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رﻧﮓ ﭘرﭼم ﻣﺎ ﺳرخ اﺳت!
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت "اول ﻣﺎه ﻣﮫ  -روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر"
ﻣﯽ داﻧﯾد اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﭼﮫ روزی اﺳت؟
 123ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﭘرﭼﻣﯽ ﺑﮫ اھﺗزاز در آﻣده اﺳت؛ ﭘرﭼﻣﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳرخ  -رﻧﮓ اﻧﻘﻼب!
 123ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘرﭼم در ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﻧﺑرد طﺑﻘﺎﺗﯽ دﺳت ﺑدﺳت ﮔﺷﺗﮫ؛ از ﻋزم و آﮔﺎھﯽ ،ﺗﻼش
و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻧو ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ رﻧﮓ؛ ﮔﺎھﯽ در ﮔرگ و ﻣﯾش
ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ﻣﯾداﻧﯽ را ﺑدور از ﭼﺷم دﺷﻣن آراﺳﺗﮫ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ دﯾواری ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ؛ ﮔﺎھﯽ در
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ھدف ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی دﺷﻣن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ؛ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﭘﯾﮑر ﺧوﻧﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت رزﻣﻧده ای را
ﭘوﺷﺎﻧده ،ﮔﺎھﯽ در ﭘﯾروزﯾﮭﺎی ﺧﯾره ﮐﻧﻧده در ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺳرخ ﺑﮫ اھﺗزاز در آﻣده و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر در
ﺷﮑﺳﺗﮭﺎی ﺧوﻧﯾن ﺑر ﺧﺎک اﻓﺗﺎده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﭘرﭼم ﭘﺎﯾدار ﻣﺎﻧده و اﻣروز ﺑدﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت.
اﯾن ﭘرﭼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺷﯾﮑﺎﮔو از دﻻوران ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ارث ﺑرده و از طرﯾق
ﺷورﺷﮕران ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑدﺳت ﻣﺎ رﺳﺎﻧده اﻧد .ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  1886آﻣرﯾﮑﺎ را ﺻﺣﻧﮫ
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮔﺳﺗرده ﺧود ﮐرده ﺑودﻧد .طﯽ آن ﺳﺎل ھزاران ھزار ﮐﺎرﮔر از ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھر ھﻔﺗﮫ در
ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﮐﺷور ﻣﺷﻌل ﺑدﺳت ﺑﺎ ﭘرﭼﻣﮭﺎی ﺳرخ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی »زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ«،
»ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد ﺗﺧت و ﺑﺎرﮔﺎه و ﺧزاﻧﮫ«» ،ﻛﺎرﮔران ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾد« ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدﻧد .ﮐﺎرﮔران ﺣﮑوﻣت ﺑورژوازی را ﺑﮫ ﻟرزه درآورده ﺑودﻧد.
ﻧﻘطﮫ اﻧﻔﺟﺎر اﯾن ﺟﻧﺑش ،اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑود .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﻛﺎرﮔران اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﯾﻛﯽ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺷﯾﻛﺎﮔو ﺑﮫ زد و ﺧورد ﭘرداﺧت و دو
ﻛﺎرﮔر را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ،در ﺳطﺢ ﮐﺷور ھﯾﺟﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﺎرﮔران را در ﺑرﮔرﻓت .ﻧزدﯾك ﺑﮫ  340ھزار ﻛﺎرﮔر ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و 190
ھزار ﻧﻔر از آﻧﮭﺎ در اﻋﺗﺻﺎب ﺑﺳر ﺑردﻧد .در ﺷﯾﻛﺎﮔو  80ھزار ﻛﺎرﮔر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد .ﻛﺎرﮔران ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﭘرداﺧﺗﻧد .ﭘﻧﺞ
ﮐﺎرﮔر ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک اﻓﺗﺎدﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺳﺎزی ﭘرداﺧت و اﻧﻔﺟﺎر ﯾك ﺑﻣب را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗرار داد و ﺗﻌرﺿﯽ ﻛﮫ از ﻗﺑل طراﺣﯽ ﻛرده ﺑود را ﺑﮫ اﺟرا درآورد .زﻧداﻧﮭﺎ
ﻣﻣﻠو از ھزاران اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﮔﺷت .ﻋواﻣل ﺑورژوازی رھﺑران ﺟﻧﺑش اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ را دﺳﺗﮕﯾر و در ھﻣﺎن ﻣﺎه ﻣﮫ ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت آﻧﺎن را آﻏﺎز ﻛرد.
ﺳراﻧﺟﺎم ھﻔت ﺗن از آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﻛوم ﻛرد .ﺟﻧﺑش ﺑزرﮔﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﻓﺎع از آﻧﺎن ﺑرﺧﺎﺳت .اﻣﺎ ﺑورژوازی آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ آن
رھﺑران را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد .ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه رھﺑران ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﺎرﮔران ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑرﮔزار ﺷد .ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدن ﻧﯾم
ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺗﺧم وﺣﺷت را در دل ﺑورژوازی ﻛﺎﺷت.
در ﺳﺎل  1889ﻛﻧﮕره اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دو ،ﻣرﻛب از اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻛﺎرﮔری ﺟﮭﺎن روز اول ﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ
ﻛﺎرﮔر ﺑرﮔزﯾد.
از آن ﭘس اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری؛ ﺑﮫ ﻧﻣﺎد ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ رزم ﻣﺷﺗرک ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرش
ﺛروﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ھم ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه ھﻣﮫ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑدون ﻣرز ،ﺑدون ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑدون ﻋظﻣت طﻠﺑﯽ ﻣﻠﺗﯽ ﺑر ﻣﻠت دﯾﮕر ،ﺑدون ﺗﻧﮓ ﻧظری ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﯾﺎ آن ﻣﻠت ،ﺑدون ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ و ﺳﻠطﮫ
طﻠﺑﯽ ﻣرد ﺑر زن ﺑدل ﺷد.

ﭼرا اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑرای ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﮭم اﺳت؟
اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑرای ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﺎدآور اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن طﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت؛ ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ اش ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ﺑﺷرﯾت
ﮔره ﺧورده اﺳت .ھﻣواره ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﺎ اﯾن طﺑﻘﮫ ﮔره زدﻧد و ﺑﺎ رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن
طﺑﻘﮫ ھﻣراه ﺷدﻧد .آﻧﺎن ﺑرای ﺗﺣﻘق اھداف ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ ،ﻋﻠﻣﯽ ﺗرﯾن و رادﯾﮑﺎﻟﺗرﯾن ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﺑﺷر ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺧود دﯾده را ﺑرﮔزﯾدﻧد وﺑر ﭘرﭼم
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑوﺳﮫ زدﻧد؛ از اﯾن طرﯾق ﭘرﺷورﺗرﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ را ﺧﻠق ﮐردﻧد.
ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھﻣواره ﯾﻛﯽ از ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻋﻣده ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ و رادﯾﻛﺎل ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣداﻓﻊ رﻓرﻣﯾﺳم ﺑورژواﯾﯽ ﺑوده و ھﺳت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺟﮭﺎن و اﯾران ﺷﺎھد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﺳت .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺷورش ﻣﺎه ﻣﮫ  68در ﭘﺎرﯾس؛ ﻧﻘش
ﭘر رﻧﮓ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در اﻋﺗراﺿﺎت ﺗوده ای در ﺳﺎل  1348ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗظﺎھرات اﺗوﺑوس راﻧﯽ ﺗﮭران ﻣﺷﮭور ﺷد؛ ﻟﺣظﺎت ﭘرﺷﮑوه اﻧﻘﻼب 57 – 60
ﮐﮫ در آن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺳﻧﮕر دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷد .در آﻧدوره داﻧﺷﺟوﯾﺎن در اﺷﻐﺎل ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،در ﺣﻣﺎﯾت از ﻛﺎرﮔران
اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ و ﺑﯾﻛﺎر در ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر ﻛﺷور ،در ﻣﺻﺎدره زﻣﯾﻧﮭﺎ و آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑزرگ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻛردﻧد.
ﮔرﭼﮫ ﭘﯾوﻧد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗوﺳط ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻏرﻗﮫ در ﺧون ﺷد ،اﻣﺎ ﺳﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﭘﯾوﻧد ھﻣواره اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺑود .ﺑﺎ اوج
ﮔﯾری ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑوﯾژه ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﭼپ آن ،ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ دوﺑﺎره ﭘژواک ﯾﺎﻓت و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﭼراغ
راه ﻣﺑﺎرزان زﯾﺎدی ﺷد.
اول ﻣﺎه ﻣﮫ ھﻣواره ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗﺎزه ﺷود .ﺑدون اﯾن ﭘﯾوﻧد ھﺷﯾﺎراﻧﮫ ﺷﺎﻧس ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺧواھد ﺷد .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﮐﮫ داراﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻠﻘﮫ واﺳط ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و دﯾﮕر
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔردد و ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾﮕﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رادﯾﮑﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد.

اول ﻣﺎه ﻣﮫ در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود؟
اﻣﺳﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﻣﯽ روﯾم ﮐﮫ ﺑﺣراﻧﯽ ﻋﻣﯾق ﮔرﯾﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﯾﮑﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎزارھﺎی
ﺑورس روزاﻧﮫ ﺳﻘوط ﮐردﻧد ،ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺑزرگ دﻧﯾﺎ ورﺷﮑﺳت ﺷدﻧد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﺗﻌطﯾل ﺷدﻧد و ﺑﺎر دﯾﮕر ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑر ھﻣﮕﺎن ﻋﯾﺎن ﺷد .ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧظﺎم ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎر اﯾن ﺑﺣران را ﺑﮫ دوش ﺗوده ھﺎ ﺑﯾﻔﮑﻧﻧد .ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺧراج
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﺗﺣﻣﯾل رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ،ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﻓﻼﮐت و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری از ﻣردم ﺟﮭﺎن و ﺑﺎ اداﻣﮫ و ﺗﺣﻣﯾل
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ﺣﺳﺎس را از ﺳر ﺑﮕذراﻧﻧد .اﮔر اﯾن ﺑﺣران ﺑﺎ راه ﺣل اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺎ اﯾن
ﺑﺗواﻧﻧد
دھﻧد ﺗﺎ
دورهاﺳت!
ﺳرخ
ﭘرﭼم
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ،ﺗﺣرﮐﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺣران زده ﺧودرﻧﮓ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﯾرد؛ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﺎرآﻣدﺗر و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗر از ﻗﺑل ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت.
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ،ﺗﺣرﮐﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺣران زده ﺧود دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اﯾن دوره ﺣﺳﺎس را از ﺳر ﺑﮕذراﻧﻧد .اﮔر اﯾن ﺑﺣران ﺑﺎ راه ﺣل اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﯾرد؛ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﺎرآﻣدﺗر و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗر از ﻗﺑل ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت.
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻧوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﯾران ﻧﯾز از ﻣﯾﺎن اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮐﺎرﮔران و ﺗوده ھﺎی ﺗﮭﯾدﺳت در
ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ در ﺻف اول اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻗرار دارﻧد .اﺧﺑﺎری ﻛﮫ ھر روزه از اﺧراج ﮐﺎرﮔران و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ
ﺷﻧوﯾم ﻧﺷﺎن از اﯾن واﻗﻌﯾت دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑر طﺑل »ﺟدا ﺑودن ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ از اﯾن ﺑﺣران« ﻣﯽ ﮐوﺑﻧد ،ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮕﯽ
و ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران در اﻗﺗﺻﺎد واﺑﺳﺗﮫ اﯾران و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺧرب آن ﺑرای اﻛﺛرﯾت ﻣﺣﻛوم و ﻣﺣروم ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﯾم .ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﺛر ﺑﺣران
ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺷﮭرھﺎ از  7.5ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﮫ  15ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑرﺳد و ﺑﺧش اﻋظم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ زﯾر ﺧط ﻓﻘر راﻧده ﺷود.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﻛﮫ ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ اﯾران ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺧود و ﺧوش ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ طور روزاﻓزون ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﻣردﻣﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ ﻧﻔﺎق و دودﺳﺗﮕﯽ در ﺻﻔوف ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ ﭘردازد؛ اﻓﻛﺎر ،ﺳﻧت ھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ را در
ﻛل ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻛﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﻛش ﭘرورش ﻣﯽ دھد و ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد؛ ﻣﯽ ﻛوﺷد ﻛﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕر در ﺑﻧد
ﻧﮕﺎه دارد؛ ﻣﯽ ﻛوﺷد ﻛﮫ راه اﺗﺣﺎد ﺟﻧﺑش ﻛﺎرﮔری ﺑﺎ ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺳد ﻛﻧد؛ ﺗﻔﮑرات ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺷووﯾﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
اﺗﺣﺎد ﺻﻔوف ﮐﺎرﮔران ﻣﻠل ﮔوﻧﺎﮔون درون اﯾران و ﻧﯾز اﺗﺣﺎد آﻧﺎن ﺑﺎ ﻛﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر ﻏﯾراﯾراﻧﯽ داﻣن ﻣﯽ زﻧد.
ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺗﻼش دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺑﺎوراﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل ،ﺗﻐﯾﯾر از درون ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳت ،ﻧﮫ
از طرﯾق درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻗطﻌﯽ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﮭﻧﮫ و ﭘوﺳﯾده ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ ﻋﻣرش ﺑﺳر رﺳﯾده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺧﺷﯽ از وﻗت ﺧرﯾدن ﺑرای از ﺳر ﮔذراﻧدن
اﯾن ﺑﺣران اﺳت .آﻧﺎن ﺑﺎ ھزار ﺗرﻓﻧد و ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﻣﻠﯽ -ﻣذھﺑﯽ ﺗﻼش دارﻧد ﮐﮫ ﺗوھم ﺗﻐﯾﯾر از درون ﺳﺎﺧﺗﺎر را در ﻣﯾﺎن ﻣردم
داﻣن زﻧﻧد .ﺑﺎزی ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺗرﻓﻧد اﺳت .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ھﻣﮫ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎﯾش ﺑر ﮐﻧدن ﭼﻧد ﺑﺎره ﭘوﺳت ﻣردم ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده و
ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓراﻣﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ارﺑﺎﺑﺎن ﺧود را  -ﻣﺎﻧﻧد ﺣذف ﺳوﺑﺳﯾدھﺎ  -ﺑﮫ اﺟرا در آورﻧد.
اﻣﺳﺎل در ﺷراﯾطﯽ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻛﺎرﮔر را در اﯾران ﺑزرگ ﻣﯽ دارﯾم ﻛﮫ اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻓرﯾﺑﻛﺎراﻧﮫ ارﺗﺟﺎع در ﭘﯾش اﺳت .ﯾك اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ
دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدوق رأی ﻛﺷﺎﻧدن ﻣردم ﺑﺎ ھدف ﺣﻔظ ارﮐﺎن ﻧظﺎم .اﻣﺳﺎل اول ﻣﺎه ﻣﮫ؛ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﻛﻧﺎر ﺟﻧﺑش ﻛﺎرﮔری و ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﻣﺎھﯾت اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺣﻛوﻣﺗﯽ را اﻓﺷﺎ ﻛﻧد و ﻓرﯾﺎد ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳر دھد.

اﻣواج ﻣﻘﺎوﻣت در اﻧﺗظﺎر آﮔﺎھﯽ و دورﻧﻣﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ!
ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧدھﺎ و ﺳرﮐوﺑﮕری ﻋرﯾﺎن ،ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﮐﺷور ھﺳﺗﯾم .ﺟوﯾﺑﺎرھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﭘراﮐﻧده در
ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﮐﺷور ﺑراه اﻓﺗﺎده اﻧد .ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ از ﻣﺑﺎرزات ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﺎرﮔران و ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﺷﺎن ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻼت ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ ھر
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺳؤال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﺟوﯾﺑﺎرھﺎی
ﭘراﮐﻧده ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﻠﯽ ﺑﻧﯾﺎن ﺑراﻓﮑن ﺑدل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺑﺎﯾد ﺻرﻓﺎَ در داﻣن زدن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری و اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر آن
ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺿﻌﯾف ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﺑدون ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗوی ،ﺑدون ﯾﮏ ﺟﻧﺑش
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺿد رژﯾﻣﯽ ،ﻣﺑﺎرزات اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮔران ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای دﯾﮕر ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺧواھﻧد ﺑرد .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻧرا ﻣدام ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑدون ﺷﮏ ﺧﻔﻘﺎن و دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺿرﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺟﻧﺑش ﻣﺎ وارد آﻣده – ﻣﺎﻧﻧد ﺿرﺑﮫ  13آذر ﻣﺎه – 1386
ﻣواﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﺑش ﻣﺎ ﺑوﺟود آورده اﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳت.
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرای اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺟدی دارد .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آن دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﮕرﻓﺗﮫ ،ﭘﺎﺳﺦ دھد :اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑرای ﺗداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑرو ﺷد؟ درﺳﮭﺎ و آﻣوزه
ھﺎی ﻣﺎ از اﯾن ﺗﺟﺎرب ﻣﮭم ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎ و ﻧﻘد ﺿﻌﻔﮭﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ،ﭘوﯾﺎﺗر و
ﭘﺎﯾدارﺗر از ﺟواﻣﻊ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ اﮔر ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﯾﮏ ﻋﻠم اﺳت ،ﺗﺟﺎرب  160ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن و اﯾران )و
َ
ﮐﻼ ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش ﺑﺷر در ﺣﯾطﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﻧﻧد آﻣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﻧری( ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ در ﺗﮑﺎﻣل اﯾن ﻋﻠم داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑدون
روﯾﮑرد ﻋﻠﻣﯽ و ﺑرﺧورد ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺑل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾدی ﮐﮫ آﻏﺎز ﺷده ﭘﺎ ﺑﮕذارﻧد و ﻧﻘش ﭘﯾﺷرو اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درک
ﻋﻠﻣﯽ ﺗر ،ﻋﻣﯾﻘﺗر ،ﺻﺣﯾﺣﺗر و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر از واﻗﻌﯾﺎت 160ﺳﺎﻟﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎدی ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت.
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺑدون درﮔﯾر ﺷدن در ﻣﺑﺎﺣث ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑراه اﻓﺗﺎده ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺧود ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺑدون در دﺳت ﮔرﻓﺗن اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻠﯾدی اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗوی ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت.
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ – ﺑوﯾژه ﺑﺧش ﭼپ آن – ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﮭﻣﯽ ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد .ھﻣواره ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ﻧﻘش ﺳرﻧوﺷت
ﺳﺎزی در اراﺋﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و دورﻧﻣﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﻘش و وظﯾﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
ﺗر از ھر دوره در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑرﺧورد ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻣور ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ای در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑداﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﭼپ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در طرح ﺳؤاﻻت ﭘﺎﯾﮫ ای و ﮐﻠﯾدی در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻠم ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز و ﭘﯾﺷروان دﯾﮕر
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺟوﺷش ﻓﮑری ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ داﻣن زﻧﻧد و از اﯾن طرﯾق ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺧود ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.
اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺳﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻧﮓ آﻏﺎزﯾن اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷود .ﻓرآﯾﻧدی ﮐﮫ آﯾﻧده ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ،آﯾﻧده ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﯾﻧده ﮐل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ و ﺟﮭﺎن ﺑدان ﻣرﺗﺑط اﺳت.
ﺗﻧﮭﺎ از اﯾن طرﯾق اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﭘرﭼم ﺳرﺧﯽ ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﺎ داده ﺷده را ﺑر ﻓراز ﻗﻠﮫ ھﺎی رﻓﯾﻌﺗری ﺑراﻓراﺷت و ﺑﮫ ﺿرورﺗﮭﺎی زﻣﺎﻧﮫ ﺧود
ﭘﺎﺳﺦ داد■.
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ﺻﻔﺣﮫ 4

