧﻘد آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯾزاده  ،ﻣدرﺳﯽ وﻏﯾره ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﺎن و
دھﮭﺎ ﻓرد رﯾز و درﺷت در ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧﻔﻌت ﺧود ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و اﺑزار ھ ﺎ ی ﺧود را دارﻧد .ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ای در درﺟﮫ
اول ﺑرای ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧودم ﺿروری ﺑود .ھﻣﯾﻧطور ،ﻻزم ﺑود ﺣداﻗل
ﺑرای زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﮐﺎرﮔران ﮐردﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺳﻔره ھﺎﯾﺷﺎن ﺑوده
ام ،ﮔوﺷﮫ ای ﮐوﭼﮏ از ﺣﻘﺎﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣردان روز را ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم ﺗﺎ
ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻏرﯾزه ،ﻧﯾرو و آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﻧد وﻓرﯾب ﺟﻧﺑش
ﺳﺎزان را ﻧﺧورﻧد ﭼون اﯾﻧﺎن دﯾر ﯾﺎ زود ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﺧواھﻧد ﺑرد.
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ از طرﯾق اﺳﺗﻔﺎده از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮔران ﻋراﻗﯽ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت
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ﺧود اداﻣﮫ داده اﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺟﻧﮕﻧد .اﯾن ارزش اﺿﺎﻓﯽ ھﻣﺎن
ﻟﺣظﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﮔر ﻋراﻗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺿﺎد ھﺎی
ﺑورژوازی ،ﻣﺎ و در درﺟﮫ اول ،رھﺑران اﯾن ﺣزب را ﻣﻧﺗﻔﻊ ﻣﯾﮑرد .آﻧﮭﺎ،
ﺑﺎر ھﺎ و ﺑﺎر ھﺎ ﺑرای اداﻣﮫ ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾن رﯾز و درﺷت
ﺑورژوازی ﻋراق ھدﯾﮫ ھﺎ و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ دادﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻣﯾن اﻣروز رادﯾو
ھﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎی ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗرﻧﺞ ﮐﺎرﮔران اداره ﻣﯾﮑﻧﻧد،
راھﯽ ﺟز اﯾن ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺑﺎ زﯾﮕزاگ زدن در ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﭼﻧد اﺻﻼح ﺟزﺋﯽ در
اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻧطﻘﯽ ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت.
اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ،ﯾﺎدآوری ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ
اﻣروز در ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﺑﺎﻧﮫ
روز ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ﻓﻘر و درﺑدری ،ﺑرای ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ از ﺟﺎن ﺧود
ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯾﮕذارﻧد .اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،وﻟو ﮔذرا ،ﯾﺎدآوری و
ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔران ﺟدی اﺳت ﮐﮫ در دل ﺳﺧت
ﺗرﯾن و ﺳﯾﺎھﺗرﯾن روز ھﺎی اﯾن طﺑﻘﮫ ،ﺧود را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﻧﻔروﺧﺗﮫ و ﺑذر آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ را در ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی
ﮐﺎرﮔر ﻣﯾﺎﻓﺷﺎﻧﻧد .ﮐﺎرﮔران ﺟدی ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ اﻧدوزی از ﺷﮑﺳت ھﺎ و ﻣﺎھﯾت
طﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﻧﻘد زﺑﺎن ،واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم طﺑﻘﺎت دﯾﮕر ﺧود را ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻔﺎھﯾم
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯾﺳﺎزﻧد .اﻣروز واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻧﯾروی ﮐﺎر ،دﺳﺗﻣزد،
ﺷراﯾط ﮐﺎر  ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣطﻠق و ﻧﺳﺑﯽ،
ﻧرخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﮐﺎر ﻣوﻟد وﻏﯾر ﻣوﻟد ،ﻣوﺿوع ﺑﺣث و ﺗﻌﻣق و ﺗﺣﻘﯾق
ﮐﺎرﮔران ﺟدی اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﺑﺎﯾد از ﺳوی ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه ﺧود طﺑﻘﮫ
دﻧﺑﺎل ﺷود ﺗﺎ دوﺳت و دﺷﻣن ﺑدرﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود .در ﺻورت ﻋدم
ﺷﻧﺎﺧت دﻗﯾق دوﺳت و دﺷﻣن ﮐﺎرﮔران ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮕر طﺑﻘﺎت دﯾﮕر
ﺗﺑدﯾل ﺧواھﻧد ﺷد و ﻓداﮐﺎری و ﺗﻼﺷﺷﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺟﮭت اﻧﮭدام ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﮭت اﺑﻘﺎ و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد آن ﺑﮫ ھدر ﺧواھد رﻓت.
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