اول ﻣﺎه ﻣﮫ در ﺗﮭران
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﮔزارش اول:
اﻣروز اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﺳت" .روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻛﺎرﮔر" .روز ﻛﺳﺎﻧﯽ
ﻛﮫ ﻗرار اﺳت ﻧوع ﺑﺷر را از ھر ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر رھﺎﯾﯽ ﺑﺑﺧﺷﻧد.
از ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎری ﻛﮫ در ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم روز ﻛﺎر ﮔر از طرف ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﺧﺗﻠف
ﻛﺎرﮔری درج ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﭘﺎرك ﻻﻟﮫ رﻓﺗم .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﭘﺎرك ﻻﻟﮫ
را آﻧﻘدر ﺷﻠوغ ﻧدﯾده ﺑودم .ھم ﺟﻣﻌﯾت ﻣردم و ھم ﺟﻣﻌﯾت
ﻧﯾروھﺎی ﻣزدور رژﯾم .در دور ﻣﯾدان آب ﻧﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻧزدﯾك ﺑﮫ
 2000ﻧﻔر ﺑﮫ ﺻورت ﭘراﻛﻧده ﻗدم ﻣﯽ زدﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت
ﻛﮫ ﺑﮫ ازای ھر ﯾك ﻧﻔر ﺣداﻗل  5ﻧﻔر ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و ﭘﻠﯾس
اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﮔﺷت ارﺷﺎد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد
دور ﻣﯾدان ﻣدام در ﺣﺎل ﮔﺷت زﻧﯽ ﺑودﻧد .ﻣردم
ﻋﺎدی از اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺎﺷﯾن ارﺷﺎد آﻧﮭم در ﭘﺎرك
ﻣﺗﻌﺟب ﺷده ﺑودﻧد .دور ﭘﺎرك ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺣوطﮫ
ﺑﯾرون ھم از ﺳﻣت ﺑﻠوارﻛﺷﺎورز و ھم از ﺳﻣت
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔر ھم ﭘر از ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
ﺑود.
ﻗﺑل از ﺳﺎﻋت  5ﻛﮫ ﺳﺎﻋت ﺷروع ﻣراﺳم ﺑود،
در ﭘﺎرك ﺑودم .ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻛﮫ ﺳﻌﯽ
ﻛردم ﻣﻛﺎﻧﯽ را ﺑرای ﻧﺷﺳﺗن ﭘﯾدا ﻛﻧم ﭼﮭره ھﺎی
آﺷﻧﺎی ﺑﺳﯾﺎری را دﯾدم .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻛﺎرﮔری،
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،زﻧﺎن و اﻓراد دﯾﮕری ﻛﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم؛
اﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼَ ﻣﺷﺧص ﺑود ﻛﮫ ﺑرای ﻣراﺳم آﻣده ﺑودﻧد .ھﻣﮫ وﻗﺗﯽ
ﯾﻛدﯾﮕر را ﻣﯽ دﯾدﻧد ،ﺷروع ﺑﮫ ﺧوش و ﺑش ﻣﯽ ﻛردﻧد.
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از دﻗﺎﯾﻘﯽ و ﺣدودا ﺳﺎﻋت  5:15دﻗﯾﻘﮫ در ﮔوﺷﮫ
ای ﻛﮫ ﻋده ای از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ﻧﺎﮔﮭﺎن  2ﻣﺎﺷﯾن ﮔﺷت
ارﺷﺎد ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ دو ﺑراﺑر ظرﻓﯾﺗﺷﺎن ﻣﺄﻣور زن و ﻣرد ﺳوار
آن ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن در ﺣﺎل
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد ،رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﻛل ﻣﻣﻛن ﺷروع
ﺑﮫ ﻛﺗك زدن ﻛردﻧد و در ھﻣﺎن آن  4-3ﻧﻔر را دﺳﺗﮕﯾر ﻛردﻧد و
ﺑﮫ زور وارد ﻣﺎﺷﯾن ﻛردﻧد.
ﻣردم ﻋﺎدی داﺧل ﭘﺎرك وﺣﺷت زده ﺷده ﺑودﻧد .ﯾﻛﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔت ﺑﺎز اﯾﻧﺎ ﭼﮫ ﻣرﮔﺷون ﺷده .ﺑﺎﺗوم ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺑر ﺳر و
ﺻورت اﻓراد ﻛوﺑﯾده ﻣﯽ ﺷد .ھر ﻛس ﻛﮫ ﻛوﭼﻛﺗرﯾن ﺣرﻓﯽ ﻣﯽ
زد و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﻛرد ﻛﺗك ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﮫ زور ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن
ﻣﯽ ﺷد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻓرﯾﺎد زﻧده ﺑﺎد ﺟﻧﺑش ﻛﺎرﮔری از ﺳوی
ﯾﻛﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﺷد .ﻛﮫ در ﻋرض ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ زور
ﺳوار ﻣﺎﺷﯾﻧش ﻛردﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﯽ را ﻛﮫ ﻗﺻد ﻓرار داﺷت و دوﺳﺗش
اﻋﺗراض ﻣﯽ ﻛرد ﻛﮫ وﻟش ﻛﻧﯾد ،ﺗوﺳط ﭼﻧد ﺗﺎ از ﻏول ﺗﺷن ھﺎی
ﭘﻠﯾس دﺳﺗﮕﯾر ﻛردﻧد و آﻧﻘدر او را زدﻧد ،ﻛﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺑﯾﮭوﺷﯽ
در آﻣد و ﺑﻌد ﻟﺑﺎﺳش را از ﺗﻧش در آوردﻧد و آن را ﺑﮫ روی
ﺻورﺗش ﻛﺷﯾدﻧد و ﻛﺷﺎن ﻛﺷﺎن در ھﻣﺎن ﺣﺎﻟت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ
درون ﻣﺎﺷﯾن ﺑردﻧد.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﯾﺎد ﺗﺻﺎوﯾری اﻓﺗﺎدم ﻛﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم دﺳﺗﮕﯾری
اراذل و اوﺑﺎش در اﯾﻧﺗرﻧت و ﻣوﺑﺎﯾﻠﮭﺎ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷد .ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم
ﻣردم اﻣروز ﻣﻌﻧﯽ اراذل و اوﺑﺎش را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻓﮭﻣﯾدﻧد .آﻧﻘدر
ﻣﺄﻣور و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﭘر ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ھر طرف ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﻛردی
ﻓﻘط آﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﯾﻛﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﺎ و ﭼﻧد ﺧﺎﻧواده دﯾﮕر اﯾﺳﺗﺎده
ﺑودﻧد ،اﺳﭘری ﻓﻠﻔل زد و ﺻدای ﭼﻧد ﺟوان ﻛﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد
ﺳوﺧﺗم و ﭼﺷﻣﺎﻧﺷﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ھوا رﻓت .اﻟﺑﺗﮫ در ﻣﯾﺎن
آﻧﮭﺎ ﭼﻧد زن ﭼﺎدری ھم ﺑودﻧد ،ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ھم از اﯾن ﻋﻣل ھم
ﻗطﺎرﺷﺎن در اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧدﻧد .ﭼرا ﻛﮫ ﺑﻌداَ آﻧﮭﺎ را در ﺟﻣﻊ ﭘﻠﯾس ھﺎ
دﯾدم.
ﺑﻘﯾﮫ ﻣدام ﻣردم را وادار ﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﻛﮫ دور ﺷوﯾد و اﯾﻧﺟﺎ
ﻧﺎﯾﺳﺗﯾد .دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد و ﭘﺳر ﺟوان در
ﺣﺎل ﮔرﻓﺗن ﻋﻛس ﺑﺎ ﻣوﺑﺎﯾﻠش ﺑود را ھم ﺑﺎ ﺗوھﯾن و ﻛﺗك دﺳﺗﮕﯾر
ﻛردﻧد .ﻋﻛﺎس ﺟواﻧﯽ ھم ﻛﮫ ﻣﻌﻠوم ﺑود از ﺧود آﻧﮭﺎﺳت ،ﺑﮫ
ﺳﻣت اﻓراد ﺣﺎﺿر ﻣﯽ رﻓت و روی ﭼﮭره ﺷﺎن
زوم ﻣﯽ ﻛرد و ﻋﻛس ﻣﯽ ﮔرﻓت.
در اﯾن ﻣﯾﺎن دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﻌﻠوم ﺑود،
ﺑرای ورزش آﻣده ﺑود؛ ﭼون ﺑﺎ ﺑﻠوز و ﺷﻠوار
ورزﺷﯽ ﺑود ،ﺗوﺟﮫ ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻛرد.
ﭼون او را ﺑﮫ روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﻛﺷﯾدﻧد و
روﺳرﯾش ﻛﺎﻣﻼَ از ﺳرش اﻓﺗﺎده ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد ﻣردم ﺑﻔﮭﻣﻧد ﻛﮫ ﭼرا اﻣروز اﯾﻧﺟﺎ
ﺷﻠوغ ﺷده ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ھر ﺗﯾپ آدﻣﯽ را
دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺗﺎ ﻓردا ﺑﮫ اﺳم اراذل و
اوﺑﺎش ،ﻣزاﺣم ﻧواﻣﯾس ﻣردم و ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ھﻣﮫ
ﺟﺎ ﺟﺎر ﺑزﻧﻧد.
از ﺗﻌداد دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن آﻣﺎر دﻗﯾﻘﯽ ﻧدارم اﻣﺎ دو ﻣﺎﺷﯾن
ﮔﺷت ارﺷﺎد ﻛﺎﻣﻼَ ﭘر ﺷده ﺑود .ﮔوﺷﮫ ﮔوﺷﮫ ﻣﯾدان ﻏﻠﻐﻠﮫ ﺑود.
ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ ھم ﻛﮫ ﻣﻌﻠوم ﺑود ،در درﮔﯾری ﻟﺑﺎﺳش را از ﺗﻧش
ﺧﺎرج ﻛرده ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎم ﺑدﻧش ﺟﺎی ﺿرﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗوم ﺑود در
ﺣﺎل ﻓرار ﺑود .در ﮔوﺷﮫ ای دﯾﮕر ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد و دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ
ﺷدﻧد .ﺣﺗﯽ در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﯾدان ﻛﮫ ﯾك ﺧﺎﻧواده ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و
ظﺎھرا از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﻛﮫ از آﻧﺟﺎ ﺑروﻧد و ﺑﺎ اﻋﺗراض
ﻣﺎدر ﺧﺎﻧواده ﻛﮫ زن ﻣﺳﻧﯽ ﺑود روﺑرو ﺷده ﺑودﻧد؛ ﺑﮫ زور و ﺑﺎ
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ،او را ﻛﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ھﻣﺳر و ﺑﭼﮫ ھﺎﯾش ﺑود ﺑﺎ
ﺧود ﺑﺑرﻧد ،ﺑدون ھﯾﭻ دﻟﯾل و ﺗوﺟﯾﮭﯽ.
ﺑﺎران ﺷدﯾدی ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎرﯾدن ﻛرد ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﻣردم ﻋﺎدی
ﺳرﯾﻊ ﻣﺗﻔرق ﺷوﻧد .ھﻣﮫ اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت در  20-15دﻗﯾﻘﮫ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد .ﺑﻌد ﻛﮫ در اطراف ﭘﺎرك در ﺣﺎل ﻗدم زدن ﺑودم ﺑﺎ ﭘرﭼم
ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﯾت "ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻛﺎرﮔری" ﺑود،
روﺑرو ﺷدم .ﺑﻌد ﻛﮫ دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗم در آﻧﺟﺎ ﻧﺑود.
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣروز ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ رادﯾﻛﺎﻟﯾﺳم و ھﻣﭼﻧﯾن دﯾﻛﺗﺎﺗوری
و ﺧﻔﻘﺎن در ﺣﺎل رﺷد اﺳت .ﺣﺿور ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻛﺎرﮔری در ﻛﻧﺎر
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه آﻣده ﺑودﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن زﻧﺎن
ﻧوﯾدھﺎی ﺧوﺑﯽ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت .اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺳﺎل
ﻛﮫ در ﯾك روز ﺗﻌطﯾل و ﯾﮏ ﺷﻛل ﻛﺎﻣﻼَ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرﮔزار ﺷد،
اﮔر ﭼﮫ ﺣﺗﯽ ﻓرﺻت ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺷﻌﺎر ﻧداﺷت؛ اﻣﺎ در
ﺣﺿور ﻣردم ﺑود و اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم ﺑود■.
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ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺻﻔﺣﮫ

اول ﻣﺎه ﻣﮫ در ﺗﮭران

از ﻓﺻل ﮐﺎر ﺗﺎ ﻓﺻل آﮔﺎھﯽ !

ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

رواﯾﺗﯽ از وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﮔران ﻓﺻﻠﯽ
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ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟوان ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری

ﮔزارش دوم:

»ﯾﮏ ﻣراﺳم از آﺧر ﺑﮫ اول«

ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم :ﺳﺎﯾﮫ روان

ﻏروب اول ﻣﯽ ،ﺳﺎﻋت 7
ﻣﺣل :ﺗﺎﮐﺳﯽ
راوی :رادﯾو
"اﻣروز روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ﺑود و ﺑدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﻧدﯾن
ﻣراﺳم در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور ﺑﮫ ﭘﺎﺳداﺷت اﯾﻧروز ﺑرﮔزار ﺷد ،در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﮐﺎرﮔران اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻏﺗﺷﺎش ﮐﺷﯾده ﺷد".
ﺑﻌدازظﮭراول ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﺳﺎﻋت 6
ﻣﺣل :ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ
راوی :ﺟﻧﺎب ﺳروان
دورﺗﺎ دور آبﻧﻣﺎ را ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﮔﺷت ارﺷﺎد دوره ﮐردﻧد،
ﻣﺎﻣوران اﯾنﺟﺎ و آنﺟﺎ ﺟﻣﻊاﻧد ﻣردی ﺧود را ﺑدو ﺑدو ﺑﮫ
ﻣﺄﻣوری رﺳﺎﻧد و ﺧﺑر داد ﮐﺳﯽ آن ﺣواﻟﯽ ﻓﯾﻠم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾن طرف-
ﺗر زن ﻣﺄﻣوری داﺷت ﭼﺷﻣﺎﻧش را در آب ﻣﯽﺷﺳت و از
ﺳوﺧﺗن ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻧﺎﻟﮫ ﺳر ﻣﯽداد .از وﺳط ﭼﻣنھﺎ ﻣﯽﮔذﺷﺗم ﺑﮫ
ﺳروان ﮔﻔﺗم ﺟﻧﺎب ﺳرھﻧﮓ ﭼﯽ ﺷده؟ ﺳری ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ھﯾﭻ
ﺗﮑﺎن داد.
ﺑﻌدازظﮭر اول ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﺳﺎﻋت 5:15
ﻣﺣل :ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ
راوی :ﮔﺷت ارﺷﺎد)ﭘﻠﯾس اﻣﻧﯾت اﺧﻼﻗﯽ !(
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻣﯽآﻣد و ﻣﯽرﻓت .ﮔﺎه ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽ
اﯾﺳﺗﺎدﻧد و روﺑوﺳﯽ ﻣﯽﮐردﻧد و ﺑﺎز ﻗدم ﻣﯽزدﻧد .از ھر ﺳو
اﻧﮕﺎر ﭘﻠﯾس اﺧﻼقﻣدار در ﮐﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎره ﮔﺷت ارﺷﺎد
از راه رﺳﯾد و در ﻣﯾﺎن آن ﺑﻠوا ﻋدهای را ﺑﮫ داﺧل ﻣﺎﺷﯾنھﺎ
ﮐﺷﺎﻧدﻧد.
ﯾﮑﯽ ﻓرﯾﺎد زد "زﻧده ﺑﺎد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری" دﯾﮕر ﻧدﯾدﻣش !
ﭘﺳری ﺑرھﻧﮫ و ﺑﯽھوش ﺑر زﻣﯾن! آنطرف ﺗر ﮐﺳﯽ اﻧﮕﺎر
ﮔرﯾﺧت ! آنﺳو ﺗر ﭘرﭼم "ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری" ،اﯾن ﺳو
ﻓرﯾﺎدی "ﺧواھرا ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد" ،دﺧﺗری ﺳرﺑرھﻧﮫ ﺑر زﻣﯾن
ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷد ،ﭘﺳری را ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ دﺳت ﺑﺎ ﻣﺷت و ﻓﺣش و ﻟﮕد
ﺑردﻧد" ،ﺧواھرا اﯾﻧور ﺑﯾﺎﯾن دردﺳر ﻣﯽﺷﮫ" ،ﭘﻠﯾس زن ﺑر ﺳرو
ﺻورت ﻣردھﺎی دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﻣﯽﮐوﺑﯾد و ﭘﻠﯾس ﻣرد زﻧﺎن را
ﻣﯽﺑرد.
ﻣراﺳم ﺑﺎﺷﮑوھﯽ ﺑود! ﺟﺎﯾﺗﺎن ﺧﺎﻟﯽ ! ﺣﺗﯽ ﺑﺎران ھم آن را
ﺑرھم ﻧزد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕر از ﻧﻔرﺑرھﺎی ارﺷﺎد ﺑرای ﺳروﯾسدھﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود و دﯾﮕر ﻣﺷﮑل اﻧدازه وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن
را ﻧﺧواھﯾم داﺷت .ﭘذﯾراﯾﯽ را ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﺗﻠط ،آﻗﺎ و
ﺑﺎﻧو ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻏﯾر ﻓرم ﺑﮫ ﺗن دارﻧد،
دﯾﮕر ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫاﻧد دوﺷﯽ ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺳر و وﺿﻊ ﺧود ﺑرﺳﻧد.
ﻣراﺳم ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﮔزار ﺷد■.

■ ﻣﯽ ﺷﮫ ﻟطﻔﺎ ﺧودﺗو ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯽ؟
□ ﻣن ﺗﯾﮑﺎ ھﺳﺗم 26 ،ﺳﺎﻟﻣﮫ و ﻣﺗوﻟد
ﺷﮭرﺳﺗﺎن دﻣﺎوﻧد .ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری آﺷﻧﺎ ﺷده ام و دارم در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم.
■ ﻣﻧظورت ﮐدوم ﺑﺧش از ﺟﻧش ﮐﺎرﮔری ﯾﮫ و ﭼطور ﺑﺎھﺎش آﺷﻧﺎ
ﺷدی؟
□ ﻣﻧظورم اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑر ﭼپ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗم .ﭼون ﺧودم ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔر ﺑودم ،وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻘﮑر آﺷﻧﺎ ﺷدم ،ﯾواش ﯾواش ﺧواﺳﺗم ﺑﮫ طور
ﺣرﻓﮫ ای ﺗر ﻣﺑﺎرزه را دﻧﺑﺎل ﮐﻧم .ﺑﺎ ﯾﮑﺳری از دوﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭼپ
در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری آﺷﻧﺎ ﺷدم .ﺗوﺳط اوﻧﮭﺎ درﯾﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕﮫ ای ﺑراﯾم
ﺑﺎز ﺷد.
■ ﻣﯽ ﺗوﻧﯽ ﮐﻣﯽ در ﻣورد ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎرﯾت در دﻣﺎوﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯽ؟
□ دﻣﺎوﻧد ،ھم ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎھﺎی اﯾران ﺷﺎھد ﮔذر از ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوده اﺳت .ﻣن و ﭘدرم ﺗﻘرﯾﺑﺎَ ﺗوی دوره ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺗوی
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎر ﮐردﯾم .درﺳﺗﮫ ﮐﮫ اﻻن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﺎی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم
رو ﮔرﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ھﻧوزم ﮐﮫ ھﻧوزه ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎن و ﯾﮏ ﺟوری
رواﺑط ارﺑﺎب  -رﻋﯾﺗﯽ وﺟود داره؛ ھﻧوزم ﮐﮫ ھﻧوزه ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺋوداﻟﯾﺳم
ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود داره ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی دﯾﮕﮫ ای .اﻣروزه ﺷﺎﯾد
ارﺑﺎب ﺑﮫ اون ﺷﮑل و ﯾﺎ رﻋﯾت ﺑﮫ ﺷﮑل داﯾﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ.
ارﺑﺎﺑﮭﺎ ﺟﺎی ﺧودﺷون رو دادن ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﻼن و ﺑﺎﻏدار ﺑزرگ؛
و رﻋﯾﺗﮭﺎ ھم ﺟﺎﺷون رو دادن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﻧﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎی داﯾم.
اﻻن ﻣﺛل اون ﻣوﻗﻊ ،رﻋﯾت ھﺎی داﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺳﺎل در ﺧدﻣت ارﺑﺎب
ﺑودﻧد در ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﯾﺳت.
■ ﻣﯽ ﺗوﻧﯽ ﮐﻣﯽ در ﻣورد ﮐﺎرﮔران ﻓﺻﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدی؟
□ اﻣروزه ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺷدن ﺑﺎغ
ھﺎﺳت .ﻣﻧطﻘﮫ دﻣﺎوﻧد ﯾﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﺎورزﯾﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺷده.
ﺗوی اﯾن ﺷﯾوه ﮐﺎر اﺻوﻻَ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﮐل ﺳﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﺻﺎﺣب
ﮐﺎر ﮐﮫ ﯾﮫ ﺑﺎﻏدار ﺑزرﮔﮫ ،ﻧداره .ﻓﻘط ﺑﯾﺷﺗرﯾن دوره ای ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ
ﺧواد ﻣوﻗﻊ ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻوﻟﮫ .ﭼون ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻول ھﻧوز ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ
ﻧﺷده .اﮔر ﯾﮏ ﺑﺎﻏداری ﮐﮫ  20ھﮑﺗﺎر ﺑﺎغ داره ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﮐﺎر ﮐﻧﮫ ،ﻗدﯾﻣﮭﺎ ﺣداﻗل  40ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﮐل ﺳﺎل ﻻزم
داﺷت .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔم ﮐل ﺳﺎل ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺑﯾل زدن،
ھرس ﮐردن ،ﺳﻣﭘﺎﺷﯽ و  ...اﺳت .وﻟﯽ ﭼون اﯾن ﭼﯾزھﺎ اﻣروزه
ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺷده ،ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﺷو ﺑﺎ ﯾﮫ ﺗراﮐﺗور ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐوﭼﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ده؛ ﮐﮫ ﮐﺎر  40ﺗﺎ ﮐﺎرﮔرو ﺑراش ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .درﻧﺗﯾﺟﮫ در ﮐل ﺳﺎل ﯾﮏ
ﺑﺎﻏدار ﺑرای اﯾن ﮐﺎرھﺎش؛ و ﯾﺎ ﻓﻘط دو ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﺛﺎﺑت ﺑرای ﻧﮕﮭداری
ﺑﺎغ ﻻزم داره.
■ اﯾن دو ﺗﺎ رﻋﯾت ھﺳﺗن ﯾﺎ ﮐﺎرﮔرن؟
□ اﯾن دو ﺗﺎ ھم ،ﮐﺎرﮔرن؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻣزدﺑﮕﯾرن.
■ وﻟﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﮐﯾﺎن؟ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن؟ و ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت
زﻣﺎﻧﯽ اوﻧﺟﺎ ﻣﯾﺂن؟
□ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﺗو ﻓﺻل ﭘﺎﯾﯾز ﻣﯾﺂن .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺣﺻول ﺗوی
دﻣﺎوﻧد ،ﺳﯾﺑﮫ .ﺟدا از اون ،ھﻠو و زردآﻟو ھم ھﺳت ،ﮐﮫ ﮐﻣﺗره .اﻣﺎ
ﻣﺣﺻول اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺑﮫ .ھﻣﮫ ﺟﺎ ھم ﺳﯾب دﻣﺎوﻧد ﻣﻌروﻓﮫ .ﺑﯾﺷﺗرﯾن
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ﮐﺎرﮔرھﺎ ھم ،ﻓﺻل ﺑرداﺷت ﺳﯾب ﻣﯾﺂن؛ ﮐﮫ از اول ﻣﮭر ﻣﺎه ﺷروع
ﻣﯽ ﺷﮫ .اﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ داره ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺧوب ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﺑد .اﮔر ﻣﺣﺻول
ﺧوب ﺑﺎﺷﮫ ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣدود  40ﺑﺎ  50روز ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﮫ ﺣداﮐﺛر
ﺗﺎ  20آﺑﺎن .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺣﺻول ﺧوب ﻧﺑﺎﺷﮫ ﺑﯾﺳت روزه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ،
ﮐﺎرش ﺗﻣوم ﻣﯽ ﺷﮫ.
■ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ از ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺂن؟
□ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ اﮐﺛراَ از ﻣﻧطﻘﮫ ﺧراﺳﺎن ﻣﯾﺂن .از ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم
ﺧراﺳﺎن.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺧواﺑﯾدن .ﺗﺎزه ﺣﺗﯽ ﺗﻘﺑل ھزﯾﻧﮫ ﭘﺗو رو ھم ﻧﻣﯽ
ﮐﻧن .اوﻧم ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮔر ﺧودش ﺑﺎ ﺧودش ﺑﯾﺎره.
■ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ازﺷون ﮐم ﻣﯽ ﺷﮫ ﭼﮫ ﻏذاﯾﯽ ﺑﮭﺷون داده
ﻣﯽ ﺷﮫ؟
□ ﻏذای ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده .ﻓﻘط ﺷﮑم ﺳﯾر ﮐن .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳرﮐﺎرﮔر  3000ﺗوﻣن ﺑﺎﺑت اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘورﺳﺎﻧت ﺧودش ﻣﯽ
ﮔﯾره .ﻣﺳﮑن ﮐﺎرﮔرھﺎ!!! ﮐﮫ ﻣﺟﺎﻧﯽ .ﺷﺎﯾد  20ﺗﺎ  25درﺻد از اﯾن
ﭘول ھزﯾﻧﮫ ﺑﺷﮫ ﺑﺎﺑت ﻏذای  24ﺳﺎﻋت ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر .ﺗﺎزه اﯾن آﺧر ﮐﺎر
ﻧﯾﺳت.

■ از ﭼﮫ ﺷﮭرھﺎﯾﯽ؟
■ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ آﺧر ﮐﺎر ﻧﯾﺳت؟
□ ﺑﺟﻧورد ،ﻗوﭼﺎن ،ﺷﯾروان .ﺗوی ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی اﺳﺗﺎﻧﯽ اﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧم،
ﻣﯽ ﺷﮫ ﺧراﺳﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ؛ ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣروﻣﯾﮫ .ﯾﮑﺳری از ﮐﺎرﮔرھﺎ ھم
□ اﮐﺛر اﯾن ﺳرﮐﺎرﮔرھﺎ ﺧودﺷون ﻓروﺷﻧده ﻣوادﻣﺧدرن؛ ﺣﺗﯽ در
از ﺷﻣﺎل ﻣﯾﺂن ،از ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف؛ اﻣﺎ ﻋﻣده ﮐﺎرﮔرھﺎ از ﺧراﺳﺎن
ﺳطﺢ ﻓروﺷﻧده ھﺎی ﺑزرگ .ﺗوی اﯾن ﻓﺻل ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ آرن ﺗو
ﻣﯾﺂن.
ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗﺟﺎرت ﻣواد ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌد از ﮐﺎرﮔر آوردن؛ اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن
ﮐﺎرﺷون ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدره .ﻣﺷﺗری اﯾن ﻣواد ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺑﺟز
■ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت ﻣﯾﺂن اوﻧﺟﺎ؟ ﺧودﺷون ﻣﯾﺂن؟
ھﻣﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ روزی  5000ﺗوﻣن ﺑراش
ھر
ﮐﺎرﮔرھﺎ
□ ﻧﮫ! اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺧودﺷون ﺑرای ﮐﺎر ﻧﻣﯾﺂن .اﯾن
ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ  2000ﺗوﻣﻧﺷم ،ﺑﺎز ﻣﯽ ده ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎرﮔره؛ ﮐﮫ ازش ﻣواد
ﺑﺎ
و
آﯾد؛
ﻣﯽ
ﺳﺎﻟﮫ
ﮐدوﻣﺷون ﯾﮫ ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﯾﮫ ﺳرﮐﺎرﮔر دارن ﮐﮫ ھر
ﺑﮕﯾره .ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ  3000ﺗوﻣن ﺑرای ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر در روز .ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﯾﮫ
ﺑﺎﻏدارھﺎی ﺑزرگ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﻗرارداد ﻣﯽ ﺑﻧده.
ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺧوب ﺑﺎﺷﮫ ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت  50روز ﮐﺎر
ﻣﺛﻼَ ﯾﮫ ﺳرﮐﺎرﮔر ﺷﺎﯾد ﺣدود  2000ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﻓﺻل ﺳﯾب ﺑﮫ
ﮐﻧﮫ ،ﺑﺎﺑت  50روز  150ھزار ﺗوﻣن ﺑراش ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ 150 .ھزار
ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾﺎره؛ و اوﻧﮭﺎرو ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﮫ ﺗوی ﺑﺎغ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف.
ﺗوﻣن ﺑﺎﺑت  50روز ﮐﺎر از ﻓﺎﺻﻠﮫ  800ﮐﯾﻠوﻣﺗر اوﻧطرﻓﮫ اﯾران،
ﺑﮑوﺑﯽ ﺑﯾﺎی دﻣﺎوﻧد ،و ھﻣﮫ ﺷراﯾط ھم ﺑر وﻓق ﻣراد ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ
■ ﺳرﮐﺎرﮔرھﺎ ھم ﺧراﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗن؟
ﺑﺎﺷﮫ .اﮐﺛر اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ھم ﮐﺎر دﯾﮕﮫ ای
□ آره .اﮐﺛرا ﺧراﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗن .ﮐﺎرﮔرھﺎ ھم
 150ھزار ﺗوﻣن ﺑﺎﺑت  50روز ﮐﺎر از ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻧدارن .رﻓت ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل ﺑﻌد .ﯾﮑﺳﺎل ﮔذران
اﺻﻼَ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﻧدارن و ﻓﻘط
 800ﮐﯾﻠوﻣﺗر اوﻧطرﻓﮫ اﯾران ،ﺑﮑوﺑﯽ ﺑﯾﺎی دﻣﺎوﻧد زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ  150ھزار ﺗوﻣن.
ﺳرﮐﺎرﮔرو ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳن.
■ واﻗﻌﺎَ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺷﻐل دﯾﮕﮫ ای ﻧدارن؟
■ ﺳرﮐﺎرﮔر ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ داره؟
□ اﮐﺛراَ ﻧﮫ .ﻓﻘط ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﺳرﮐﺎرﮔرھﺎ ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎرو ﻣﯾﺂرن دﻣﺎوﻧد
□ ﻧﻘش اﺻﻠﯽ .ﯾﮫ ﺳرﮐﺎرﮔر از ﺑﺎﻏدار ﺑﺎﺑت ھر ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻧرخ روز
ﺑرای ﺑرداﺷت ﺳﯾب؛ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﮫ ﻣﺛل ﺟﮭرم ﯾﺎ ﺟﯾرﻓت ،ﺗوی
ﭘول ﻣﯽ ﮔﯾره .ﻣﺛﻼَ اﮔر ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ ﺧودش ﺗو دﻣﺎوﻧد ﺳﺎﮐﻧﮫ ﺑره
ﯾﮫ ﺑرھﮫ زﻣﺎﻧﯽ  20ﺗﺎ  30روزه ﺑرای ﺑرداﺷت ﺳﯾﻔﯽ ﺟﺎت ،ﮐﺎرﮔرھﺎ
ﺳرﮐﺎر از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  4ﺑﻌد از ظﮭر و ﻧﮭﺎرﺷم اوﻧﺟﺎ ﺑﺧوره ،ﺑﮭش
رو ﺑﺑرن .اوﻧﮭم دﯾﮕﮫ ﺷﺎﻧﺳﯾﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ رو ﻣﯽ ﺑرن ﮐﮫ ﺧوب ﺑﺎﺷن
روزاﻧﮫ ﺣدود  8000ﺗوﻣن ﻣﯽ دن )اﯾن رﻗم دو  -ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﭘﯾﺷﮫ( .وﻟﯽ
و ﺑﮫ ﺣرﻓﺷون ﮔوش ﺑدن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺗوی ﺑﺎﻧد اﯾﻧﺎ ﺑﺎﺷن .ﯾواش ﯾواش
ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ از ﺧراﺳﺎن ﻣﯽ آد ،ﺻﺑﺢ ﺳﺎﻋت  7ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺎرت ﮐﺎرو
از ﺗوی اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ھم ،ﻓروﺷﻧده ﻣوادﻣﺧدر ﺑﯾرون ﻣﯾﺂد.
ﺑزﻧﮫ ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  5ﺑﻌد از ظﮭر .اﯾن وﺳط ھم ﻓﻘط ﯾﮫ وﻗت اﺳﺗراﺣت
داره؛ ﻓﻘط ﻧﮭﺎر .ﺳرﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺑت اﯾن ﮐﺎرﮔر ھم  8000ﺗوﻣن ﻣﯽ ﮔﯾره
■ ﻣﮕﮫ ﭼﻧد درﺻد از اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﻣﻌﺗﺎدن؟
وﻟﯽ ﭼﯾزی در ﺣدود  5000ﺗوﻣن ﺑﮭش ﻣﯽ ده.
□ ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺧراﺳﺎن ﻣﯾﺂن؛ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﻣﮫ ﮐم  60ﺗﺎ 65
درﺻدﺷون ﻣﻌﺗﺎدن.
■ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی ﺣدود  60درﺻد؟
□ درﺳﺗﮫ .اﮔر ﻣزد واﻗﻌﯽ ھر ﮐﺎرﮔر ﺗوی ﯾﮫ ﺑرھﮫ زﻣﺎﻧﯽ 8000
ﺗوﻣن ﺑﺎﺷﮫ؛ ﺳرﮐﺎرﮔری ﮐﮫ اوﻧﮭﺎرو ﻣﯽ آره  5000ﺗوﻣن ﺑﮫ اوﻧﺎ ﻣﯽ
ده؛ و  3000ﺗوﻣن از ﻣزد ﮐﺎرﮔر ﮐم ﻣﯽ ﺷﮫ ،ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ﺧوراک،
ﻣﺳﮑن و ﭘورﺳﺎﻧت ﺳرﮐﺎرﮔر.

■ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﺗوی ﭼﮫ ﻣﺣدوده ﺳﻧﯽ ھﺳﺗن؟
□ ﯾﮑﺳری ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻟن و ﻣزد ﮐﺎﻣل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧن؛
ﮐﮫ ﺑراﺗون ﺗوﺿﯾﺢ دادم ﭼﻘدر و ﭼطور؛ و ﯾﮑﺳری ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧوﺟووﻧﻧد.

■ ﺑﺎﺑت اﯾن  3000ﺗوﻣن ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎ ﻣﯽ دن؟
□ ﺑرﺣﺳب ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑﺧواﯾم ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم؛ دﻣﺎوﻧد ﯾﮫ ﺷﮭر ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ و
ﺳردﺳﯾره ﮐﮫ ﻓﺻل ﺳرﻣﺎش از  20ﺷﮭرﯾور ﺷروع ﻣﯽ ﺷﮫ .ﯾﻌﻧﯽ
اواﯾل ﻣﮭر دﯾﮕﮫ ھوا ﺳرده و ﻟﺑﺎس ﮔرم و ﺟﺎی ﮔرم ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
َ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎﻏدارھﺎ ھﯾﭻ ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗوی ﺑﺎغ ﺑرای ﮐﺎرﮔرھﺎ ﻧدارن؛ و
ﺗوی اون ﺑرھﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗوی ﺧود ﺑﺎغ ﺑﺎ ﺟﻌﺑﮫ ﻣﯾوه و ﭼوب و ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ
ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧن.

■ ﺑزرﮔﺳﺎﻻ ﻣﻌﻣوﻻَ ﭼﮫ ﺳﻧﯽ ھﺳﺗن؟
□ از ھﻣﮫ ﺳﻧﯽ ھﺳﺗن و ﻣزد ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮔﯾرن .از  16ﯾﺎ  17ﺳﺎﻟﮫ ،ﺗﺎ
ﺑﻌﺿﺎَ ﭘﯾرﻣردھﺎی  60ﯾﺎ  70ﺳﺎﻟﮫ.

■ ﯾﮫ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ آﻻﭼﯾق؟
□ اﺻﻼَ ،آﻻﭼﯾق ھم ﻧﻣﯽ ﺷﮫ ﺑﮭش ﮔﻔت .ﭼون آﻻﭼﯾق ﺑﮫ ﯾﮫ ﭼﯾزی
ﺑﻧده؛ اﻣﺎ اﯾن ﺟﺎھﺎ ﻧﮫ .اﮔر ﯾﮫ ﺷب ﺑﺎد ﺗﻧد ﺑﯾﺎد ﺣﺗﻣﺎ اﯾن ﺟﺎھﺎ ﻣﯽ رﯾزه
ﺗو ﺳرﺷون؛ و اﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎرھﺎ از ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧودم دﯾدم.

■ ﺑﻘﯾﮫ؟
□ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎی زﯾر ﺳن  16ﺳﺎﻟﻧد .اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﭼون ﻓﯾزﯾﮏ
ﮐوﭼﮑﺗری دارن ،ﺑرای رﻓﺗن روی ﺟﺎھﺎی ﺣﺳﺎس درﺧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺗرن؛
و اﺗﻔﺎﻗﺎ َ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎراﯾﯽ روھم دارن .ﭼرا؟! ﭼرا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎراﯾﯽ؟!
ﭼون َ
اوﻻ ﺑﭼﮫ ﺗرن و ﺣرف ﮔوش ﮐن ﺗر؛ دوﻣﺎَ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﻘﯾﮫ
َ
ﺗوﺳری ﻣﯽ ﺧورن ،از ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﺳرﮐﺎرﮔر؛ ﺳوﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر روﺷون
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﯾواش ﯾواش ﺑﮑﺷﻧش ﺗو ﺧط اﻋﺗﯾﺎد .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﭼﮫ
ھﺎی  13 - 12ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗن .ﺗﺎزه روزاﻧﮫ  2500ﺗوﻣن ﺑﮭﺷون ﻣﯾدن
ﻋوض  5000ﺗوﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻ ﻣﯾدن .ﺗﺎزه ﺑﮭﺷون ﻏر ھم ﻣﯽ
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زﻧن؛ و ﺳرﺷون ﻣﻧت ھم ﻣﯽ ذارن .ھﻣﯾﺷﮫ ھم ﭼوب ﺑﻘﯾﮫ رو اول از
ھﻣﮫ اوﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧورن.

□ در درﺟﮫ اول اﮔر اﯾﻧﮑﺎرو ﺑﮑﻧﮫ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﻧﻣﯽ آردش و اوﻧﮭﺎ ھﯾﭻ
ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻐﻠﯽ ﻧدارن.

■ واﻗﻌﺎَ ﭼوب ﻣﯽ ﺧورﻧد؟
□ ﺳرﮐﺎرﮔری ﮐﮫ  2000ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ آره ،ﺗوی ھر ﺑﺎغ ﺑﮫ ازای
ھر  60 – 50ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﯾﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ذاره .اﯾن ﺳرﭘرﺳت ﯾﮏ
ﭼوب دﺳﺗﺷﮫ ،ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮫ دﺳﺗﮫ ﺣﯾوون زﯾر دﺳﺗﺷن .ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺑﺧﺷﯾد!
اﻣﺎ اﯾﻧطوری ﺑﺎھﺎﺷون ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺟﻧب! ﻓﻼﻧﯽ ﭼرا ﻓﻼن
ﮐﺎرو ﮐردی! اﯾﻧﮭﺎرو ﺑﺎ ﭼوب ﻣﯽ ﮔﮫ و ﺑﯾﺷﺗرﯾن آزارم ﺑﭼﮫ ھﺎی زﯾر
ﺳن ﻣﯽ ﺑﯾﻧن ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎراﯾﯽ رو ھم ﺑرای اﯾﻧﺎ دارن.

■ ﺑرای ﺳرﮐﺎرﮔر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ھﻣﺷﮭری ھﺎش و ﺑﻘﯾﮫ ھﺳت؟
□ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻠﮫ! و دوﻣﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن ﺧودم دوﺳت دارم ﺑﮭش اﺷﺎره
ﮐﻧم ،ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎﺳت؛ ﮐﮫ ھﻣﺷون از ﯾﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ھﺳﺗن.
اﮐﺛرَا ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺧراﺳﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ "ﮐرﻣﺎﻧﺟﯽ" ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧن؛
ﯾﻌﻧﯽ ﮐردھﺎی ﺗﺑﻌﯾدی ھﺳﺗن .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮫ زﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧن ،ﺷﮭر ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎ ھم درﮔﯾری دارن.
ﺣﺗﯽ ﻋﺷﯾره ﺑﺎ ﻋﺷﯾره .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺷون از ﯾﮫ ﻗوﻣﯾت ھﺳﺗن اﻣﺎ
ﺳر طﺎﯾﻔﮫ ھم ﺑﯾﻧﺷون زد و ﺧوردھﺎی ﺷدﯾد و ﭼﺎﻗوﮐﺷﯽ و دﺳت و ﭘﺎ
ﺷﮑﺳﺗن ھم دﯾده ﻣﯽ ﺷﮫ؛ و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ ھرﺳﺎﻟﮫ ھم ﺷﺎھدش ھﺳﺗﯾم .اﯾﻧم
ﺑﺎﯾد ﺑذارﯾم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﺎآﮔﺎه ﺑودن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر.

■ و در اﺻل ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ رو ھم ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدن ،و ﺑرن
ﺑﺎﻻی درﺧت؟
□ دﻗﯾﻘﺎَ .وﻟﯽ ﺳرﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ  2500ﺗوﻣن ﻣﯽ ده ،ﺑﺎﺑت
اﯾﻧﮭﺎ از ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﻣزد ﮐﺎﻣل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺻف ﺑﮭﺷون
ﻣﯽ ده.

■ زﻧدﮔﯽ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺗوی اون ﻣدت ﭼطوره؟ ﻣﺛﻼ ﺑﮭداﺷﺗﺷون؟
َ
ﻣﺛﻼ ﺣﻣﺎم .ھر ﭼﻧد روز
□ ﺑﮭداﺷت ﮐﮫ ﺻﻔره.
ﯾﮑﺑﺎر ﻏروب ﺑﻌد از ﮐﺎر ،اﮔر وﻗت ﮐردن ،ﺑرن
■ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﯾﮫ ﺑﭼﮫ  5500ﺗوﻣن ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ ﺑرای
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن ﯾﺎ ﺑرن دﻣﺎوﻧد ﺣﻣﺎم
ﺳرﮐﺎرﮔر؟
و ﺑرﮔردن؛ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧودﺷون.
□ ﺑﻠﮫ! اﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن درآﻣدرو از ﺑﭼﮫ ھﺎ دارن .ﮐﮫ ﯾواش
اون ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﺳﺗن؛ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﺎغ ھﺎی دﻣﺎوﻧد
ﯾواش ھم ﻣﯽ ﯾﺎن ﺗو ﺧط اﻋﺗﯾﺎد و ﺑﺎﻧد ﻣواد.
ﺗوﺷﮫ .ﭼﻧد ﺗﺎ روﺳﺗﺎی ﺑزرگ دﻣﺎوﻧد رو ﺷﺎﻣل ﻣﯽ
ﺷﮫ ﻣﺛل :آﯾﻧﮫ ورزان ،ﺧﺳروان ،زان ،ﺳرﺑﻧدان،
■ آﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﺷﮑل ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ھم ﭘﯾش ﻣﯽ آد؟
ﺟﺎﺑﺎن .اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﺳﻣﺷون روﺳﺗﺎﺳت .ﺧﯾﻠﯽ
□ آره ،ﮔﺎھﺎَ ﭘﯾش ﻣﯽ آد.
از اﯾن روﺳﺗﺎھﺎ ﺣﻣوم ﻋﻣوﻣﯽ ﻧدارن .ﭼون
از ھﻣﮫ ﺳﻧﯽ ھﺳﺗن ،از  16ﯾﺎ 17
َ
■ آﯾﺎ ﮐﺎرﮔر زن ھم ھﺳت؟
اﺻﻼ ﮐﺳﯽ
ﮐل روﺳﺗﺎ ﺑﺎﻏﮫ ،ﻣﺛل ﺧﺳروان؛
ﺳﺎﻟﮫ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺿﺎ َ ﭘﯾرﻣردھﺎی  60ﯾﺎ 70
ﺑرای
ﺑﯾﺎرن
زن
ﮐﺎرﮔر
ﮐﮫ
□ ﺑﮫ ﻧدرت ﭘﯾش ﻣﯽ آد،
اوﻧﺟﺎ ﺳﺎﮐن ﻧﯾﺳت .ھﻣش وﯾﻼھﺎی ﺻﺎﺣب
ﺳﺎﻟﮫ
ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻول؛ اوﻧم از ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎل .اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺷراﯾط و ﻣﺎ
ﺑﺎغ ھﺎﺳت .ﻓﻘط ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ روﺳﺗﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳم ﺣﻣوم ﻋﻣوﻣﯽ
دارن .ﻣﺛل ﺟﺎﺑﺎن و ﺳرﺑﻧدان .اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ اﮔر ﺑﺗوﻧن ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﺑﺷن
ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھد ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑرای اوﻧﮭﺎ ﺑودﯾم .ﺟدا از اﯾن ،ﺗو اﯾن ﻣﻧﺎطق
َ
ﮐﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﯽ ھم زﯾﺎد ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷﮫ؛ ﺑﻌﻧوان ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ ﯾﺎ
ﻣﺛﻼ  20ﻧﻔر ،و ﺑﮕن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﯾم ﺑرﯾم ﺣﻣوم؛ اﮔر ﺳرﮐﺎرﮔر دﻟش
داﯾم .ﺣﺗﯽ ﭼﻧد ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر زن اﻓﻐﺎﻧﯽ ھم
ﺑﺳوزه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﻧت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑﺎغ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ،اوﻧﮭﺎرو ﻣﯽ ﺑره
و ﺑرﻣﯽ ﮔردوﻧﮫ .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧودﺷون ﺑرن
داﺷﺗﯾم؛ ﮐﮫ ﺗوی ﯾﮫ ﻣورد ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﮐﺎرﮔر زن اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺣﻔظ
ﺷﮭر دﻣﺎوﻧد ﺣﻣﺎم.
آﺑرو ﻋﻘد اﺳﻼﻣﯽ ﮐرد.
از طرف دﯾﮕﮫ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺗوی ﺑﺎغ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن ﮐﮫ آب ﺳﺎﻟم
■ اﯾن ﺳرﮐﺎرﮔرھﺎ ﺑر ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎرو اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧن؟
ﻧداره .ھﻣون آب آﺑﯾﺎری ﭼﺎھﮫ .دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﻣوﻗت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑراﺷون
□ اﮐﺛر اﯾن ﺳرﮐﺎرﮔرھﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗن ،ﮐﮫ ﯾﮫ روزی ﻣن ﺧودم ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ ﭼﻧدﯾن ﻣورد درﺳت ﮐﻧن؛ در اﺻل ﯾﮫ ﭼﺎﻟﮫ ﮐﺛﯾﻔﮫ .ﺣﺎﻻ
ﺧودﺷون ﮐﺎرﮔر ﺑودن و ﺑﺎﻻ اوﻣدﻧد .ﭼﻧد ﺗﺎﯾﯽ رو ﮐﮫ ﻣرگ دﯾدم .ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾض اﮔر ﯾﮫ ﺻﺎﺣب ﺑﺎﻏﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑﺎﻏش ﺳﺎﺧﺗﻣون
ﻣن ﺧودم ﺷﺧﺻﺎَ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺷدن و ﺗوی ﺑﺎغ ﺟوﻧﺷوﻧو از دﺳت داره ﺧﯾﻠﯽ دﻟش ﺑﺳوزه ،ﺑذاره ﮐﺎرﮔرھﺎی
ﻣﻌروﻓن؛ از ﮐﺎرﮔر ﺻﻔر ﺗرﻗﯽ ﮐردن .اﻻن ھم ﺻﺎﺣب
ﻣﺛﻼ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭘﺳر ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ازش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧن .اﮔر ﮐﺎرﮔری
َ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ان .اون ھم ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮫ ﺧورده ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﯾﺎ دادن.
زﯾرﺳن ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕم ،ﯾﮫ ﺑﭼﮫ ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﺷﺧﺻﺎَ ﭼﯾزی ﻻزم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ،ھم ﭼﯾزی
ﺧرده ﺑورژوا! اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻَ ﻣﯾﺎن ﯾﮫ دﺳﺗﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺣدود ﺑود ﺣﻣوم؛ ﺗو راه ﺑرﮔﺷت ،ﭘﺷت واﻧت اوﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت؛ و ﺷب ﺑﻌد از ﮐﺎرش ﺗو
 50ﺗﺎ –  100ﺗﺎ ﺑرای ﺧودﺷون درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧن و ھر
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳرﻣﺎ ﭘﯾﺎده ﯾﺎ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧودش
ﺳﺎل ھم ﺑﮭش اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﮫ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن ﻣﯽ ﺗوﻧﻧد ﺳرﻣﺎ ﺧورد و ﺗوی ﺑﺎغ ﺟون داد.
ﺑﺎﯾد ﺑره و از روﺳﺗﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﮫ.
 2000ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﺎرن و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺷون ھم از ﺷﮭر ﺧودﺷوﻧﮫ .ﻣﺛﻼَ
■ ﺣوادث ﮐﺎری ﭼﯽ؟
ﺣداﻗل  300-200ﺗﺎ از ﻧﯾﺷﺎﺑوره ،ﺑﻘﯾﮫ ھم از ﻗوﭼﺎن ،ﺷﯾروان و
ﺑﺟﻧورد .ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﺳرﮐﺎرﮔرھﺎ ﻗرارداد ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ
□ ﺗوی اﯾن  50-40روز ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳم ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم .ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﻧﺑﺳﺗن و ﺳر ﮔرﻓﺗن ﭘول ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑرﻣﯽ ﺧورن؛ و
ﺿرب ﮐﺎر ﮐﻧن .اﮔر ﮐﺎرﮔری ﺗو اﯾن ﻣدت ﻣرﯾض ﺑﺷﮫ ،ھﯾﭻ ﭼﺎره ای
ﻧداره و ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﮫ .ﻣن ﺧودم ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ ﭼﻧدﯾن ﻣورد ﻣرگ دﯾدم.
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺗﻣوم ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑرﮔرده.
ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺷدن و ﺗوی ﺑﺎغ ﺟوﻧﺷوﻧو از دﺳت دادن .ﻣﺛﻼَ
اﮔر ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﭼﮏ داده ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد واﯾﺳﺗن ﺗﺎ ﭼﮑش ﭘﺎس ﺷﮫ؛ ﺑﻌد
از ﺳرﮐﺎرﮔر ﭘول ﺑﮕﯾرن.
ﺳﺎل  83ﮐﮫ ﺳﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﺳردی ﺑود؛ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭘﺳر ھﺎی زﯾرﺳن ﯾﺎ
ﺑﮭﺗر ﺑﮕم ،ﯾﮫ ﺑﭼﮫ ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود ﺣﻣوم؛ ﺗو راه ﺑرﮔﺷت ،ﭘﺷت واﻧت
■ اﮔر ﺳرﮐﺎرﮔر ﻧﺗوﻧﮫ ﭘول ﮐﺎرﮔرھﺎرو ﺑده ﭼﯽ؟ ﺑﯾن اون ﺑﺎ ﮐﺎرﮔرھﺎ
ﺳرﻣﺎ ﺧورد و ﺗوی ﺑﺎغ ﺟون داد .ﺳرﮐﺎرﮔر ھﯾﭻ وﻗت اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ ده
درﮔﯾری ﭘﯾش ﻣﯽ آد؟
ﺑری دﮐﺗر؛ اﮔر ﺧﯾﻠﯽ دﻟش ﺑﺳوزه ﯾﮫ ﻗرص ﻣﺳﮑن ﺑﮭت ﻣﯽ ده .ﺑرای
□ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮔر ﺳرﮐﺎرﮔر ﭘول ﻧده؛ ﮐﺎرﮔر ﺣﺎﺿره ﯾﻘﮫ ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ رو
ﺣوادﺛﯽ ﻣﺛل ﺗﺻﺎدف ،از درﺧت اﻓﺗﺎدن و ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و  ...ﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ ای
ﺑﮕﯾره؛ وﻟﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺷﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐﺎرﮔر در ﺑﯾﻔﺗﮫ.
ھﺳت ،ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ.
■ ﭼرا؟ ﻣﮕﮫ ﭼﮫ راﺑطﮫ ای ﺑﯾﻧﺷون ھﺳت؟
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■ آﯾﺎ در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ،ﮐﺎرﮔر ﻣﺣﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ دﻣﺎوﻧدی ھم
ھﺳت؟
□ ﮔﻔﺗم ھر ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﻣﻣﮑﻧﮫ دو ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﺑوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ
آﺷﻧﺎی ﺻﺎﺣب ﮐﺎر ھﺳﺗن؛ و ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻧﺎ دارن ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺗر از
ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯾﮫ .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔر ،ﮐﺎرﮔره و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷﮫ .اﻣﺎ ﺑﯾن
اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎی ﺑوﻣﯽ و ﻓﺻﻠﯽ ھم اﺧﺗﻼﻓﮫ و اوﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟت ﺑرﺗری دارن.
ﺣﺗﯽ ﺻﺎﺣب ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎﺷون ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾدن و اوﻧﺎ ﻣﯽ ﺷن
ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎغ .ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از اوﻧﮭﺎ ﻗراردادی ھﺳﺗن و ﺑراﺷون ﺑﯾﻣﮫ ھم
رد ﻣﯽ ﺷﮫ .ﻣن ﯾﮑﯽ رو ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ،ﺑﻌد از  20ﺳﺎل ﮐﺎر ،اﻻن
ﺑﺎزﻧﺷﺳت ﺷده .اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻟطف ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ داره.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

ﻣﯽ ﺷﮫ ﮔﻔت اﯾن ﺑﺎﻋث ﺗﮑون ﺧوردن ﻣﻧطﻘﮫ ﺷد .اﻻن ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن ﯾﮫ
دﮐﻣﮫ  50ھﮑﺗﺎر ﺑﺎغ آب ﻣﯽ ﺧوره .دﯾﮕﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳت ،ﮐﮫ
ﺑره ﺟوب درﺳت ﮐﻧﮫ ،آب رو ﺑﺑﻧده و  ...اﯾن ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺷدن ﮐﺷﺎورزی
ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ رﺷد ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرد و ھﻣﯾﻧطور ﻗﯾﻣت زﻣﯾن ھﺎ ھم ﺧﯾﻠﯽ
ﺗوی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﻻ رﻓت .ﯾﮑﺳری از ﻣردم از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﮫ رو آوردن ﺑﮫ
اوﻧﺟﺎ؛ وﯾﻼﺳﺎزی ﺷد و در ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرد.
■ ﮐﺟﺎ وﯾﻼﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﮫ؟
□ ﺗوی ﻣﻧﺎطق ﻣﺷﺧص ﺷده .ﭼون ﺗوی ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﺎورزی اﺟﺎزه
ﺳﺎﺧت داده ﻧﻣﯽ ﺷﮫ .ﻣﺛل "دﺷت ﻣﺷﺎع دﻣﺎوﻧد" ﯾﺎ "آﺑﻌﻠﯽ" ﮐﮫ
ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﺟﺎھﺎی دﻣﺎوﻧدن؛ و ﺳﺎل ھﺎﺳت اوﻧﺟﺎ وﯾﻼﺳﺎزی ھﺳت.
ﭘﯾﺳت اﺳﮑﯽ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ھواﯾﯽ و ﺗﻠﮫ ﮐﺎﺑﯾن و  ...اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗم داره .ﻏﺎر
"روداﻓﺷﺎن" ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻏﺎر "ﻋﻠﯽ ﺻدر" ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻏﺎر اﯾراﻧﮫ؛ و
دھﺎﻧﮫ اش ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺎرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﮫ .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻣردم ﻧﺳﺑﺗﺎَ ﻣرﻓﮭﯽ ﺑﺎﺷن.

■ راﺑطﮫ ﺗو ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﭼطور ﺑود؟
□ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ ﻣن  22ﺳﺎﻟم ﺑود ،ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭼپ آﺷﻧﺎ ﺷدم .ﺑﻧﺎ
ﺑﮫ ﺷﻐﻠم ﺑﯾﺷﺗر وﻗﺗم رو ﺑﺎ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﮔذروﻧدم؛ ﺷﺎﯾد  30ﺗﺎ
 40درﺻد ھم ﺑﺎ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ .ھﻣوﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم
ﻣن و ﭘدرم از ﺧﺎﻧواده رﻋﯾﺗﯽ ﺑودم .ﺑﻌد از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و
■ در ﻣورد ﺷﮭرک ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭼﯽ؟ ﭼﮫ ﺻﻧﺎﯾﻌﯽ داره؟
ﺧﺻوﺻﺎ َ ﺑﻌد از ﺳﺎل  57زﻣﯾن ﯾﮑﺳری از زﻣﯾن دارھﺎی ﺑزرگ
□ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎرﺧوﻧﮫ اوﻧﺟﺎ ،ﮐﺎرﺧوﻧﮫ "ﭘداژ"ه؛ ﮐﮫ ﯾﮑﺳری از
ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾن ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و ﯾﮑﺳری از زﻣﯾن ھﺎﺷون ھم ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ "اﯾران ﺧودرو" رو اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ده؛ ﻣﺛل ﮔﻠﮕﯾر و ﺑدﻧﮫ
زور ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﭘدر ﻣن و ﻋﻣوم ﮐﮫ ﻗﺑﻼَ رﻋﯾت
و  ...و ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﮫ ﻣﺛل ﻣﺑﻠﻣﺎن و ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و
ﺑودن ﺑﮫ زور زﻣﯾن ﮔرﻓﺗن و ﺧودﺷون ھم ﺷدن ﺧرده ﻣﺎﻟﮏ .ﻣﺎ ﭼون
ﻟﺑﻧﯾﺎت.
ﺧودﻣون ھم رﻋﯾت ﺑودﯾم؛ درد اوﻧﮭﺎرو ﻣﯽ دوﻧﺳﺗﯾم .از طرﻓﯽ ﭘدر
ﻣن ﺗو ﮐﺎر ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯾوه ﺑود؛ و ﻣﺎ داﯾﻣﺎ َ ﺑﺎ اﯾن آدﻣﮭﺎ ﺳروﮐﺎر
■ ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﻧطﻘﮫ ﻧدارن؟
داﺷﺗﯾم .داﯾﻣﺎ َ رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ وﺿﻊ
□ ﻧﮫ! ﯾﮑﯽ دوﺗﺎ داﺷت اﺣداث ﻣﯽ ﺷد؛ ﻣﺛل ﮐﺎرﺧوﻧﮫ
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﭘدرم ﺑﮭﺗر ﺑود؛ ﺧودﻣون ھم ﺑﺎغ اﺟﺎره ﻣﯽ
ﺳﺎﻧدﯾس و آﺑﻣﯾوه.
ﮐردﯾم؛ ﻣﯾوه ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ ﮐردﯾم؛ و ﭘدرم ﺧودش
ﺑرای ﺧودش ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﺳﮑﺗﮫ
■ ﺧوب ﮐﺎرﮔرھﺎی اﯾن ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎ از ﮐﺟﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ
ﮐرده و ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﮫ؛ و ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ ﺑﺎغ و زﻣﯾن ﺧودش.
ﺷن؟
ﻣﻧم ﺧودم از اول ﺑﺎ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ در ﺗﻣﺎس ﺑودم و
□ ﺣدود  20ﺗﺎ  25درﺻد اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ دﻣﺎوﻧدی
ﺧودﻣو ﯾﮫ رﻋﯾت زاده ﻣﯽ دوﻧم .ﻣﻧم ﺧودم از اول
ھﺳﺗن .اﻣﺎ  75درﺻد دﯾﮕﮫ ،ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐردی ھﺳﺗن
ﺑرای ﭘدرم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم؛ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ وﺿﻌﯾﺗم ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ
ﮐﮫ از ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﺑﮫ اوﻧﺟﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردن؛ و
ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﻓرق داﺷت؛ وﻟﯽ
ﺣدود  10ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﮫ ﻣﻧطﻘﮫ
12
ھﺎی
ﺑﭼﮫ
اﯾﻧﮭﺎ
.
ﺳﺎﻟﻧد
16
ﺳن
زﯾر
ﮐﺎرﮔرھﺎی
ﺑﻘﯾﮫ
اوﻧﮭﺎرو ﺧوب ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدم.
دﻣﺎوﻧدن .ﺷﺎﯾد ھم ﺑﻌﺿﺎَ  20ﺳﺎل .اﮔر
  13ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗن .ﺗﺎزه روزاﻧﮫ  2500ﺗوﻣن ﺑﮭﺷوناﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧم ﭼﯾزی ﺣدود  7000ﺗﺎ
ﻣﯾدن ﻋوض  5000ﺗوﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻ ﻣﯾدن.
■ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﭼطور آﺷﻧﺎ
 10000ﮐرد ﮐردﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗوی ﻣﻧطﻘﮫ
ﺷدی؟
دﻣﺎوﻧد دارﯾم؛ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﮭﺎﺟر ھﺳﺗن و ﺑرای ﮐﺎر ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردن ﺑﮫ
□ ﻣن ﺧودم ھﯾﭻ وﻗت ﺗوی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ،ﺑﻌﻧوان ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﮐﺎر
دﻣﺎوﻧد .ﺑﯾﺷﺗر اوﻧﮭﺎ ﺗوی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟن ،اﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ ھم ﺗوی ﮐﺎر
ﻧﮑردم .ﻣن ﮐﺷﺎورز ﺑودم .ﺑﻌد ھم رﻓﺗم ﺗو ﮐﺎر ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯾوه.
ﮐﺷﺎورزی .ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻏﯾر از ﻣﺣﺻول ﺳﯾب "ﮔردو" ھم
اﯾﻧطوری ﺑﺎ اوﻧﮭﺎ ھم آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷدم.
ھﺳت .ﮔردو ﭼﯾﻧﯽ ﮐﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯾﮫ ،ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھرﺳﺎﻟﮫ ﺣوادث زﯾﺎدی
رو ﭘﯾش ﻣﯽ آره 90 .درﺻد اﯾن ﮐﺎر رو ھم ﮐردھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دن.
■ ﮐﻣﯽ در ﻣورد ﺧود ﻣﻧطﻘﮫ دﻣﺎوﻧد و دﻣﺎوﻧدی ھﺎ ﺑﮕو؟
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ره ﺑﺎﻻی درﺧت ،ﺟز ﮐردھﺎی ﻣﮭﺎﺟر.
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗوﻧم ﺑﮕم ﺗوی دﻣﺎوﻧدی ھﺎ ﻓﻘﯾر ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻓﻘﯾر ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﮫ.
ﭼون از ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﭘﯾش ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯾﻠﯽ زﻣﯾن ھﺎﺷون ﺗﮑون ﺧورده .اون
■ وﺿﻌﯾت اﯾن ﮐﺎر ﭼطوره؟
ﺣﺗﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻏدار ﺑودن ﺑﯾش از ﺣد ﺑردن و دارن ﻣﯽ ﺑرن؛ و
□ اﯾن ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺧطرﻧﺎﮐﮫ؛ و ﺗﺎ ﺣدودی ﺣرﻓﮫ ای .ﭼون ﮔردو زدن
82
ﺳﺎل
اوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن دارھﺎی ﮐوﭼﯾﮏ ﺑودن ھم ،رﺷد ﮐردن.
ﺑﺎ ﺳﯾب ﭼﯾدن ﻓرق داره .ﺳﯾب ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﺗره ﺗﺎ ﮔردو زدن ،روی
ﺑﺎ
دﻣﺎوﻧد
ﯾﮏ ﻧﻔر ﯾﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﺗوی روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
درﺧت  20ﻣﺗری .ﮔردو ﭼﯾدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﯾﮫ ﭼوب  4-3ﻣﺗری رو ﻣﯽ
ﻋﻧوان "ﮐﺷﺎورزان دﯾروز ،ﺳﻣﻧد ﺳواران اﻣروز ،ﺻﻧﺎﯾﻊ داران ﻓردا"
ﮔﯾری ،ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ری ﺑﺎﻻی درﺧت ،ﮔردو ﻣﯽ زﻧﯽ .اﮔر
ﮐﮫ ﺑراﯾم ﺟﺎﻟب ﺑود .ﭼون ھر ﮐس ھرﭼﯽ داﺷت ﻓروﺧت ﺗو روﺳﺗﺎ،
ﺑﺧوای روزﻣزدی ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯽ؛ روزی  25000ﺗوﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن
اوﻣد ﺗو ﺷﮭر ﯾﮫ ﻣﻐﺎزه ای ﭼﯾزی راه اﻧداﺧت .ﻣﯽ ﺷﮫ ﮔﻔت ،ﺧود
َ
ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺑدن؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﺷﯾوه دﯾﮕﮫ ای ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن؛ ﺑﺎ "دﯾد زدن"
دﻣﺎوﻧدی ھﺎ وﺿﻌﺷون ﺑﮭﺗره .اوﻻَ ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧزدﯾﮑﮫ،
* ﯾﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ رو ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧن؛ و ﮐﺎرﮔر ﭘول رو ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﺣﺻول
ﺧوﺑﯽ
وﺿﻌﯾت آب و ھواﯾﯽ ﺧوﺑﯽ داره ،ﺗﻔرﯾﺣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ
رو ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ده .اﯾن ﮐﺎر دﺳت ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐرده و ﺳﺎﻟﯽ  15ﺗﺎ 20
داره و ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اس.
روزه؛ و ﻣﻌﻣوﻻَ اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺷﻐل دﯾﮕﮫ ای ھم دارن و ﮐم ﮐم ﺗوﻧﺳﺗن
از ﻟﺣﺎظ ﺻﻧﻌﺗﯽ ھم ﺧوﺑﮫ .ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑزرگ داره.
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧن؛ و اﻻن ﺗوی ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺎﮐن ھﺳﺗن .ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺗوی آژاﻧس
ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧرﻣدﺷت .ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﺎﺟرود ﮐﮫ ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن؛ ﯾﺎ ﻣﻐﺎزه دارن؛ و ﯾﺎ ﺗوی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن .ﺗوی
ﺗﮭران .ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ آﯾﻧﮫ ورزان .ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧود دﻣﺎوﻧد و
ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎ ﻏﯾر از ﮐردھﺎ ﮐﺎرﮔران ﺷﻣﺎﻟﯽ ھم ھﺳﺗن.
ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻓﯾروزﮐوه .اﻣﺎ ﺧود ﻣﻧطﻘﮫ دﻣﺎوﻧد ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺻﻧﻌﺗش،
■ ﺑﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﮐردھﺎ ھم اﺧﺗﻼف ھﺳت؟
ﺑﺎﻏدارﯾﮫ .ﭼون ﺑﺎﻏداری و ﮐﺷﺎورزی ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدرﻧﯾزه ﺷد؛ و
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ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

□ آره ،دﻗﯾﻘﺎَ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ اﯾران .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﮐردھﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﻣﻧطﻘﮫ ھﺳﺗن و ﺷﻣﺎﻟﯽ ھﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗوﻣﯽ ھﺳت .اوﻧﺟﺎ ﮐﺎرﮔر
ﻋرب ،ﺑﻠوچ ﯾﺎ ﺗرﮐﻣن ﺑﮫ ﻧدرت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷﮫ .ﺑﺎرھﺎ ﺷده ﺑﯾن ﮐردھﺎ و
ﺷﻣﺎﻟﯽ ھﺎ اﺧﺗﻼف ﻗوﻣﯽ ﭘﯾش آﻣده؛ اﻣﺎ اﺧﺗﻼف ﻣذھﺑﯽ ھم ھﺳت.
اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺷﯾﻌﮫ ھﺎ و ﺳﻧﯽ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾش ﻣﯽ آد ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣردم
ﻣﻧطﻘﮫ؛ ﭼون ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ھم ،ﺷﯾﻌﮫ ھﺳﺗن .ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾش اوﻣده ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐرد ﺳﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣذھﺑﺷون ﮐﺎر ﻧﻣﯽ دن؛ و ﯾﺎ ﺑﺎھﺎش
رﻓت و آﻣد ﻧﻣﯽ ﮐﻧن.

ﺻﻔﺣﮫ

9

ﻓﺻﻠﯽ ،ﻣﺛل ھر آدم ﺳﯾﺎﺳﯽ ،وﻗﺗﯽ ﺑﯾوﮔراﻓﯾﺷو ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔرده ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺧودش؛
ﺑرای ﻣﻧم ھﻣﯾن طور ﺑوده .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮫ ﺗوی ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ؛ ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ھم اﯾﻧطوری ﺑﺎﺷﮫ؟! ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮫ ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﯾﮫ دﻻﯾل ﺷﺧﺻﯽ ھم ﺣﺗﻣﺎ َ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

■ ﭼطور ﺳﯾﺎﺳت ﺑرای ﺗو ﺟﺎﻟب ﺷد؟
□ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗوﻧم ﺑﮕم ،ﻣن ﻓﻘط ﺳﯾﺎﺳﯽ ام .ﭼون ھﻣﮫ اوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗو
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن ﺳﯾﺎﺳﯽ ان .ﺣﺎﻻ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ
■ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﯾن اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﭼطوره؟
ﮐﻧﯾم و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺳﺗﯾم؛ اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،اﯾن  70ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﮫ
□ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐرد ﮐﻣﺗر از ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﮫ ﮐﮫ از ﺷرق ﻣﯽ آن.
ﺗو اﯾران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن ،ھﻣﺷون ﺳﯾﺎﺳﯽ ان .ﭼون ھﻣﺷون 24
ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎ ﭘدﯾده ای روﺑرو ھﺳﺗن ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ دوﻧن اﺳﻣش ﭼﯽ؟! ﺑﺎ
■ ﺗو ﺧودت ﮐﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردی؟
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﭘدﯾده روﺑرو ﺷدم ،ھرﭼﻧد رﻋﯾت
ﺑﺎغ
ﺳر
ﺑرم
ﭘدرم
ﺑﺎ
ھﺎ
ون
ﺗﺎﺑﺳﺗ
□ ﻣن از ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودم،
زاده ای ﺑودم ﮐﮫ وﺿﻌﻣون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل ﺑﮭﺗر ﺷده ،اﻣﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎر ﮐﻧم .ھر ﭼﯽ ﺑزرگ ﺗر ﻣﯽ ﺷدم ،ﭘدرم درﺧواﺳت ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری از
ﻣن ﻣﯽ دﯾدم؛ ھﻧوزم ﮐﮫ ھﻧوزه ﺑرام زﺟرآوره؛ و وﻗﺗﯽ ﻣﺛل اﻻن در
ﻣن ﻣﯽ ﮐرد؛ و وظﺎﯾف ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ داد.
ﻣوردش ﺣرف ﻣﯽ زﻧم؛ ﺗوی روﺣﯾﮫ ام ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ذاره؛ ﺑﺣث
ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯾﮫ .ﻣن اون ﻣوﻗﻊ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﺋورﯾﮏ ﻧداﺷﺗم؛ و ﻓﻘط آزار
■ در ﻣورد ﺑﻘﯾﮫ ﺧﺎﻧواده ﭼﯽ؟ ﻣﺎدرت و ﺧواھرت ھم ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻣﯽ دﯾدم .ﯾواش ﯾواش ﺗوی ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﯾﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدم ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن
ﮐردن؟
ﺑﺣث ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﯽ ﮐردن؛ و ﺑرام ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دادن ،ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
َ
□ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  73 -72ﺣﺗﯽ ﻣﺎدرم و ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺑﺎﯾد ﻣﯽ اوﻣدن ﺳر
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟! و طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟! و اﯾن ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗو ﻣﯽ
ﻣزرﻋﮫ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردن .ﭼون ﭘدرم ﺗوی ﮐﺎر ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯾوه ھم
ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔن "ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ" .اﯾﻧطوری درﯾﭼﮫ ھﺎی ﺟدﯾدی ﺑﮫ
ﺑود ،ﮐﺎرش وﺳﯾﻌﺗر ﺑود؛ و ﺑﮫ ﻏﯾر از ﮐﺎرﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘدرم ﻣﯽ ﮔرﻓت،
روم ﺑﺎز ﺷد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣورد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣورد ﺟﻧﺑش
ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردن.
زﻧﺎن .واﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ اﻧﮑﺎر ﮐرد ،اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻧم ﺗوی اون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑودم؛
ﺗوی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر؛ و ﺑﻌﺿﺎَ رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ از ﺧود ﻣن ﺳر ﻣﯽ
َ
ﻣﺛﻼ ﺗﺣﺻﯾل
■ ﺧودت ھﯾﭻ وﻗت ﻧﺧواﺳﺗﯽ اﯾن ﺷراﯾط رو ﺗﻐﯾﯾر ﺑدی؟
زد ،ﮐﮫ ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑود .ﻧﻣﯽ ﮔم زﯾﺎد ،وﻟﯽ ﺣﺗﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎدر و
ﮐﻧﯽ؟ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧواده ھم اﺟﺎزه ﻣﯽ داد؟
ﺧواھر ﺧودم ،اﯾﻧطوری ﺑودم .اﯾﻧﮭﺎ از روی ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﻣن ﺑود؛ و
□ ﭘدرم ﺑرﺧﻼف ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ ،اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺗو ﺳن ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭼپ آﺷﻧﺎ ﺷدم .ﻗﺑﻼَ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرام
ﺗﺣﺻﯾل ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ داد؛ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ،ﺳﺎل  67ﯾﮫ ﺧوﻧﮫ ﺗوی
ﻋذاب آور ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﺳﺗم اوﻧﺎ رو ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدم .اﻣﺎ دوﺳﺗﺎم اﯾن
دﻣﺎوﻧد ﮔرﻓت؛ و ﺷراﯾط ﺗﺣﺻﯾل رو ﺑرای ھﻣﮫ ﻣون ﻓراھم ﮐرد .اﻣﺎ
ﻣﺳﺎﺋل رو دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردن .ﻧﺷﺳﺗﯾم ﺑﺎ ھم ﺣرف زدﯾم ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺑﺎ
ﻣن ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ درس ﻧﺧوﻧدم؛ و
ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺧوﻧﮫ ﮐﺎر ﮐردم .وﻟﯽ ﮔردو ﭼﯾﻧﯽ ﮐﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯾﮫ ،ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھرﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﻓﮑﺎر آﺷﻧﺎ ﺷدم.
ﺑرادر و ﺧواھرام ھﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺣوادث زﯾﺎدی رو ﭘﯾش ﻣﯽ آره 90 .درﺻد اﯾن ■ اﯾن آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺧودت ﮐﺳب ﮐردی ﭼطور ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﮐردن.
ره
ﻧﻣﯽ
ﮐس
ھﯾﭻ
.
دن
ﻣﯽ
اﻧﺟﺎم
ﮐردھﺎ
ھم
رو
ﮐﺎر
َ
اﺻﻼ ﺗﻼﺷﯽ ﮐردی؟
دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﮐردی؟ آﯾﺎ
ﺑﺎﻻی درﺧت ،ﺟز ﮐردھﺎی ﻣﮭﺎﺟر.
□ ﻣﻧم ھﻣون ﭼﯾزھﺎ رو ﮐﮫ از دوﺳﺗﺎم ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدم،
■ ﭼرا؟ ﭼون اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤﻟﯾت ﻣﯽ
ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ اون ﻣوﻗﻊ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺗﺋورﯾﮏ رو ﻧداﺷﺗم؛
ﮐردی ﯾﺎ ازت اﻧﺗظﺎر داﺷﺗن؟
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردم ھﻣون ﺟوری ﮐﮫ ﺧودم ﻓﮭﻣﯾدم ،ﺑﮫ دوﺳﺗﺎم ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧم.
□ ﻣن ھم ﺷراﯾط ﺗﺣﺻﯾل ﺑرام ﻓراھم ﺑود؛ وﻟﯽ ﻣن ﺧودم ﻋﻼﻗﮫ ﮐﻣﺗری
ھرﭼﻧد ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ اﯾن ھدف ﺗوی دل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧﺗﮫ؛ اﻣﺎ
ﺑﮫ درس داﺷﺗم؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺗظﺎر ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری از ﻣن داﺷﺗن .ﭘدرم ﻣﯽ
ﺑﮫ دوﺳﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﺎراﯾﯽ دارن ،ﻣﻧﺗﻘل
ﮔﻔت :ﯾﺎ درس ﯾﺎ ﮐﺎر .اﻻن ھﻣﮫ ﺧواھر  -ﺑرادرھﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣن
ﻣﯽ ﮐردم .ھﻣﺷون از ﺟﻧس طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑودن ﯾﺎ ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ ﺑودن
ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮕﺎھﯽ دارن .وﻟﯽ ﻣن دﯾﭘﻠم ردی ام.
ﯾﺎ ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧوﻧﮫ.
■ ﺑﻌﻧوان ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای اون زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ در
َ
اﺧﺗﯾﺎرﺷﮫ؛
اﺻﻼ ﯾﮫ زن ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار؛ اﻣﺎ ﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوی ■ اوﻧﺎ ﭼﻘدر ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗن ﮐﮫ اﯾن ﺑﺣث ھﺎرو
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ اوﻧﮭﺎ داری؟
□ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧوﻧﮫ ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت ،ﻗﺎﻧون ﻣردﺳﺎﻻری .ﯾﺎ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺑﺷﻧون؟
ﭼپ آﺷﻧﺎ ﺑﺷم ﺑﺎ اوﻧﺎ ھﻣﺧوﻧﯽ ﻣرﻓﮫ؛ و ﺣﺗﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎش ﺑراش ﻣﺎﺷﯾن ھم ﺧرﯾده؛ اﻣﺎ ﺑﺎز □ ھﻣوﻧطور ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﺟذاب
ﻧداﺷﺗﯾم .ﭼون اوﻧﮭﺎ ﺳوادﺷوﻧو ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷﮫ .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾزم ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣس ﻣﯽ ﺷﮫ.
ﺑود؛ ﺑرای اوﻧﮭﺎ ھم ھﻣﯾﻧطور ﺑود" .ﮐﻣوﻧﯾزم"
ﯾﮏ ﭘدﯾده ای ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺻﺑﺢ از ﺧواب ﺑﯾدار
رخ ﻣن ﻣﯽ ﮐﺷﯾدن .ﺑﯾﻧﻣون ﺟو
ﻣﯽ ﺷﯽ و ﻣﯽ ری ﺑﯾرون ﺗﺎ ﺷب ﺣﺗﻣﺎَ ﺑﺎھﺎش ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؛ وﻟﯽ
َ
ﺧوﺑﯽ ﻧﺑود .ﻣن از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم .ﺗﻘرﯾﺑﺎ از  10ﺳﺎل ﭘﯾش
ﻧﻣﯽ دوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟! ﺷﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ اون ﻓرد ﮐﺎرﺗن ﺧواب ھم ﻓﮑر ﮐﻧﯽ
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭘدرم و ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮫ طرف روﺳﺗﺎ ﻧرﻓﺗن؛ و ﺷﮭرﻧﺷﯾن ﺷدن؛ وﻟﯽ
و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯽ؛ ﺑﮫ ھﻣون ﻣﯽ رﺳﯽ؛ و ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮫ ﻧﯾﺎز.
ﻧﮕﮭداری زﻣﯾن ھﺎ و ﺑﺎغ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣن ﺑود؛ و ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ھﻣﮫ اﻓراد ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺳﺗن .ﺣﺗﯽ ﺑرای اون زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت
اوﻧﮭﺎ داﺷﺗم .ﺑﺎﯾدھم ﺗوی ﻣﻐﺎزه ﺑﺎ داداﺷم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم؛ ھم ﺳر
رﻓﺎھﯽ در اﺧﺗﯾﺎرﺷﮫ؛ اﺻﻼَ ﯾﮫ زن ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار؛ اﻣﺎ ﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوی
ﻣﺎﺷﯾن؛ ھم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣن ﺑود .در ﮐل وظﯾﻔﮫ ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﺑود،
ﺧوﻧﮫ ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت ،ﻗﺎﻧون ﻣردﺳﺎﻻری .ﯾﺎ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﻣرﻓﮫ؛ و ﺣﺗﯽ
وﻟﯽ ﺟو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر وﻓق ﻣراد ﻣن ﻧﺑود .ﻧﻣﯽ ﮔم ﺗﺑﻌﯾض ،اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎش ﺑراش ﻣﺎﺷﯾن ھم ﺧرﯾده؛ اﻣﺎ ﺑﺎز اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷﮫ .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻣن ﺗﻠﻧﮕر ﻣﯽ زدن ،ﮐﮫ ﺗو ﺑﯽ ﺳوادی و  ...ﺷﺎﯾد ھم ﻣﻘﺻر ﺧودم
ﮐﻣوﻧﯾزم ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣس ﻣﯽ ﺷﮫ.
ﺑودم؛ ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت دراﺧﺗﯾﺎرم ﺑود و اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑردم .ﻧﻣﯽ دوﻧم؛ ﺷﺎﯾد
ﺑﺷﮫ ﮔﻔت ﺗﺑﻌﯾض .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟرأت ﻣﯽ ﺗوﻧم ﺑﮕم 40-30 ،درﺻد ﺧﺎﻧواده
ام ﺑﺎﻋث ﺷدن ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﭼپ ﺑرام ﺟﺎﻟب ﺑﺷﮫ .ﺟدا از ﻣﻘوﻟﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎی
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ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

■ ﺗوی ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺧودت ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ،ﭼﻘدر اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﮔرھﺎ ھﺳت؟
□ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑره .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ظﻠم داره ﺑﮭﺷون ﻣﯽ ﺷﮫ .اﻣﺎ ﭼرا اﯾن ظﻠم داره ﺑﮭﺷون ﻣﯽ
ﺷﮫ؟! ﭼون آﮔﺎھﯾﺷون ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﯾﻧﮫ .ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺗوی
ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﺷراﯾط ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺗوی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ
ﯾﮫ ﮐم ﺑﮭﺗره .ﺑﯾﻣﮫ داره ،ﺳﺎﻋت ﮐﺎرﯾش ﻣﺷﺧﺻﮫ ،ﺷراﯾط ﺣﻘوﻗﯾش
ﻓرق داره .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎد  50روز ﺑﺎ ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ﮐﺎر
■ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭼطور ﯾﮏ داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎرو ﺑﮑﻧﮫ؟
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﭼون ﻣﺟﺑوره و آﮔﺎھﯾش ھم ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗره .ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧوﻧﮫ
□ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﯾﮫ داﻧﺷﺟو ﮐﮫ داره ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ،ﺗوی ﺧﯾﻠﯽ از
اﮔر اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﮫ ﯾﺎ از ﮐﺎر ﺑﯾروﻧش ﮐﻧن  9ﻣﺎه ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری داره.
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ از ﯾﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﯽ ﺳواد آﮔﺎه ﺗره .از داﻧﺷﺟوھﺎی آﮔﺎه ﻣﯽ ﺧوام
ﺧوب ﯾﮫ ﮐم دﺳﺗش ﺑﺎزﺗره .اﻣﺎ اﮔر ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ ﺑﯾﺎد  20روز ﮐﺎر
ﮐﮫ ﯾﮫ ﻣﺧﺗﺻر از وﻗﺗﺷوﻧو اﺧﺗﺻﺎص ﺑدن ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرن ﺗو دل ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﻧﮫ و ﺑﻌد اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﮫ؛ ﺧوب ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﺻﺎﺣب ﮐﺎر ﺑﯾروﻧش ﻣﯽ
ﮐﺎرﮔری .ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر زﯾﺎده؛ ﺷرﮐت ھﺎ؛ ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎ؛ ﺣﺗﯽ ﭘﯾش
ﮐﻧﮫ و ﺗﻣﺎم ﺳﺎل ھم ھﯾﭻ ﺷﻐﻠﯽ ﻧداره؛ ﺧوب اﺟﺑﺎر اوﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗره.
ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻓﺻﻠﯽ؛ و ﺗﺎ ﯾﮫ ﺣدودی اوﻧﮭﺎرو ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﺷون و اﻓﮑﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺎرﮔر ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧﺗﮫ؛ ﻓﻘط ﻣﺎ ﺗوﻧﺳﺗﯾم ﮐﻣﯽ
ﭼپ آﺷﻧﺎ ﮐﻧن ،ﺗﺎ اوﻧﮭﺎ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
آﮔﺎھﯽ اوﻧﮭﺎ رو از ﺷراﯾطﺷون ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾم .ﭼرا ﺣﻘوﻗﺷون اﯾﻧﻘدر
ﺣﻘﺷون رو ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧن.
ﭘﺎﯾﯾﻧﮫ؟! ﭼرا ﺷراﯾط ﮐﺎرﯾﺗون اﯾﻧﻘدر ﺳﺧﺗﮫ؟! ﭼرا ﻧﺻف ﭘول ﮐﺎرﺗون
رو ﻣﯽ دﯾد ﺑﮫ ﻣواد؟! و  ...اﻣﺎ ﺗوی ﮐﺎرﺧوﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎ رو
■ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوھﺎ در اﯾن ﺳطﺢ
ﺑﮭﺗر ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد.
راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧن؟
■ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوھﺎ راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧن؟
■ ﺗوی ﻣﻧطﻘﮫ دﻣﺎوﻧد □ ﺻد در ﺻد .رد ﺧور ﻧداره .وﻟﯽ ﻗدم اول رو ﺑﺎﯾد □ ﺻد درﺻد .رد ﺧور ﻧداره .وﻟﯽ ﻗدم اول رو ﺑﺎﯾد
داﻧﺷﺟوھﺎ و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑرداره.
داﻧﺷﮕﺎه ھﺳت؟
داﻧﺷﺟوھﺎ و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑرداره.
■ ﭼرا؟
ﭼون داﻧﺷﺟوھﺎ ھم آﮔﺎه ﺗرن؛ ھم دﺳﺗﺷون ﺑﺎزﺗره.
□ ﺑﻠﮫ .داﻧﺷﮕﺎه رودھن ،داﻧﺷﮕﺎه دﻣﺎوﻧد ﮐﮫ
□ ﭼون داﻧﺷﺟوھﺎ ھم آﮔﺎه ﺗرن؛ ھم
 6-5ﺳﺎﻟﮫ اﻓﺗﺗﺎح ﺷده و داﻧﺷﮕﺎه آزاد دوﻣﺎَ داﻧﺷﺟوھﺎ ﯾﮫ ﭘﺷﺗﯽ دارن.
ﻓﯾروزﮐوه .اﻟﺑﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور ھم ھﺳت .اوﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ رو ﯾﮫ ﮐم ﺳوق ﺑدن ﺑﮫ دﺳﺗﺷون ﺑﺎزﺗره .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔرھﺎ ﻣﺟﺑورن
ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﻏروب ﮐﺎر ﮐﻧن .دوﻣﺎ َ داﻧﺷﺟوھﺎ ﯾﮫ
وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن اوﻧﮭﺎ ،داﻧﺷﮕﺎه آزاد ﺳﻣت ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑرای آﮔﺎه ﮐردن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر.
ﭘﺷﺗﯽ دارن .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯾم داﻧﺷﺟو و ﺟﻧﺑش
رودھﻧﮫ.
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﯾﮫ ﻗﺷری ھﺳﺗن ﮐﮫ آﮔﺎه ﺗرن و ﯾﮫ داﻧﺷﺟوھﺎﯾﯽ ھﺳﺗن ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش رو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دن؛ اوﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ رو ﯾﮫ ﮐم ﺳوق
■ آﯾﺎ ﺷده ﺑود ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی داﻧﺷﺟوھﺎ ﺗو داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺷﯾد؟
ﺑدن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑرای آﮔﺎه ﮐردن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر .اﮔر
ﯾﺎ داﻧﺷﺟوھﺎ ﺗﻼش ﮐﻧن ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﮕﯾرن؟
ھﻣﭼﯾن ﭼﯾزی ﺑﺷﮫ واﻗﻌﺎَ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ده .ھرﭼﻧد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾن ﭼﻧد
□ ﻧﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ .ﻧﮫ داﻧﺷﺟوھﺎ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮔر ھﺎ ﻣﯽ دن؛ و
ﺳﺎل ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐرده؛ ﻣﺛل ﺳﻧدﯾﮑﺎی اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﯾﺎ ھﻔت ﺗﭘﮫ؛ وﻟﯽ ﻧﯾﺎز
ﻧﮫ ﺗوی ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧﺷﺟوھﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺷد؛ و ﻧﮫ ﺑﯾن
ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ھﺎﺳت.
ﻣردم .ﻣردم اون ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻓﮑﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ھﺳﺗﻧد؛
ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر ﭘوﻟن ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ دن.
■ ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺧوای ﺑﮫ ﺣرﻓﺎﻣون اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯽ؟
□ ﻣن اوﻻَ ﯾﮫ ﺗﺑرﯾﮏ وﯾژه ﻣﯽ ﮔم ﺑﮫ داﻧﺷﺟوھﺎ و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
■ ﺑرﺧورد ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎوال ھﺎی ﺳﻔرھﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ اﺣﻣدی
اﯾران؛ ﭼون ﻣﺎ ﺗوی اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺷﺎھد ﺣرﮐت ھﺎی ﺧوﺑﯽ ﺑودﯾم
ﻧژاد و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﭼﯾﮫ؟
از طرف ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ .ﺑﯾن اﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوی اﯾران
□ ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗن ،وﻟﯽ طرﻓدار دوﻟت ﻣرﮐزی ﻧﯾﺳﺗن ﮐﮫ
ھﺳت؛ داﻧﺷﺟوﯾﯽ؛ ﮐﺎرﮔری؛ و زﻧﺎن؛ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوی اﯾن ﭼﻧد
ﺧودﺷوﻧو ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ آب و آﺗﯾش ﺑزﻧن .ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و
ﺳﺎل اﺧﯾر ﮔﺎم ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑرداﺷت؛ ﻣﺧﺻوﺻﺎَ ﺳﺎﻟﮫ  86ﮐﮫ واﻗﻌﺎَ
اﮐﺛر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارھﺎ اﯾﻧﻘدر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارن ﮐﮫ ﻻزم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧن ﺗوی دم و
رژﯾم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ اﯾﻧطور
دﺳﺗﮕﺎه ﺑرن ،ﯾﺎ ﺳﭘﺎھﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﺷن .وﻟﯽ ﯾﮫ وﻗت ھﺎﯾﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھم
ﺑود .درﺳﺗﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑود؛ اﻣﺎ ﺑرای ﻣن ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ؛ ﭼون
َ
ﻣﺛﻼ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﯾﮫ ﺳرھﻧﮕﮫ ﺳﭘﺎه ﺑود ﺗوی اون ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧن،
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻧﻘش ﻋﻣده داﺷﺗﮫ و ھﻧوز ھم
اﺳم ﺳرھﻧﮓ "ﺑورﺑور" ﮐﮫ ﻣردم رو ﺧﯾﻠﯽ اذﯾت ﻣﯽ ﮐرد .ﻣردم ﻋﺎدی
داره .وﻟﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ از ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﺧوام ﮐﮫ ﺧودﺷو
اوﻧو ﺗوی زﻣﯾن ﺳﭘﺎه زﻧده ﺑﮫ ﮔورش ﮐردن؛ و ھﯾﭻ وﻗت ھم ﻗﺎﺗﻠش ﭘﯾدا
ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری؛ و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ راه
ﻧﺷد .از طرﻓﯽ ﭼون ﻣﻧطﻘﮫ ھم ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺳری آزادی ھﺎﯾﯽ ھم ﺑﮫ
ﺑﯾﻔﺗﮫ؛ ﯾﮫ ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم اﻧﻘﻼﺑﯽ .و اﯾن ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ھم ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺟﻧﺑش
ﻣردم ﻣﯽ دن و ﻣردم ھم زﯾﺎد اھل ﻣﺳﺟد و اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗن.
ھﺎی زﻧده ای ﮐﮫ ﺗوی اﯾران وﺟود دارن ﻣﯾﺳر ﻣﯾﺷﮫ .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﭘراﮐﻧده
■ ﺗوی ﻣﻧطﻘﮫ آدﻣﮭﺎی آﮔﺎه و ﻣﺑﺎرز ھم ھﺳﺗن؟
ﮐﺎر ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ درﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
□ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺗوﻧم ﺑﮕم ،آره .آدﻣﮭﺎی روﺷﻧﻔﮑر و آﮔﺎه در اﯾن
ﻧﻣﯽ ﺑرﯾم .وﻟﯽ در اﯾن ﺑﯾن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻋﻣده ﺗری اﯾﻔﺎ
ﻣﻧطﻘﮫ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻋده ای ھم اﻓﮑﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ رو ﺑﺎ ﺧودﺷون از
ﮐﻧﮫ ،در آﮔﺎه ﮐردن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر.
ﮐردﺳﺗﺎن وارد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐرده اﻧد .اﻣﺎ ﻗﺷر ﺟوون ﺧﯾﻠﯽ ﻋﻼﻗﮫ دارن.
■ ﻣﻣﻧون ﮐﮫ ﺗوی اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐردی.
وﻟﯽ در ﺑﯾن ﮐل ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﮐم ﺑﺎزﺗﺎب داره.
□ ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم.
■ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرای ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﮫ،
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ﺗو ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر آﮔﺎه ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭼﮫ ﻧﻘش و
* دﯾد زدن :در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﺧﻣﯾن زدن .ﻓرد ﺑﺎ دﯾدن درﺧت ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺑﮫ
ﭼﮫ راﺑطﮫ ای ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟
□ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوی ﺗﺟﻣﻌﺎت ،اﻋﺗراﺿﺎت و
اﻋﺗﺻﺎب ھﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ده ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎَ ﻧﺑودَ .
ﻗﺑﻼ ﺷﻌﺎر وﺣدت ﺣوزه
و داﻧﺷﮕﺎه رو ﻣﯽ دادن ،اﻻن ﺷﻌﺎر "ﮐﺎرﮔر؛ ﻣﻌﻠم؛ داﻧﺷﺟو؛ اﺗﺣﺎد
اﺗﺣﺎد" ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آد .درﺳﺗﮫ! ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺗوی
ﭘﯾﺷرﻓت ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ؛ اون ﭼﯾﮫ؟! آﮔﺎه ﮐردن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔره .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﻧﻘﺷو ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد اﯾﻔﺎ ﮐﻧﮫ .ﺑﺎﯾد ﺑره
ﺗو دل ﺗوده ھﺎ.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

ﻣﻌرﻓﯽ ﻓﯾﻠم:

"ﺧوش آﻣدﯾد!"
!Welcome

ﻣﺎرال ھﺷﯾﺎر
ﺑﻧدر ﮐﺎﻟﮫ ،ﻧﻘطﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻗﺑل از دل ﺑﮫ درﯾﺎ زدن ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف اﺳت .ﻣﺎه ھﺎ در راه ﺑودﻧد ﺗﺎ از ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
اﯾران و ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرﺳﻧد .در طول راه از ﭼﻧﮕﺎل ﭘﻠﯾس ،ارﺗش
و ﻣرزﺑﺎﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑرده و ﮔرﯾﺧﺗﮫ اﻧد .از
ﻣرزھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﮐوه ھﺎ و درﯾﺎھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ ﮔرﻣﺎی ﺳوزان
و ﺳرﻣﺎی ﯾﺦ ﺑﻧدان دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐرده اﻧد .ﺷﺎھد ﻣرگ
ھﻣﺳﻔراﻧﺷﺎن ﺑودﻧد؛ و اﮐﻧون ﺑﺎﯾد درﯾﺎی ﻣﺎﻧش را رد ﮐﻧﻧد .در دو
طرف درﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯾس و ﮔﺎردھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﯾرﺣم ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﯾس
ﻣواﺟﮭﻧد.
ﻓﯾﻠم "ﺧوش آﻣدﯾد!" ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ "ﻓﯾﻠﯾپ ﻟﯾورت" و ﺑﺎزﯾﮕری
"وﻧﺳﺎن ﻟﯾﻧدون" )در ﻧﻘش ﺳﯾﻣون ،ﻣرﺑﯽ ﺷﻧﺎ( و "ﻓﯾرات آﯾوردی" )در
ﻧﻘش ﺑﯾﻼل ،ﭘﻧﺎھﻧده ی  17ﺳﺎﻟﮫ ﮐرد ﻋراﻗﯽ( در اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ در
ﻓراﻧﺳﮫ روی اﮐران آﻣد .داﺳﺗﺎن ﻓﯾﻠم ﺣول ﺷﻧﺎی ﻣﺎراﺗون  18ﻣﺎﯾﻠﯽ
"ﺑﯾﻼل" در درﯾﺎی ﻣﺎﻧش ،از ﺳﺎﺣل ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﺣل اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻣﻧظر ﻓﯾﻠم زﻧدﮔﯽ ﺳﺧت و ﭘرﺗﺷوﯾش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﻧدر ﮐﺎﻟﮫ
اﺳت ،ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز داﯾم ﺑﺎ ﭘﻠﯾس و رو در رو ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺿد
ﻣﮭﺎﺟرت ﻓراﻧﺳﮫ ھﺳﺗﻧد؛ ﺑﮫ اﻣﯾد آﻧﮑﮫ روزی از درﯾﺎی ﻣﺎﻧش رد ﺷده
و ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑرﺳﻧد .ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﮫ ھر ﺧطری ﺗن ﻣﯽ
دھﻧد :زﯾر ﮐﺎﻣﯾون ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ از ﺟدول ﺣﺎﺷﯾﮫ ی ﺗوﻧل
زﯾرآﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل اروﭘﺎ ،ﮐﮫ ﻣﺣل ﮔذر ﻗطﺎرھﺎی ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر ﻣﯾﺎن ﻗﺎره
اروﭘﺎ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺳت ،ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﺳوی اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﻋزم
و ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز دارﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑرای آﻧﮑﮫ راه ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ و ﭼﯾزی
ﺑرای از دﺳت دادن ﻧدارﻧد.
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در ﺳﺎل  2002دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ اردوﮔﺎه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﺑﻧدر ﮐﺎﻟﮫ را
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺻﻠﯾب ﺳرخ اداره ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻌطﯾل ﮐرد و ﮐﻣﮏ ﺷﮭروﻧدان
ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎرﮐوزی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷد ،ﻗواﻧﯾن ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺿدﻣﮭﺎﺟرﯾن را ﻏﻠﯾظ ﺗر
ﮐرد .ﺣﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ رﺳﻣﯽ ﮐﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺳرﮔردان ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ دھﻧد؛ از ﺧطر ﻣﺟرم
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ،ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ و زﻧدان در اﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود،
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣرﺗب از راه ﻣﯽ رﺳﻧد؛ و در ﮐﺎﻟﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در
ﺷراﯾط ﻓﻘدان اردوﮔﺎه رﺳﻣﯽ ،دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ در ﺗﭘﮫ ھﺎ و ﻋﻠف زارھﺎی
اطراف ﭼﺎدر ﻣﯽ زﻧﻧد .ﭘﻠﯾس ﻓراﻧﺳﮫ ھر از ﭼﻧدی ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ
آﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺿﻣن دﺳﺗﮕﯾری ﻋده ای ،وﺳﺎﺋل ﻣﺣﻘراﻧﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن
را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد .ﭼﺎدرھﺎ را ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد .دﯾﮓ و ﺑﺷﻘﺎﺑﮭﺎ و وﺳﺎﺋل
ﭘﺧﺗﺷﺎن را درھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ھﺎ را ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﮐﯾﻠوﻣﺗر
دورﺗر از ﺑﻧدر ﺑرده و ﻣﺎﻧﻧد زﺑﺎﻟﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎرﮔردان ﻓﯾﻠم" ،ﻓﯾﻠﯾپ ﻟﯾورت" ﻣﯽ ﮔوﯾد» :در طول ﺳﺎﺧﺗن اﯾن
ﻓﯾﻠم ﮐم ﮐم از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔردان ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺷدم... .
وﺿﻊ اﯾن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﯾﮭودﯾﺎن در دوره اﺷﻐﺎل
ﻓراﻧﺳﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎزی ھﺎﺳت ... .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﯾﮏ آدم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﮫ
ﺻرف ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﻣﺣﮑوم ﺷده و ﺑﮫ زﻧدان ﻣﯽ رود؛ ﯾﺎد ﺳﺎل
 ،1943ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓراﻧﺳﮫ در اﺷﻐﺎل ﻧﺎزی ھﺎ ﺑود ،ﻣﯽ اﻓﺗﯽ و ﺣس
ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﯾﮏ ﯾﮭودی را در زﯾرزﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده ای«.
اظﮭﺎر ﻧظر "ﻓﯾﻠﯾپ ﻟﯾورت" ،وزﯾر ﻣﮭﺎﺟرت ﻓراﻧﺳﮫ را ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﮐرد .وی ﺗﮭدﯾد ﮐرد ﮐﮫ» :ﻓﯾﻠﯾپ ﻟﯾورت ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ،ﺧط ﻗرﻣز را
رد ﮐرده اﺳت!«
در ﻋوض ،ﺑﺳﯾﺎری از اھﺎﻟﯽ ﮐﺎﻟﮫ از اﯾن ﻓﯾﻠم ﻟذت ﺑردﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ
ﮔﺎردﯾن از ﻗول ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ»:اﯾن زﯾﺑﺎﺗرﯾن و ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده
ﺗرﯾن ﻓﯾﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻋﻣرم دﯾده ام .ﻓﯾﻠم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
و داوطﻠﺑﺎن اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ ﭼﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ
دﺳت ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺛﯾﻔﯽ ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ زﻧد«.
در ھر ﺣﺎل اﮐران اﯾن ﻓﯾﻠم ﮐﮫ در ﺗﺻوﯾر وﺿﻊ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر و ﭘر
درد ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻣوﻓق اﺳت و ﺑﯾﻧﻧده را ﻋﻣﯾﻘﺎَ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد؛
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺳت؛ زﯾرا دوﻟت ﺳﺎرﮐوزی در ﺗدارک ﺗﺻوﯾب ﻗواﻧﯾن
دﯾﮕری ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﻓراﻧﺳوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭر ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﺳت.
"ﺧوش آﻣدﯾد!" ﺑرﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﺑزرگ در زﻣﯾﻧﮫ ﺣرﮐت
اﻧﺳﺎن ھﺎ از ﻗﺎره ای ﺑﮫ ﻗﺎره ای دﯾﮕر اﺳت .ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن ھر ﺳﺎﻟﮫ
از روﺳﺗﺎھﺎ و ﺷﮭرھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾر ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﻣرزھﺎ
را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﺑرای ﻓرار از ﭼﻧﮕﺎل ﻣرگ ،ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ﺑﮫ
طرف ﻏرب ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .طﺑق آﻣﺎر رﺳﻣﯽ ،در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﺑﯾش از  200ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر اﻧﺳﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر ،در ﺣﺎل ﺣرﮐﺗﻧد.
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑرای ﺗﺣرک ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺧود ﺑﺷدت ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﻧﯾروی ﮐﺎر ارزان اﯾن ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟرﻧد؛ اﻣﺎ ﺗرس آﻧﺎن از ﺑﮭم
ﺧوردن ﺛﺑﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درھﺎ را
ﺑروی ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎز ﮐﻧﻧد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾش از  12ﻣﯾﻠﯾون
ﮐﺎرﮔر ﻣﮭﺎﺟر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳت .ﻧﮕﺎه داﺷﺗن اﯾن ﮐﺎرﮔران در ﺷراﯾط
"ﻏﯾر رﺳﻣﯽ" ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷراﯾط "ﺟﮭﺎن
ﺳوم" اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون ﻗرارداد رﺳﻣﯽ ،ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎر و
درﻣﺎن و ﺑﯾﮑﺎری(.

*****
"ﺑﯾﻼل" ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑﺎزدا )دوﻧده( ﺑﻌد از ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﻧدر ﮐﺎﻟﮫ
رﺳﯾده اﺳت .ھوا ﺳرد اﺳت .دﻧﺑﺎل اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺳوار
ﺷود و ﺧود را ﺑﮫ ﻟﻧدن ﺑرﺳﺎﻧد .در آﻧﺟﺎ ،ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺳﺗوران و
دﺧﺗر ﻣﺣﺑوﺑش ﻣﯾﻧﺎ ﮐﮫ ﺷش ﻣﺎه ﭘﯾش از ﻣوطن ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن ﻣوﺻل
)ﻋراق( ﺑﮫ ﻟﻧدن رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ،اﻧﺗظﺎرش را ﻣﯽ
ﮐﺷﻧد .ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺳﺗﺟوﮔرش ﺑﮫ اطراف ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﮏ
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ﻋده ﭘﻧﺎھﻧده اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳد :از اﯾﻧﺟﺎ ﭼطور ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ ﻟﻧدن رﻓت؟ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾن ﺗﺎزه وارد ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد!
دﻧﺑﺎﻟﺷﺎن ﻣﯽ رود .در ﺻف ﻏذا ﯾﮑﯽ از ھﻣﺷﮭری ھﺎی ﺧود را
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺗو اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟  ...ﺑﺎ ﻗول ﭘرداﺧت  500ﯾورو در
ﻣﻘﺻد ،ﺑﯾﻼل و ﻋده ای دﯾﮕر ﺳوار ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯾون ﺑﺎری ﮐﮫ از ﮐﺷور
ﭼﮏ ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑر ﺳر اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﻠﯾس ھﻣﮕﯽ ﺑﺎﯾد
ﯾﮏ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺳر ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﭘﻠﯾس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ
دﻣﺎﺳﻧﺞ اﺳت وﻟﯽ ﻣﺧﺻوص ﺳﻧﺟش اﮐﺳﯾد دو ﮐرﺑن داﺧل ﺗرﯾﻠﯽ
ھﺎﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود اﻧﺳﺎن را در ﻣﯾﺎن اﻧﺑوه ﮐﺎﻻھﺎی ﭘﺷت ﺗرﯾﻠﯽ ھﺎ
ﮐﺷف ﮐﻧد .زﯾر ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ،ﺑﮫ ﺑﯾﻼل ﺣﺎﻟت ﺧﻔﻘﺎن دﺳت ﻣﯽ دھد و ھﻣﮫ
ﻟو ﻣﯽ روﻧد! ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺷﺎن در ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺧﻔﮫ ﺷده اﺳت.
ﭘﻠﯾس ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺑﻌﯾت آﻧﺎن را ﺑﮫ درون ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻣﯽ راﻧد.
روی دﺳت ھﻣﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﯽ ﺧورد .درﺳت ﻣﺎﻧﻧد زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه
ھﺎی ﻧﺎزی .وﮐﯾل ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺗذﮐر ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﯾﻼل  17ﺳﺎل دارد و
طﺑق ﻗﺎﻧون ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه ﺟواﻧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ
راﺳﯾﺳت )ﻧژادﭘرﺳت( ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﺣرف او را رد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧﺎﻧم وﮐﯾل
ﻣو ﺑور ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺎل ﮐﻠﮫ ﺳﯾﺎه ھﺎ ﻧﯾﺳت.
دوﺳت ﺑﯾﻼل از دﺳت او ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑﯾﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد:
ﻣﯽ داﻧﯽ! ﻣوﻗﻊ ﻋﺑور از ﻣرز ﺑﮫ دﺳت ﺳرﺑﺎزھﺎی ﺗرک
اﻓﺗﺎدم ﮐﮫ ھﺷت روز ﻣرا در ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﺎه ﻧﮕﺎه داﺷﺗﻧد.
ﺑرای ھﻣﯾن ﻣرﺗب ﺣﺎﻟت ﺗرس و وﺣﺷت ﺑﮫ ﻣن دﺳت ﻣﯽ
دھد .دوﺳﺗش او را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟوان
ﺗرک ﻣرﺗﺑﺎَ ﺑﮫ او ﻓﺣش ھﺎی رﮐﯾﮏ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗو اﯾن ﺑﻼ
را ﺳر ﻣﺎ آوردی! آدم ﺗﮭوع آوری اﺳت ،ﺣس ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻧدارد ،ھﻣش ﺣرف ﭘول را ﻣﯽ زﻧد.
ﺑﯾﻼل در ﮐﻧﺎر ﺑﻘﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺧﺻوص ھﻣوطﻧﺎﻧش اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎی دﺷﻣن ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻏﻠب ﺑﮭم ﻣﯽ
ﺧورد .ﺑرﺣﺳب ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﮭم ﻣﯽ ﭼﺳﺑﻧد .ھﻣﮫ ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﻣﻌﯽ
را از ﺳر ﮔذراﻧده اﻧد؛ در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ طوﻻﻧﯽ از ﻗﺎره ای ﺑﮫ ﻗﺎره ای
دﯾﮕر؛ ﺧﺷوﻧت ،ﺳﺑﻌﯾت و ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﻣرزﮐﺷﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﻔﺎق ھﺎی
ﻗوﻣﯽ را دﯾده اﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺧودی ﺧود ﺑرای ﺟﮭش آﻧﮭﺎ از ﻣﻠﯽ
ﮔراﯾﯽ و ﻗوم ﮔراﯾﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺑرﻗرار ﮐردن رﺷﺗﮫ ھﺎی اﻟﻔت
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .در طول راه ،دﯾده اﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دوﻟت
ھﺎ و ﭘﻠﯾس ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﺛل ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
آﻧﺎن ﺻف آراﯾﯽ ﮐرده اﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ،ﺑﺧودی ﺧود ﺑﺎﻋث ﺻف
آراﯾﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾن ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺷود ،ﯾﮏ ﮐﺎر
دﯾﮕر ﻻزم اﺳت.
ﭘس از ﺷﮑﺳت ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﯾﻠﯽ ،ﺑﯾﻼل ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ در اﺳﺗﺧر
ﺷﮭر ،ﺷﻧﺎی ﮐرال ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺎﻧش را ﺷﻧﺎ ﮐﻧد! ﺑﮫ ﺳﯾﻣون ﮐﮫ ﻣرﺑﯽ
ﺷﻧﺎ و ﮐﺎرﮐن اﺳﺗﺧر اﺳت 30 ،ﯾورو ﺑﺎﺑت دو درس ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﯽ
ﭘردازد .وﻗﺗﯽ ھم ﻗطﺎران ﺑﯾﻼل ،و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن دﯾﮕر ،ﭘﯽ ﺑﮫ وﺟود
اﺳﺗﺧر ﻣﯽ ﺑرﻧد؛ ﺑﮫ طرف اﺳﺗﺧر ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ ﭘس از ﻣﺎه ھﺎ
ﺣﻣﺎﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ آﻣﺎده ﭘرداﺧت ورودی اﻧد .اﻣﺎ ﺳﯾﻣون ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑﮫ
آﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﻧﻣﯽ دھد.
زن ﺳﯾﻣون ﺟزو داوطﻠﺑﺎن آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﻏذای ﮔرم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .زن ﺳﯾﻣون ﺑﮫ دﻟﯾل اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﺎ وی در
ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن( از او ﺟدا ﺷده و
ﺑزودی طﻼﻗﺷﺎن رﺳﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺻﺎدﻓﺎَ ﯾﮑدﯾﮕر را در ﺳوﭘر
ﻣﺎرﮐت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت در ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ھﻣﯾن
ھﻧﮕﺎم دو ﭘﻧﺎھﻧده ﻗﺻد ورود ﺑﮫ ﺳوﭘر را دارﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮕﮭﺑﺎن و ﻣدﯾر
ﻣﺣل ،ﺟﻠوی آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﻋﺗراض زن
ﺳﯾﻣون را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد و ﺑﮫ ﺳﯾﻣون ھم ﻧﮭﯾب ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻧﺑﺎﺷد .ﺟوﺳﺎزی دوﻟت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .دوﻟت ﺑرای اﯾن
ﺟو ﺳﺎزی از ﺗﻧﮓ ﻧظری اﻗﺷﺎری از ﻣردم ﻧﮭﺎﯾت اﺳﺗﻔﺎده را ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗرس از "ﺧﺎرﺟﯽ"" ،ﺗرورﯾﺳم"" ،رﺑوده ﺷدن ﻣﺷﺎﻏل".
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در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺳﯾﻣون ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧورد .ﻓردا در اﺳﺗﺧر ،ﺑﮫ ﺑﯾﻼل
ﻣﯽ ﮔوﯾد :آﺧر ﺗو ﭼرا اﯾﻧﻘدر در ﯾﺎدﮔﯾری ﺳﻣﺎﺟت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﺣﺗﻣﺎ َ ﻣﯽ
ﺧواھﯽ از ﻣﺎﻧش رد ﺑﺷﯽ؟ ﺑﯾﻼل ﺑﺎ ﺳﮑوت ﻧﮕﺎھش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﯾﻣون
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد» :ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﻧﺎﮔرھﺎ ھم ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر را ﺷﻧﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آب ﺳرد اﺳت .ھر  10دﻗﯾﻘﮫ ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ  300ﻣﺗری از آن
رد ﻣﯽ ﺷود«...؛ ﺑﯾﻼل ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽ اﻧدازد و ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣن ﺑﮫ
ﺗو ﭘول دادم ﮐﮫ ﺑﮭم ﺷﻧﺎ ﯾﺎد ﺑدھﯽ« .ﺳﯾﻣون ﻟﺑﺧﻧدی از ﺳر رﺿﺎﯾت
ﻣﯽ زﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﯾﻼل را آﻣﺎده ﺷﻧﺎی ﻣﺎراﺗون در ﻣﺎﻧش
ﮐﻧد.
ﺳﯾﻣون در ﺷﺑﯽ ﺑﺎراﻧﯽ ،ﺑﯾﻼل و دوﺳﺗش را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
آﻧﺎن را ﺳوار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑرد .ﺑراﯾﺷﺎن ﭘﯾﺗزا ﮔرم ﻣﯽ ﮐﻧد و
آﺑﺟو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﭘرس و ﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد .دوﺳت
ﺑﯾﻼل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﯾﻼل ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎزﯾﮑن ﻣﻌروف ﺗﯾم ﻓوﺗﺑﺎل ﻣوﺻل
اﺳت؛ ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد "ﺑﺎزدا" ﯾﻌﻧﯽ دوﻧده! ﺑﯾﻼل از ھدﻓش ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎ در ﻟﻧدن و ﺑﺎزی در ﻣﻧﭼﺳﺗر ﯾوﻧﺎﯾﺗد ،ﮐﻧﺎر روﻧﺎﻟدو و
دﯾوﯾد ﺑﮑﮭﺎم .ﺳﯾﻣون از ﺑﻠﻧد ﭘروازی و ﺟﺳﺎرت او ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد و
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﭼﻧد روزی آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .زن ﺳﯾﻣون ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾش را
ﺑﺑرد .ﮐردھﺎ را در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد .از
ﺳﯾﻣون ﻣﯽ ﭘرﺳد ﺟرﯾﺎن ﭼﯾﺳت .ﺳﯾﻣون ﺧﻧدان ﺑﮫ
او ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﯽ ﺧوام ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺷﺎن ﺑدم ﮐﮫ
از ﻣﺎﻧش رد ﺑﺷن! زن ﺳﯾﻣون ﺑﮫ او ھﺷدار ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ :اﯾﻧﮑﺎر ﺑراﯾت ﻣﺷﮑل آﻓرﯾن ﺧواھد ﺷد؛
ﻣﻣﮑﻧﺳت ﺳر و ﮐﺎرت ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺑﯾﻔﺗد! ﺳﯾﻣون ﺷﺎﻧﮫ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ اﻧدازد.
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧﺑرﭼﯾن ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺧﺑر ﻣﯽ دھد .ﺳﯾﻣون را اﺣﺿﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺑﺎزﺟوی ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﭘﻠﯾس ﻣﯽ ﭘرﺳد :ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ را ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن
ﮐردی ﮐﺟﺎ ﺑردی؟ ﺳﯾﻣون ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑردﻣﺷﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎد
ﺑﮕﯾرﻧد! ﭘﻠﯾس ﺗﮭدﯾدش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﯾش ﮔران ﺗﻣﺎم
ﺷود 5 :ﺳﺎل زﻧدان و ﺑﺳﯾﺎری ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت دﯾﮕر!
ﺟواب ﺳﯾﻣون را در اﺳﺗﺧر ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم :ﺑﯾﻼل ،ﺑزن ﺑرﯾم ﮐﻧﺎر
درﯾﺎ .ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻏواﺻﯽ ،ﺗﻌﻠﯾم در ﺧود درﯾﺎی ﻣﺎﻧش و اﻣواج ﮐف ﮐرده
اش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
روز ﺑﻌد ﺗﻠﻔن ﺳﯾﻣون زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد .ﻣﯾﻧﺎﺳت! ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺑﮫ ﺑﯾﻼل ﺑﮕوﯾﯾد دﯾﮕر ﻧﯾﺎﯾد؛ ﭘدرم دارد ﻣرا ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗواﻣﻣﺎن ﮐﮫ
رﺳﺗوران دارد ،ﻣﯽ دھد .ﺳﯾﻣون ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد :وﻟﯽ ﻣﯾﻧﺎ ﺗو ﺑﺎﯾد
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯽ ﻣﻧﺗظر ﺷوی ...
ﺷب ﺳﯾﻣون ﺑﮫ طرف ﺑﻧدر ﻣﯽ راﻧد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ ﺑﯾﻼل ﺑدھد.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﮓ روﺑرو ﺷده اﺳت .از زن ﺳﺎﺑﻘش
و داوطﻠﺑﺎن دﯾﮕر ﮐﮫ دﯾﮓ ھﺎی ﻏذا را ﭘﺷت ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺟرﯾﺎن
را ﻣﯽ ﭘرﺳد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﭘﻠﯾس ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ھﻣﮫ را ﭘراﮐﻧده ﮐرد .اﻻن
ھﻣﮫ در ﺟﻧﮕل ھﺎی اطراﻓﻧد .ﺳﯾﻣون ھراﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﻻﺧره ،ﺑﯾﻼل
را ﺑﺎ دﻣﺎغ ﺧوﻧﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﯾﻼل از آن ﭘﻧﺎھﻧده ﺗرک ﮐﮫ ھﻧوز از
ﺟرﯾﺎن ﻟو رﻓﺗن ﺗرﯾﻠﯽ دﻟﺧور اﺳت ،ﮐﺗﮏ ﺧورده اﺳت .ﺑﯾﻼل را
ﺳوار ﮐرده و ﻣﯽ ﺑرد ﺧﺎﻧﮫ.
 ...دورﺑﯾن روی ﮐﻔش ﭘﺎﮐن ﺣﺻﯾری ﺟﻠو در ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﻧژادﭘرﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﻣون را ﻟو داده زوم ﻣﯽ ﺷود .روی ﺣﺻﯾر ﻧوﺷﺗﮫ:
ﺧوش آﻣدﯾد!
ﻣوﻗﻊ ﺧواب ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن دﺳﺗﯽ ﺳﯾﻣون زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد .ﺗﻠﻔن را ﺑﮫ
ﺑﯾﻼل ﻣﯽ دھد .ﺻﺣﻧﮫ ﮐوﺗﺎه و ﭘر از ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ اﺳت .ﻣﯾﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺻدای
آھﺳﺗﮫ ی ﺗوأم ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘدرم دارد ﻣرا ﺑﮫ ﺣﺳن رﺳﺗوراﻧﭼﯽ
ﻣﯽ دھد!
وﺳط ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﭘدر ﻣﯾﻧﺎ ﺑرای ﺷﺎﺷﯾدن ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷود .ﻣﯾﻧﺎ ﻧﻔس را
در ﺳﯾﻧﮫ ﺣﺑس ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘدر ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﺑﺎز ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ اﯾﺳﺗد و ﻣﯽ ﺷﺎﺷد!
اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺧوب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت و ﮐﯽ ﺑرده .ﭘدر
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﯾﻧﺎ ﮐﮫ ﺧود ﮐﺎرﮔر اﺳت ،ﺻﺎﺣب ﺟﺎن و زﻧدﮔﯽ دﺧﺗرش ھم ھﺳت.
ﻣرد و ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﮫ اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻧﺎف ﻣﮭد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
دﺧﺗرش را طﺑق ﺳﻧن ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﻔروﺷد.
ﺳﯾﻣون ﺑﮫ ﺑﯾﻼل دﻟداری ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮕو ﺻﺑر ﮐﻧد .ﺑﯾﻼل ﻣﯽ
ﮔوﯾد :اﮔر ﭘدر ﺑﺧواھد او را ﺑدھد ،ﻣﯽ دھد! ﮔوﯾﯽ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻗواﯾش دﺳت ﺑدﺳت ھم داده اﻧد ،ﺗﺎ او را ﺑﺷﮑﻧﻧد و ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧﻧد :از دﺳت
ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎ دﺳت ﻣرﺋﯽ ﭘﻠﯾس و ﻣرز و ارﺗش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ
ﭼﻧﮕﺎل ﭘدرﺳﺎﻻری و اﻓﮑﺎر ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺟزو زرادﺧﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧد.
ﺳﯾﻣون ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد او را از ﺗﻼش ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،ﺑﺎزدارد :ﭼرا ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ھﻣﯾﻧﺟﺎ؟ ﺷﺎﯾد
ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ﻧﺷوی وﻟﯽ ﺷﻧﺎﮔر ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوی! ﺟواب ﺳﺎده ﺑﯾﻼل ﻋزم
ﺧﻠل ﻧﺎﭘذﯾرش را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد :اﮔر ﺷﻧﺎﮔر ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷم ،از ﻣﺎﻧش ھم
ﻣﯽ ﺗواﻧم رد ﺷوم.
ﺻﺑﺞ زود ﭘﻠﯾس وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﻣون ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﭘﺳت ﻓطرت
دوﺑﺎره ﻟو داده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﯾﻼل در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت .دور ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﯽ
روﻧد .ﺳﯾﻣون ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻼل ﻟﺑﺎس ﻏواﺻﯽ را ﺑرداﺷﺗﮫ و دل ﺑﮫ
ﻣﺎﻧش زده اﺳت .ﺳراﺳﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﻣﯽ رود .ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑﯾﻼل
ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﭘﻠﯾس دﯾده ﺑﺎن درﯾﺎ ﺧﺑر دھد.
ﯾﮏ ﻗﺎﯾق ﻣﺎھﯽ ﮔﯾری ﺑﯾﻼل را ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد .ﭘﻠﯾس او را دﺳﺗﮕﯾر
ﮐرده و ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ ﺳﯾﻣون ھم ﺣﺑس ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﺟﺑور اﺳت ھر روز ﺧود را ﺑﮫ اداره ﭘﻠﯾس ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد.
ﻣﯾﻧﺎ از ﺗﻠﻔن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﻣون زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد .اﻣﺎ ﺑﯾﻼل در
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اﺳت .ﺳﯾﻣون ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺑﯾﻼل ﻣﯽ رود .او را در ﺻف
ﻏذای آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﯾﻼل ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﮫ
ﺑﺧﺎطر ﻣن ﺑراﯾت ﻣﺷﮑل ﭘﯾش آﻣده ،ﻟﺑﺎس ﻏواﺻﯽ را ھم ﺑﮭت ﭘس ﻣﯽ
دھم .ﺳﯾﻣون ﻟﺑﺧﻧد اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧﺷﯽ ﻣﯽ زﻧد .اﻧﮕﺎر دارد ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﮔور
ﺑﺎﺑﺎی اﯾن ھﺎ! و ﺧﺑر ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ او ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔﻔت :ﻧﯾﺎ! ﻣن دارم
ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧم .ده روز دﯾﮕر ﻋروﺳﯽ اﺳت ... .ﻣﺳؤﻟﯾن آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽ آﯾﻧد و آﻧﮭﺎ را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺑرو! ﭘﻠﯾس اﮔر ﺑﺑﯾﻧد ،ھم ﺑرای
ﺧودت دردﺳر اﺳت و ھم ﺑرای ﻣﺎ.
ﺳﯾﻣون ﻋﻣﯾﻘﺎَ آدم دﯾﮕری ﺷده اﺳت .ﻓردا ﺻﺑﺢ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﯾﻣون
ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ای ﺧﯾره ﺷده و در ﺣﺎل روﯾﺎﭘردازی اﺳت ،ﺻﺣﻧﮫ ی ﺑﺎﺷﮑوه
درﯾﺎی ﻣﺎﻧش ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ "ﺑﺎزدا" ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه ﻏواﺻﯽ ﻣوج ھﺎ را ﻣﯽ
ﺷﮑﺎﻓد و ﺟﻠو ﻣﯽ رود ،ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود .درﯾﺎی ﺑﯾﮑران اﺳت و ﻣوج ھﺎ
ﺧروﺷﺎن .اﻣﺎ "ﺑﺎزدا" ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ارﺗﻔﺎع اﻣواج در ﻣﻘﺎﺑل
اﻧدام ﺑﺎرﯾﮏ او ﻏول آﺳﺎﯾﻧد اﻣﺎ ﭼﻘدر رام اﻧد .او اﯾن ﻧﯾروھﺎی
ﺳﮭﻣﻧﺎک را ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻋﺑور و ﻣﮭﺎر ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﻣﮭﺎر ﮐرده
اﺳت .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ ﺳﯾﺻد ﻣﺗری ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود؛ "ﺑﺎزدا" ﻟﺣظﮫ
ای درﻧﮓ ﮐرده و آن را ﺑراﻧداز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔوﯾﯽ دارد ﺣرﯾف را ﻣﯽ
ﺳﻧﺟد .ﺧﯾﻠﯽ زود راھش را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺷﺗﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽ
ﮔذارد.
در اﯾن ﺳﻣت ﺳﺎﺣل ،ﺳﯾﻣون ﻧﺎآرام و ﻓﮑور اﺳت .ﮔوﯾﯽ دارد
ﺟدال "ﺑﺎزدا" ﺑﺎ ﻣوج ھﺎ و ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺑﺎ
"ﺑﺎزدا" ﺳت و ھﻣراه او اﻣواج را ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺷﮑﺳت داده و
ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود" .ﺑﺎزدا" ﺳر از آب ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد و
ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد .در ھﺷﺗﺻد ﻣﺗری ﺳﺎﺣل اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﯾق ﻣوﺗوری ﮔﺷت درﯾﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯾس او را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﯾﺎن ﺑﺎزدا و اﯾن ﺷﮑﺎرﭼﯾﺎن ،ﻧﺑرد درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﯾﻣون ﺑرای ﺣﺿور -ﻏﯾﺎب روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯾس رﻓﺗﮫ اﺳت.
رﺋﯾس ﭘﻠﯾس ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز او را ﺑﮫ دﻓﺗرش ﻣﯽ ﺑرد و ....
ﺳﯾﻣون ،ھﻣﺳرش ھﻣراه ﺑﺎ ﻋده ای از داوطﻠﺑﺎن آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ،
ﻗﮭرﻣﺎن را دﻓن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ و دﺳﺗﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺑﺎزدا" ﺑر ﻣزارش ﻣﯽ
ﮔذارﻧد.
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ﺳﯾﻣون ﺑﮫ ﻟﻧدن ﻣﯽ رود .ﻣﯾﻧﺎ و ﻣﺎدرش را در ﺣﺎل ﺧروج از
ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ھﻣراه ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ روﻧد .ﺗﻠوﯾزﯾون
ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﻧﭼﺳﺗر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯾم دﯾﮕر را ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭼرا ﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎﯾد! ﺳﯾﻣون ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﮔﻔﺗم! و
ﺳﭘس اﻧﮕﺷﺗری را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑرای زﻧش ﺧرﯾده ﺑود ﺑﮫ او ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ
ﮔوﯾد :ﻣﯾﻧﺎ ،ﺑﯾﻼل اﯾن را ﺑرای ﺗو ﺧرﯾده ﺑود .ﻣﯾﻧﺎ آن را ﮐﻧﺎر ﻣﯽ زﻧد
و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم اﯾن را ﺑﮫ دﺳﺗم ﮐﻧم.
ﻣﯾﻧﺎ ھﻧوز در زﻧﺟﯾر اﺳت .ﺟز ﺧودش ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
زﻧﺟﯾرھﺎی او را ﭘﺎره ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر "ﺑﺎزدا" ھم ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷد ،ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت زﻧﺟﯾرھﺎی او را ﭘﺎره ﮐﻧد .ﻣﯾﻧﺎ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ھﻣﯾن ھﻧﮕﺎم ﻣﻧﭼﺳﺗر ﯾوﻧﺎﯾﺗد ﯾﮏ ﮔل ﻣﯽ زﻧد و ﻏرﯾو ﺷﺎدی
ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ اﻏﻠب ﮐﻠﮫ ﺳﯾﺎه ھﺳﺗﻧد ﺑﮭوا ﻣﯽ رود .ﮔﻠزن روﻧﺎﻟدوﺳت.
ﭼﻘدر ﺷﺑﯾﮫ "ﺑﺎزدا" ﺳت .ﻧﮕﺎه اﻣﯾدوار ﺳﯾﻣون ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺧﯾره ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﮔوﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎﻻﺧره ﭘﯾروز ﺧواھﯾم ﺷد.

در ﺣﺎﺷﯾﮫ
"ﺧوش آﻣدﯾد!" ﻓﯾﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺣﻘﺎﯾق را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد؛
ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧﺑدار ھم ھﺳت .ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر را ﺧوب ،ﭘﺎک دل و ﺷﺟﺎع
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ "ﺑﺎزدا" ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﻣﯽ رﺳد ،اﻣﺎ ﺟﺳﺎرت و
ﻋزم او در ﻣﻣﮑن ﮐردن ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﮭﺎ ،اﻣﯾد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ،و رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش
اﺳت .رﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾوﻧد ﺳﯾﻣون ﺑﺎ ﺑﯾﻼل )در واﻗﻊ ﺑﺎ "ﺑﺎزدا"( ﻓﻘط ﯾﮏ
اﻧس و اﻟﻔت ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﺿرورﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾق ﺗر
اﺳت :ﺿرورت ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷدن ﭘﯾوﻧدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در اروﭘﺎ و در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن .دﺳﺗﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم را ﻧﺎﺑود ﮐرده و ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر
دھﻘﺎن و ﮐﺎرﮔر را از ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﺧود ﮐﻧده و رواﻧﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ
و ﮐﺷورھﺎی ﻏرب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ در ﺳﺧت ﺗرﯾن و ﭘر ﻣﺧﺎطره
ﺗرﯾن ﻣﺷﺎﻏل ،ﻻﯾﮫ ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .ﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی اﺧﯾر ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ را ﻧﯾز در رﮐودی ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻓرو ﺑرده ،ﻧﯾﺎز اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﺑرده ھﺎی ﻣﮭﺎﺟر را ﺑﯾﺷﺗر ﮐرده اﺳت.
ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرﮔﯽ در ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷورھﺎی ﻏرب در ﺷرف
ﺗﮑوﯾن اﺳت .درد و رﻧﺞ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ را
ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت .اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺎﻧﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﮭﯾﺎ
ﺷده اﺳت .زﯾرا ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر واﻗﻌﺎَ ﭼﯾزی ﺑرای از دﺳت دادن
ﻧدارﻧد و ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ از ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ﮐﺎرﮔران ﻏرﺑﯽ ﺑدورﻧد .ﺣداﻗل
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾﻧﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ
در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻏرب ﺷوﻧد و رﺧوت و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری رﺧﻧﮫ
ﮐرده در وﺟود طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻏرب را ﺑروﺑﻧد؛ و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﭘس از
ﭼﻧدﯾن دھﮫ ،ﺑﮫ اﺣﯾﺎی ﺳﻧت ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد■.
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﯾﻠم:
Sortie : 11/03/2009
français / Drame / 1h50min
Réalisation : Philippe Lioret
Avec : Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey
Dana, Thierry Godard, Olivier Rabourdin, Yannick
Renier, Selim Akgül, Firat Celik
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ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧظرﯾﮫ

»از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن« -

ﺑﺧش ﺳوم

ﭘﯾﺎم داﻣون
ت -ﻣﻘدﻣﺎت و ﻧﺗﺎﯾﺞ در ﻧظرﯾﮫ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«
 -1ﻣﺎرﮐس ﺟوان در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود »ﮐﺎر از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ﭼﮭﺎر
وﺟﮫ ﺑرای »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﺑرﻣﯽ ﺷﻣﺎرد :ﻧﺧﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن
ﻣﺣﺻول از ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ ﺳوی دﯾﮕرش ،ﺗﻣﻠﮏ آن از ﺟﺎﻧب
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار اﺳت .اﯾن اﻣری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ اﺳت .دوم
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔر از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗوﻟﯾدی و ﻧﻔس ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﯾﺎز
و ﺗﻣﺎﯾل دروﻧﯽ و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ؛ و ﺧﺻﻠت »ﺧﺎرﺟﯽ« و
»اﺟﺑﺎری« ﯾﺎﻓﺗن آن ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد اﺳت .ﻣﺎرﮐس ﭘس از
آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺗوزﯾﻊ را ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗوﻟﯾدی ﻣﯽ داﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺧﺻوﺻﯾت وﯾژه ﻣﺎدی و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظرﯾﮫ ﻣﺎرﮐس دو
وﺟﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣد ﺟداﯾﯽ
ﺷراﯾط ﮐﺎر و ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ ﺑﺟﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷﺧﺻﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳوﻣﯾن وﺟﮫ آن ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺳرﺷت ﻧوﻋﯽ ﺧود و ﭼﮭﺎرم،
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔر از دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﮭﺎ وﺟوه ﻣﻌﻧوی اﯾن
دﯾدﮔﺎه ھﺳﺗﻧد.
 -2از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ از »واﻗﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻌﺎﺻر«
ﻣﯽ آﻏﺎزد ،ﺟداﯾﯽ و »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﮐﺎرﮔر از ﻣﺣﺻول و ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ
دﯾﮕری در آﻣدن آن ،ﭘﯾﺎﻣد »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ذات ﮐﺎر« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ و
اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﻣرﮐزی »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« و اﺳﺎس اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت.
ﺣﻠﻘﮫ ای ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ »ﺑورژواﯾﯽ« ﺑﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن
»راﺑطﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوﻟﯾد«» ،ﭘﻧﮭﺎﻧش« ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎرﮐس ﺑﺟﺎی
ﻣﺎﻧدن در ﻣﻔﮭوم ﮐﺎر »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ )و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻧﺎآزاد
و اﺟﺑﺎری اﺳت ،ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش داﻧش اﻗﺗﺻﺎدی ﺧوﯾش ،ﺑﮫ ﺷﮑﺎﻓﺗن
و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺷﺗر »راﺑطﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد« ﻣﯽ ﭘردازد .ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ
ﮐﺎﻻ و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺗﺿﺎد »ارزش« آن ﯾﻌﻧﯽ ارزش ﻣﺻرﻓﯽ و
ارزش ﻣﺑﺎدﻟﮫ ای اﯾن ﺣﻠﻘﮫ را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم
ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺗوﻟﯾد ارزش اﺿﺎﻓﯽ )ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ
ﺗوﻟﯾد ،و ﺷﮑل ﻧوﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن( و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻣﻠﮏ
آن از ﺟﺎﻧب ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺑدﯾن ﺳﺎن از دﯾد ﻣﺎرﮐس
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺑزار ﺗوﻟﯾد در دﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣوﺟب اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐﺎرﮔران و ﺗﻣﻠﮏ ﮐﺎر و ﻣﺣﺻول اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺷﮑل
ﻣﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﻣﻠﮏ ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻧﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺑر
ﺟﺳم و ﺟﺎن ﮐﺎرﮔر  -ﯾﻌﻧﯽ اﻣری ﮐﮫ در اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑرده وﺟود
داﺷت  -ﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘﯾم و آﺷﮑﺎر ﺑﯾﮕﺎری ﯾﺎ ﭘرداﺧت
ﺟﻧﺳﯽ و ﭘوﻟﯽ )ﻋوارض و ﻣﺎﻟﯾﺎت(  -ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑﻠﮭﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎر
دھﻘﺎن  -ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﺎھﯾت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﭘوﺷﯾده و
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ﭘﻧﮭﺎن اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑل ﺑﯾرون آﻣدن »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« ﯾﺎ »ﮐﺎر
ﭘرداﺧت ﻧﺷده« را ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻋدم ﻧظﺎرت ﮐﻠﯽ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده
ﺑر ﻓرآﯾﻧد ﮐﺎر و ﺗﺑدﯾل ﮐﺎر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ از ﺳر اﺟﺑﺎر و ﻧﮫ آزاداﻧﮫ،
ﻧﯾز در ﮐﻧﺎر راﺑطﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -3در ﺑﺎره طﺑﯾﻌت ﯾﺎ ﺳرﺷت ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺎن ،ﭼﻧﯾن اﺳت آﻧﭼﮫ
ﻣﺎرﮐس ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد در »ﺳرﻣﺎﯾﮫ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد...» :ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ
وی ﺗوﺳط ﻋﻣل ﺧود )ﯾﻌﻧﯽ ﺣرﮐت ﻗوا و ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌﯽ
اﻧﺳﺎن ،ﺑﺎزوھﺎ ،ﭘﺎھﺎ ،ﺳر و دﺳت( ﺑر طﺑﯾﻌت ،ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻧﯾروﯾﯽ
ﺧﺎرج از طﺑﯾﻌت ﺑر آن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد و آن را ﺗﻐﯾﯾرﻣﯽ دھد،
ھﻣراه ﺑﺎ آن طﺑﯾﻌت ﺧﺎص ﺧوﯾش را ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد«
}ﺳرﻣﺎﯾﮫ  -ﺗرﺟﻣﮫ ا .اﺳﮑﻧدری -ﺑﺧش روﻧد ﮐﺎر و روﻧد ارزش{
و » ...در ﻣورد اﻧﺳﺎن ﻧﯾز اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﮐﻠﯾﮫ اﻋﻣﺎل ،ﺣرﮐﺎت و
رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑرﻣﺑﻧﺎی »اﺻل ﻣﻔﯾدﯾت« ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد
ﻧﺧﺳت طﺑﯾﻌت اﻧﺳﺎن را ﺑطورﻋﺎم و ﺳﭘس ﺗﻐﯾﯾرات آن را در ھر
ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم  ...ﺑﺎ ﺧﺷﮑﯽ ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ای
وی )ﺑﻧﺛﺎم( ﺑورژوای ﺟدﯾد ﺑوﯾژه ﺑورژوای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺎدی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد« }ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  -ﺑﺧش ﺗﺑدﯾل
اﺿﺎﻓﮫ ارزش ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،زﯾر ﻧوﯾس{ ﺗﻣﺎم ﺗﺄﮐﯾدھﺎ از ﻣن اﺳت.
از اﯾن ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺄﮐﯾدھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن را ﻗﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم} .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ »ﺳرﻣﺎﯾﮫ« ﺑﺧش ھﻣﮑﺎری .ﻣﺎرﮐس در آﻧﺟﺎ دﯾدﮔﺎه
ارﺳطو و ﻓراﻧﮑﻠﯾن را درﺑﺎره طﺑﯾﻌت اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آورد{.
آﻧﭼﮫ ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﮔوﯾد ھرﮔز اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
اﻧﺳﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ طﺑﯾﻌﺗﯽ داﺷﺗﮫ و در ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان طﺑﯾﻌت ﻋﺎم  -ﺧواه ﺑﺧودی ﺧود
و ﺧواه در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﺣﯾوان -ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﺑﯾرون از اﺷﮑﺎل
ﺧﺎص وﺟود ﻧدارد و ﺧود اﯾن اﺷﮑﺎل ﺧﺎص ﻧﯾز ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾر اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن طﺑﯾﻌت در ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﺎت
وﺟود دارﻧد ،طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -4ﺑطورﮐﻠﯽ ﻣﻘدﻣﺎت ﻧظرﯾﮫ ﻣﺎرﮐس ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی
و ﺗوزﯾﻌﯽ اﺳت و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺎی ﻣﻌﻧوی .اﻣﺎ اﯾن ﻧظرﯾﮫ
در ھﻣﯾن ﺣد ﻣﯽ اﯾﺳﺗد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ »رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﻧدﮔﯽ ،ﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ آزادی ﮐﺎرﮔران و
)در ﻧﮭﺎﯾت آزادی ﮐل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ( را ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد«.
}ﮐﺎرازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  -ﻣﺗرﺟم ؟  -ﺗﺎﯾپ ﺣﺟت ﺑرزﮔر -ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺳﯾﺎر ص 11ﺗﺄﮐﯾدھﺎ از ﻣﺎرﮐس{ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ طرح ﺷده
در ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳت.
از دﯾدﮔﺎه ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﺑرﻋﮑس ،دو
ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻌﻧوی ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺳرﺷت ﻧوﻋﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از
دﯾﮕران دارای اھﻣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻔﮭوم ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از »ﺳرﺷت
ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺎن« ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣرﮐزی و درواﻗﻊ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻔﮭوم
اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ اﯾن ﺣﻠﻘﮫ را اﺳﺎس اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ
و دﯾدﮔﺎه »اﻧﺳﺎن ﺑﺎور« ﻣﺎرﮐس در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد !؟ و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻣﻘدﻣﮫ ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﺟﮫ ﻣﺎدی و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﮐﮫ
ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﺑﺳط آن ﮐوﺷﯾد و ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ارزش اﺿﺎﻓﯽ رﺳﯾد،
ﯾﻌﻧﯽ ﺟدا ﺷدن ﻣﺣﺻول از ﮐﺎرﮔر ،در ﻧظر آﻧﮭﺎ ،ﺟز ﺑرای
اﺳﺗﻧﺎد ﺳطﺣﯽ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺎن ،ارزش
دﯾﮕری ﻧداﺷت.
 -5ﻣﻘدﻣﺎت و ﻧﺗﺎﯾﺞ دو ﺟزء اﺳﺗدﻻل ﻣﻧطﻘﯽ ھﺳﺗﻧد .دو
ﺟزﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر وﺣدت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮔﺎه ازﻣﻘدﻣﺎت
درﺳﺗﯽ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه ﺑرﻋﮑس ﻣﻘدﻣﺎت
ﻧﺎدرﺳت اﺳت اﻣﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ درﺳت .ﺑﮫ ھر رو ،ﺳوای درﺳﺗﯽ ﯾﺎ
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ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻣﻘدﻣﺎت و ﻧﺗﺎﯾﺞ ،در ھر ﻧظرﯾﮫ در ﺧور اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ،
ﺣرﮐﺗﯽ ﻣﻧطﻘﯽ از ﺳوی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﯾن ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻣﻌﯾن
وﺟود دارد.
 -6اﻣﺎ ﻣﻘدﻣﺎت ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﻧﮫ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻌﻘول ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای درﭼﯾده و
ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .در اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﻘدﻣﺎت وﺟود
دارﻧد ،اﻣﺎ از ﺳوی ھواداران اﯾن ﻧظرﯾﮫ ،ﻧﺗﺎﯾﺢ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
آﺷﮑﺎر ،ﺑﯽ ﭘرده و روﺷن و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣد ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﻘدﻣﺎت ﺑﯾﺎن
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
در واﻗﻊ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺎرﮐس در
ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﮐﺎر از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ،درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن
ﻣﺣﺻول از ﮐﺎرﮔر ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از
ﺟوھر ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺎن« ﻣﯽ رﺳد .اﯾن ﻣﻔﮭوم را ﮐﮫ از دﯾد ﻣﺎرﮐس
»ﺟوان« ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺎی ﻣﺎدی اﺳت ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و
آﻧرا در ﻣرﮐز ﻣﻘدﻣﺎت ﻧظری ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ از اﯾن ﭘس
ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای روﺷن و ﺑر ﺑﺳﺗر ھﻣﯾن
ﻣﻔﮭوم ،در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐﻧد ،ھﻣﯾن ﻣﻘدﻣﮫ و ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﭘﭘراﻣون
آن )از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔر از دﯾﮕران( را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ
ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﭘس از ﮔﺳﺳت از ﻧﺧﺳﺗﯾن دوره ﻧظری
ﺧوﯾش )ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﻘطﮫ ﻋطف ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن ﮔﺳﺳت
وﺟﮭش اﺳت( ﺑدان رﺳﯾد؛ و ﭘس از ﻧﻘد و ﻧﻔﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺑوﯾژه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐس ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾرﯾﮭﺎی دﻟﺧواه ﺧوﯾش را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﺎﻓﯽ و ﺿد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺎرﮐس ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -7ﻣﺎرﮐس ھرﮔز از ﻣﺑﺎﺣث ﺧود در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﮐﺎر از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ را ﻧﮕرﻓت ﮐﮫ ھواداران ﻧظرﯾﮫ »ازﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻣﺎ اﯾن اﻣر ،اﻣﮑﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎﯾﯽ را
ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑوﯾژه در ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯾدی و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ
»ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺳرﺷت ﻧوﻋﯽ« ﭘﻧﮭﺎن ﺑود .ﻣﺎرﮐس ﺧﺻوﺻﯾت
ﺿد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،اوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺑورژوا -رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن
ﻣﻔﮭوم را ﺷﻧﺎﺧت و از آن ﮔﺳﺳت 1.اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن
ﮔﺳﺳت ،ھرﮔز ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ھواداران ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت دھﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺟﺎی او اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐﻧﻧد ،ﻧرﺳﯾده ﺑود .ﺑل
ﺑرﻋﮑس ،ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از ﺣﻠﻘﮫ ﻣرﮐزی ﻣﻌﻧوی دﯾدﮔﺎه »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«
ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼَ ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷد ،از اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل آورد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾروان اﯾن ﻧظرﯾﮫ
ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﻌدی ﻣﺎرﮐس و اﺛﺑﺎت ﻧﺗﺎﯾﺞ دﻟﺧواه ﺧوﯾش ،آﻧﮭﺎ را
2
ﺑﮫ »ﻣﺎرﮐس ﺟوان« زورﭼﭘﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -8ﻣﻘدﻣﺎت :اﺳﺎس اﻧدﯾﺷﮫ »ﻓﻠﺳﻔﯽ« ﻣﺎرﮐس »اﻧﺳﺎن
ﺑﺎوری« )و طﺑﯾﻌت ﮔراﯾﯽ( اﺳت؛ در»دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ  «...از
اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ :ﭘس ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ
»ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ« ﻧﺎدرﺳت اﺳت! ﭼرا؟ و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
از ﻣﻘدﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
"ﻟوﭼﯾوﮐوﻟﺗﯽ" ﯾﮑﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان »ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﺑﮫ
ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد :زﯾرا اوﻻَ اﻧﮕﻠس ﺑود ﮐﮫ ﻧﺧﺳت »اﯾن
اﺻطﻼح را ﺑﮑﺎر ﺑرد« ﻧﮫ ﻣﺎرﮐس و دوﻣﺎ َ ﮐﺗﺎب »دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎ ،«...ﺑﺎ ﺑﯾﻧش ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ »ﻧﺎھﻣﺎﻧﻧدی« دارد؛
3
و در آن از »دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ طﺑﯾﻌت« ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﺷده اﺳت و ھﺎﮐذا
)ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دﻟﯾل ! ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺧود ﺑﯾﻧش ،و
ﺗﺿﺎدھﺎی آن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،آﺳﻣﺎن و
رﯾﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻧد!؟(
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ﻣﯽ ﭘرﺳﯾم :ﻣﮕر ﻣﺎرﮐس ﺣﺗﯽ در ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب »دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎ) «...ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﻧﻘد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل و ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫ
ھﮕﻠﯽ در ﮐل« و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ َ در ﻣﻘﺎﻻت دوره ﺟواﻧﯽ( در ﻧﻔﯽ
ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎی اﯾن ﻧﮕرش ﻓﻠﺳﻔﯽ ﯾﻌﻧﯽ »دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ« و »ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم«
ﺻﺣﺑﺗﯽ ﮐرده اﺳت و از اﯾن زاوﯾﮫ ﻣﺷﺧص ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
)و ﻧﮫ ﻧﻘد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ھﮕل( ﻋﻠﯾﮫ ھﮕل و ﻧﻔﯽ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم)و ﻧﮫ ﻧﻘد ﺷﮑل آن( ،ﻋﻠﯾﮫ ﻓوﺋرﺑﺎخ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﻣﺛﺎل ﮐوﻟﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﻧﺑردن اﯾن ﻣﻔﮭوم را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧظرات ﺧوﯾش ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد؟ و ﻣﮕر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ،ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
در ﻧﻔﯽ وﺟوه اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس ﻣطﻠﻘﺎ َ وﺟود
ﻧدارد ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﯾﺎس ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آن وﺟود دارد ،اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﺳﺗﻧﺗﺎج اﯾن ﺑﯾﻧش ﻓﻠﺳﻔﯽ از آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس ﺧواھد ﺑود؟ و ﻣﮕر اﯾن
ﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن دوﺳﺗش اﻧﮕﻠس اﯾن اﺳﺗﻧﺗﺎج را
ﻧﻣوده و ﭘس از او ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﭼون ﻟﻧﯾن و
ﻣﺎﺋو اﯾن ﻧظﺎم ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻣﻠﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن زﺣﻣﺗﮑش ﺑرای دﮔرﮔون ﮐردن
ﺟواﻣﻊ ﺧود ﺑﮑﺎر ﺑﺳﺗﮫ اﻧد؟
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ل.ﮐوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﻣﯽ رود .ﺑﯾﺷﺗر ﻧظرﯾﮫ
ﭘردازان ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ )و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻔﺳران اﮐوﻧوﻣﯾﺳت ﻣﻔﮭوم
»ﭘراﮐﺳﯾس«( ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ
ﺑﮕوﯾﻧد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﺎدرﺳت و ﯾﮏ
»دﮔم« اﺳت 4.ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ،ﺗﻧﮭﺎ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ داﻧد اﯾن ﻣﺎرﮐس
ﻣﻠﻌون ﭼﮫ ﺑوده و ﭼﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ! »ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت« ﺑوده،
»دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﺳﯾن« ھم ﺑوده ،اﻣﺎ ﭘﯾرو ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﺑوده !؟
اﮔر ﭼﮫ ﮐوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﺑدور
ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺑرﺧﯽ از »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوران« ،آن را ظﺎھراَ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ
و ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر درھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗﺷﺧﺻﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن اﺳت آش ﺷﻠم ﺷورﺑﺎی "راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ"ی
درھم و ﻣﻐﺷوش ﮐردن ھﺎی ﻋﺎﻣداﻧﮫ او .در زﯾر ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن
درک را ﺑﺧواﻧﯾد:
َ
»ﻣﺎرﮐس اﯾده آﻟﯾﺳم را رد ﻧﮑرد }ﻣﺛﻼ در ﭘس ﮔﻔﺗﺎر ﺑر
ﭼﺎپ آﻟﻣﺎﻧﯽ »ﺳرﻣﺎﯾﮫ« ،ﻧﮕﻔت ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ او درﺳت ﻧﻘطﮫ
ﻣﻘﺎﺑل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل اﺳت  . ...ﻧﮕﻔت ﮐﮫ ﺑرای ھﮕل  -ﻓﯾﻠﺳوف
اﯾده آﻟﯾﺳت -ﭘروﺳﮫ ﺗﻔﮑر )ﯾﺎ اﯾده( آﻓرﯾﻧﻧده واﻗﻌﯾت اﺳت .اﻣﺎ
ﺑرای او )ﻣﺎرﮐس( ﭘروﺳﮫ ﺗﻔﮑر ﭼﯾزی ﺟز اﻧﺗﻘﺎل و اﺳﺗﻘرار
ﭘروﺳﮫ ﻣﺎدی در ﺗﻔﮑر اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و اﮔر اﯾن رد اﯾده آﻟﯾﺳم  -و
ﻧﮫ رد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ذھن و واﻗﻌﯾت ،ﻧﮫ رد دارای ﻧﻘش ﺑودن اﯾده و
ﺗﻔﮑر در ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﯾت )و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم( و ﻧﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ -ﻧﯾﺳت ،ﭘس ﭼﯾﺳت؟ !{ ﻣﺎرﮐس دﯾدﮔﺎه ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺧود را
»طﺑﯾﻌت ﺑﺎوری ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ﺑود ﮐﮫ
»ﺧود را از اﯾده آﻟﯾﺳم و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد و در ھﻣﺎن
ﺣﺎل ﺣﻘﯾﻘت وﺣدت ﺑﺧش ھر دو اﺳت« 5ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﮕﻠﯾﺎﻧﯾﺳم ،و
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت} «.ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و
آزادی -ص{70
َ
اﯾن ﮔﻧده ﮔوﯾﯽ ھﺎی اﻧﺗزاﻋﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﮫ اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗرﯾن
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏﯾرﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ )ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم درﺳت ﻏﯾردﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ( و
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏﯾراﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ )ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم درﺳت ﻏﯾر
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ( ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد؛ ﯾﻌﻧﯽ اﯾده آﻟﯾﺳم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ »اﻧﺳﺎن
ﺑﺎوری« ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ،و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳم؛ و
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ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھر دو دﯾدﮔﺎه ﻣﺗﺿﺎد ،در "راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ"
و ﺑﯾﺷﺗر دارودﺳﺗﮫ ی »اﻧﺳﺎن ﺑﺎور« ﺑﮫ وﺣدت ﻣﯽ رﺳﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻﻔﺣﮫ  84ﮐﺗﺎﺑش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرات ﻣﺎرﮐس
از ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺷﮭور ﮐﺗﺎب »ﻧﻘد اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ« را ﻣﯽ آورد ﮐﮫ
ﻋﻣوﻣﺎ َ از ﺟﺎﻧب ﺣﺗﯽ ﺟدی ﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺷرح ﻓﺷرده ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻣﺎرﮐس در اﯾﻧﺟﺎ ھﮕل را ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ روی ﺳرش
اﯾﺳﺗﺎده واروﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و روی ﭘﺎھﺎﯾش ﻗرار ﻣﯽ دھد و از اﯾن
رھﮕذر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را
ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد} «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص {66و اﮔر در اﯾن »اﻏﺗﺷﺎش«
ﻏرﯾب ﺷﺑﮭﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﺎ را از آن ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد» :ﺑﺎ
اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺟدﯾد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﺻر آﮔﺎھﯽ
ﭘروﻟﺗری ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺳﯾد} «.ص {84و اﮔر
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﮐﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎورش ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﻧش ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣﺎرﮐس ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت؛ ﻧﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،او را
از اﯾن ﺑﺎور در ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎرﮐس در آﻏﺎز ﮐﺎر از
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺿﻣﻧﯽ ﺑرداﺷت ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اش از ﺗﺎرﯾﺦ درک
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧداﺷت} «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص{180
"راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻧﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑل ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت.
دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ دﯾدﮔﺎه ﻓﻠﺳﻔﯽ را دﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺗﺎ ھم
اﻏﺗﺷﺎش اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ھم آش ﺷﻠﮫ ﻗﻠﻣﮑﺎرش و درھم ﮐردﻧﮭﺎی
ﻋﺎﻣداﻧﮫ اش ،ﮐﻣﺑود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ و ھم از ﻗﯾد دﯾدﮔﺎه ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾدﮔﺎه ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﺟﺎی »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری«
ﻣﺟﻌوﻟش ﺑﮕرﯾزد .ﺗﺄﺳف ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮕﯽ ھﺎ را
ﺑﺟﺎی ﺗﻔﺳﯾر »ژرف« ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
 -9ﻣﻘدﻣﺎت :ﮐﺎرﮔر از دﯾﮕران )ﺑوﯾژه از ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار !؟(
»ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﯾﮕران )ﺑوﯾژه ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار(
»آﺷﻧﺎ« ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ :ﭘس ﺑﺣث درﺑﺎره »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« و
»اﺳﺗﺛﻣﺎر« و ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران )در ﮐﺷور ﻣﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﺣﮑوﻣت ارﺗﺟﺎﻋﯽ( ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن
آن ﻧﺎدرﺳت و »ﺳﺎده ﮐردن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎرﮐس« اﺳت !؟ ﺑﺑﯾﻧﯾم "راﯾﺎ
دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ ﺟﮭﺎن او را ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﺗﺋوری ارزش اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﯽ داﻧد ،اﯾن وﯾژﮔﯽ را دارد ﮐﮫ از ﭘذﯾرش اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺳر ﺑﺎز
زد) .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﮭﺎن؟ ﭼﻘدر ﺑﺎﻣزه !( زﯾرا اﯾن ﺗﺋوری
ﺑطور ﺗﻠوﯾﺣﯽ در ﺗﺋوری ﮐﻼﺳﯾﮏ ارزش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﮐﺎر وﺟود
دارد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎرﮐس ﮐﺎر ﺟدﯾد او اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد
ﭼﮫ ﻧوع ﮐﺎری؛ ارزش و درﻧﺗﯾﺟﮫ ارزش ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد
و از طرﯾق ﭼﮫ ﻓرآﯾﻧدی .ﺑدﯾن ﺳﺎن او اﯾن ﺗﺋوری را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﺳﺎزد} «.ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آزادی  -ص{138
و »ﺳﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧظرات ﻣﺎرﮐس ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ،ﮐﮫ اﺷﮑﺎل
اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ در ﻧدﯾدن ﻧﺎﺑراﺑری ﺑرﺧواﺳﺗﮫ از ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ﺑراﺑر ،ﻧﺎﺷﯽ ازﻋدم »درک ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ« ﺑوده اﺳت .اﮔر
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓﻘط )و اﯾن از آن ﻓﻘط ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی در رو ﺑرای
دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد( ﭼﻧﯾن ﺑود ،ﻣﺎرﮐس ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑورژواﯾﯽ ﮔﺳﺳت ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ دو دھﮫ ﺑﺎ ﺳﻣﺎﺟﺗﯽ
اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ ﮐﻧد و ﮐﺎو ﭘﯾوﻧدھﺎی دروﻧﯽ دﻗﯾق ﻣﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ
و ﺗوﻟﯾد ،ﻣﯾﺎن ﻣﻘوﻻت اﻗﺗﺻﺎدی »ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾق ﮐﻠﻣﮫ« ﺑﭘردازد
و ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﮑل ارزش را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﯾژﮔﯽ ﻣﺷﺧص ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳﺗﺧراج ﮐﻧد ،ﺗﺣﻠﯾل آﻧرا ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮔذاﺷت .ﺑرای اﺛﺑﺎت

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم

وﺟود اﺳﺗﺛﻣﺎر در اﯾن ﻧظﺎم ،ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐس درﺑﺎره ارزش و
ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺳﻘوط ﻧرخ ﺳود ،ﺑﺣران ھﺎ و
ﻗﺎﻧون ﮐﻠﯽ ﺑﯾﮑﺎری ،ﮐﺎﻣﻼَ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد} «.ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﻧﻘﻼب -
ص  ،147-148ﺗﺄﮐﯾدھﺎ از ﻣن اﺳت{.
ﻣﺗن زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ روﺷن اﺳت:
ﺟﮭﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎرﮐس را ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑداﻧد .ﺳﺧن از
ارزش اﺿﺎﻓﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻣﺣوری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ و ﮐﺳﺎﻧﯽ »ﺳﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧظرات ﻣﺎرﮐس« )ﻣﻧظور
"دوﻧﺎ ﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" اﻧﻘﻼﺑﯾوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐس وﻓﺎدارﻧد(
6
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻧﮑﺎت اﻧﮕﺷت ﮔذارﻧد.
 -10ﻣﻘدﻣﺎت :ﮐﺎرﮔر از دﯾﮕران )ﺑوﯾژه ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﮫ او
ﻧﯾز »اﻧﺳﺎﻧﯽ« اﺳت( ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﯾﮕران
)ﺑوﯾژه ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار( »آﺷﻧﺎ« و »دوﺳت« ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر
وﺟود ﺗﺿﺎدھﺎی آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻼش در ﺟﮭت
روﯾﺎروﯾﯽ ھرﭼﮫ ﺗﯾزﺗر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭری
و روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑزرگ ،ﻣﺎﻟداران ﮐت و ﮐﻠﻔت ﺷﮭر
و روﺳﺗﺎ و اﺳﺎﺳﺎ َ ﺟﮭت ﮔﯾری و داﻣن زدن ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻗﮭرآﻣﯾز
ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣری ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘس از ﻟﻐو ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎرﮐس :ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﮭت
روﯾﺎروﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع اﻣری
ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﺷﮑﻠﯽ از »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔر از ذات اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺧودش و دﯾﮕران« ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ! )ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﻧطق!؟(
ﺑﮫ ر .دوﻧﺎ ﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ ﮔوش دھﯾم:
»ﺑورژوازی ﻣدرن واژه اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت ﮐرده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﺑراﻧدازی ﻗﮭرآﻣﯾز در ظﻠﻣت ﺷب
ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ »ﺗوطﺋﮫ« ﻧﯾﺳت} «.ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آزادی  -ص{150
اﯾن ﺷﯾوه ﺑﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده و زﯾرﮐﺎﻧﮫ ای در ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﻣﻘﺻود
اﺳت .ﻧﺧﺳت از ﯾﮏ ﺳو ﻣﻘﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﺋل ﺷده ﺑرای ﺑورژوازی
و ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻧوﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ »اﻧﻘﻼب ھﺎی
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ« }ھﻣﺎن ص .ﺗﺄﮐﯾد از ﻧوﯾﺳﻧده{ و اﯾن را
ﺑﺎ»ﺧﺎﺻﯾت« !؟ ﮐردن واژه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑر ﺷﻣردن؛ و از ﺳوی دﯾﮕر
ﻋﻧوان ﮐردن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺗرادف ﮐردن واژه »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﺎ
»ﺑراﻧدازی ﻗﮭرآﻣﯾز« آﻧرا »ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت« ﮐرده اﯾم .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑراﻧدازی ﻗﮭرآﻣﯾز -ﺣﺗﯽ ﻧوع
ﺑﻼﻧﮑﯾﺳﺗﯽ آن -ﻣﺗرادف ﺷود ،آﻧﭼﻧﺎن »ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت« ﻧﻣﯽ ﺷود
ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت ھﺎی ﺧود را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد؛
ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺑودن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت .ﺑرﻋﮑس» ،اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ« ﺣﺎل ﺣﺎﺿر را ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎﺻﯾت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ داﻧﺳﺗن ،ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺗﺑدﯾل واژه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
ﺣد ﭘذﯾرش ﺑورژواﯾﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم اﺳت.
و دوم ﭘذﯾرش ﻗﮭراﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ وﻟﯽ »ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ« }ھﻣﺎن ص{ ﻣﻌﯾﺎر ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻔﯽ
ﺿﻣﻧﯽ ﺑراﻧدازی ﻗﮭرآﻣﯾز ﺑﺎ ﻣﺣدود ﮐردن آن ﺑﮫ »ﺗوطﺋﮫ« در
»ﺷب« و ﺑﮫ ﺑﻼﻧﮑﯾﺳم! ﯾﻌﻧﯽ آن را ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺑﻼﻧﮑﯾﺳﺗﯽ و
ﺗوطﺋﮫ ﮔراﻧﮫ از طرف ﯾﮏ ﺣزب ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ﻣﺣدود ﮐردن .در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ اﮔر ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑودن ﺑورژوازی اﯾن ﺑود »ﮐﮫ ﻧظم ﮐﮭﻧﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ را ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
ﺑراﻓﮑﻧد« }ھﻣﺎﻧﺟﺎ ھﻣﺎن ص{ آﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺟﺎزﯾم ﮐﮫ راه
ﺧﺷوﻧت و ﺑراﻧدازی ﻗﮭرآﻣﯾز اﯾن ﻧظﺎم را ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺑﺎﯾد راه
ﺣل دﯾﮕری ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾم؟ ﺑﺑﯾﻧﯾم "ر .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ دھد:
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»ﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﺟب روزﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﯾﻌﻧﯽ
راه ﺣل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺿﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ اﻧدازه
اﯾن ﺑﺎﺻطﻼح »اﺣزاب ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ« ﭼﻧﯾن ﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد} «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ  -ص{94
ﺧوﺑﮫ ،ﺧوﺑﮫ! راه ﺣل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺿﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ! )ﮔوﯾﺎ از ﻧظر "ر .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﺗﺿﺎد ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود ﻧدارد و اﮔر وﺟود داﺷت ﯾﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺑورژواﯾﯽ آﻧﮭﺎ را ﺣل ﮐرده ﯾﺎ ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺿﺎدھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی »اﻧﺳﺎﻧﯽ« و
ﭼﮏ و ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺣل ﻣﯽ ﺷود؟!( و ﺣﺗﻣﺎ َ ﺑدﻧﺑﺎل آن ،ﺑﯾرون
آوردن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از اﺷﺗﺑﺎه و »اﻧﺣراف« ! ﭘس اﯾن ھﻣﮫ داد
و ھوارھﺎ ،ﺗﺋوری ﺑﺎﻓﯽ ھﺎ و ﻏﻠت زدن در اﻧﺗزاع »ﻣطﻠق« و
دراز ﮔوﯾﯽ در ﺑﺎب »ﻧﻔﯽ در ﻧﻔﯽ« ھﮕﻠﯽ ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت .ﺑﯽ
دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ "ر .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻓﺎع از »ﺧود
ﺟﻧﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﯾﮑﺳوﯾﮫ و ﻧﺎدرﺳت ﻋﻠﯾﮫ
روﺷﻧﻔﮑری رادﯾﮑﺎل )زﯾر ﭘوﺷش ﻧﻘد ﭘردون ،ﺑﻼﻧﮑﯽ و ﻻﺳﺎل(
 و در واﻗﻊ ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑر ﺿد ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧظراتﺧود ﻣﺎرﮐس و ﻧظرﯾﮫ ﺣزﺑﯾت ﻟﻧﯾن -ﻣوﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﯾرد:
» ...ھﻣﭼﻧﯾن ﻟﻧﯾن ھﯾﭻ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﻧﻘدش ﺑر ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﺳﻧد ﻋﻣده ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑرد .ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ،او دوازده ﺳﺎل اﻧﺗﻘﺎد
از ﺧودی را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت )!؟( ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐرد
ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟ ﻧﮫ اﻣری ﻋﺎم )اوه ! ﺑﻠﮫ! اﻣر ﻋﺎﻣﯽ ﻧﺑود!( ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯾوﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ ﺗزاری ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد« }ھﻣﺎﻧﺟﺎ  -ص 7 {198و در ﯾﺎدداﺷت ھﺎ» :ﻧﻘدھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ﻟﻧﯾن از ﻣﻔﮭوم ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺑﺎوری و ﻣرﮐزﯾت ﮔراﯾﯽ در
ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم در روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟزوه ای ﺑﺎ
ﻋﻧوان دوازده ﺳﺎل در روﺳﯾﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت« }ص{213
ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن »ﻧﻘدھﺎی ﺑﺳﯾﺎر« از ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺑﺎوری و ﻣرﮐزﯾت
ﮔراﯾﯽ ﻋﺑﺎرت از اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻟﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﺑﯾش از
ﺣد ﺧم ﺷده ﺑود و ﻻزم ﺑود آن را ﺑﮫ ﺳوی دﯾﮕر ﺧم ﮐرد!
ﺑدﯾن ﺳﺎن ﺷﮕﻔت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ "ر .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮫ ای
را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﮕﻠﯽ را از ﻗﯾد ﺑﺎر
ﺳﻧﮕﯾن ﺳﻧت داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﻓﺧر ﻓروﺷﯽ و ﮐﻠﺑﯽ ﻣﺳﻠﮑﯽ روﺷن
ﻓﮑری رادﯾﮑﺎل رھﺎ ﺳﺎزﯾم ،ﭼرا ﮐﮫ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺧود
را در ﻣﻌرض ﺗﻌﻔن ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻗرار ﺧواھﯾم داد« }ص {71
)ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺄﮐﯾدھﺎ ،ﺟﻣﻼت وﻋﻼﻣﺎت داﺧل ﭘراﻧﺗز از ﻣن اﺳت(.
ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ،ﺗﺎزه و ﺑﺎطراوت
ﺑﺎﺷد و »ﺗﻌﻔن« و ﮔﻧداب ﻧﺑﺎﺷد و او »ﻋطر« آن را ﺗﺎ ﻣﻐز
اﺳﺗﺧوان ﺧود ﻓروﮐﺷد ،اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
»ﺗﻌﻔن« ﺑﺎﺷد و ﻣﺷﺎم ﮔﻧدﯾده او ھرﮔز ﻧﺗواﻧد راﯾﺣﮫ ﺧوش و دل
اﻧﮕﯾز آن را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد.
 -11ﻣﻘدﻣﺎت :ﮐﺎرﮔر از ﺧودش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻧﺳﺎن در
ﮐﻠﯾت ﺧود ،از ﺧوﯾﺷﺗن ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻧﺳﺎن از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻣروز ،در ﯾﮏ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧوﻋﯽ ،ﭼﺎره ای ﺟز ﺗﻼش در
راه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ »ﺟوھراﻧﺳﺎﻧﯽ« ﺧوﯾش و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
دﯾﮕر ﻧدارد ! ﻧﺗﯾﺟﮫ :ﭘس دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ )دﯾﮑﺗﺎﺗوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﻧﯾز ﻧﺎدرﺳت اﺳت .زﯾرا ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ »اﻧﺳﺎن ﺑﺎور« اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر دﯾﮑﺗﺎﺗوری
اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد ! دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺎ ذات »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری«
ھﻣﺧواﻧﯽ دارد ! و  ...ﻣﮕر ﻧدﯾدﯾد ﭼﮫ ﺷد و ...ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
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) ...ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﺳﺗﻧﺗﺎج از ﻣﻘدﻣﺎت !؟(
آری ! دﯾدﯾم! و ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ در ﺗﺿﺎدھﺎی
ﺳﺎﺧت اﻗﺗﺻﺎدی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺗﺿﺎدھﺎی روﺳﺎﺧت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺳﺎﺧﺗﺎر و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻗواﻧﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺗﮑﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﻧﯾﺳت .اﯾراد از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﺎرﮐس »ﭘﯾر« و ﺑﮫ ھﻣراه او ﻟﻧﯾن »ﻣﻧﺣرف« اﺳت ! ﻧﮫ ﺑدﻧﺑﺎل
ﺣزب ﺑﺎﺷﯾم ،ﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﻧﯾم و ﻧﮫ ﺣﮑوﻣت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را
ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم؛ ﺑﮭﺗرﯾن راه اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ »ﻣﺎرﮐس ﺟوان« ﺑر
ﮔردﯾم ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧرﺳﯾده ﺑود !؟
 -11ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﺧود را  -ﮐﮫ ﺑﯽ
ﮔﻣﺎن ﻧﺎدرﺳﺗﻧد  -ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻧطﻘﯽ ،ﻣﺛﺑت ،ﺑﯽ ﭘرده و روﺷن
و ﺑﻌﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ﺧود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻧﻔﯽ و ﺑﺎ ﻧﻔﯽ
ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘدﻣﺎت ﻧظرﯾﺎت ﻣﺎرﮐس و ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﮫ
ﻗرار دادن آﻧﮭﺎ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -12ﺗﻣﺎﻣﯽ داد و ھوار ﭘﯾروان ﻧظرﯾﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑر ﺳر ﻣﻘﺎﻟﮫ
»ﮐﺎر از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣطﺎﻟب روﺷﻧﺗر از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دوران ﭘﺧﺗﮕﯽ ﻣطرح ﺷده اﺳت،
ﺑل ﺑرﻋﮑس ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣطﺎﻟب ﮔﻧﮓ ﺗر
از دوران ﺑﻌدی ﻣطرح ﺷده اﺳت .ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻧﺷود ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم از روح ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑل ﺑرﻋﮑس درﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﺑﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را از روح ﻣﺑﺎرز
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﺗﮭﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣرﮐز ﺛﻘل ﺗوﺟﮫ را از
ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در ﺗﮑﺎﻣل ﺧوﯾش ﺑﮫ آن رﺳﯾده ﺑود ﺑﮫ دوره،
ﮐﺗﺎب و ﺑوﯾژه ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ھﻧوز ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻧرﺳﯾده ﺑود.
ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎ:

 -1ھر ﭼﻧد "ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" در ﮐﺗﺎﺑش ،داﯾﻣﺎَ ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﻣﯽ رود؛
اﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﮫ ﻧﮑﺎت درﺳﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼَ ﻣﺧﺎﻟف روح ﮐﺗﺎب
اوﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﻧﮑﺗﮫ زﯾر ﮐﮫ درﺑﺎره ﺑرﺧورد ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺟوھر
ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺎن« اﺳت» :ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘس از ﺳﺎل  1844دﯾﮕر ﻋﺑﺎراﺗﯽ
ﭼون »ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﺟوھر ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺎن ﺗوﺳط اﻧﺳﺎن« و »آﺷﺗﯽ ﺟوھر و
وﺟود« )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣرﮐزی و ﮐﻠﯾدی ﻧظرﯾﮫ ی»از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«(
را ﻧﻣﯽ ﺗوان در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس ﯾﺎﻓت« و ﭘس از اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺟﺎدﻟﮫ
ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ« و ﺷرح اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐل ﺑﺷر ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و »ﺑﮫ ﻋﻣل
ھﻣﮫ ی طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﻧﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻌش ،دل ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد«
)اﯾن ﻋﺑﺎرت درﺳت ﻧﯾﺳت .ﭼون ﺗﺻوﯾر در ﻣﺟﻣوع ﻣﺛﺑﺗﯽ از ﻧﯾت و
ﺧواﺳت »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ« ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣن ﺑﺧش ھﺎی
ﻣﮭم ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس درﺑﺎره آﻧﮭﺎ را در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ،در
ﻗﺳﻣت دوم اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ،در ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎ آورده ام( ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :اﻣﺎ
ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﻣﺣض آن ﮐﮫ ﯾﻘﯾن ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻧﻣﯽ ﺗوان
از راه ﻋواطف ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ )»اﻧﺳﺎﻧﮕراﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺎوراﻧﮫ« ﮐﮫ
ﺧود "ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" ھم ﻣروج آﻧﺳت و ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد و ھﻣﮫ از
ﯾﮏ ﻗﻣﺎﺷﻧد( ﺳﺎﺧت و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﺷوب ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ؛ و در ﺻورت
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻗﮭر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوﺳل ﺟﺳت) .اﯾن »در ﺻورت ﻧﯾﺎز« ،ﻣﻔﮭوم
ﻗﮭر اﻧﻘﻼﺑﯽ را از دﯾد ﻣﺎرﮐس ،ﮐﮫ آﻧرا ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧو
را از دل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﺑﺷدت ﮐﻣرﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔذار
ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ واﻻﺗر ﺑﺎ »ﻗﮭراﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﻗﺎﻋده و ﻗﺎﻧون ﺗﺣول و ﺗﮑﺎﻣل
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ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺟﮭﺎن ،اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑر اﯾن ﻗﺎﻋده
وﺟود ﻧدارد (.آن ﮔﺎه دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺑﺎراﺗﯽ را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت ﮐﮫ از
آﻧﮭﺎ ﺑوی اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳﯾد ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ
ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر آرﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ورای ﺧﺻوﻣت
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧد ﻣﯽ ﺗوان ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داد} «.ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم  -ﻟﺷﮏ ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ  -ﻣﺗرﺟم ﻋﺑﺎس ﻣﯾﻼﻧﯽ  -ﻧﺷرآﮔﺎه -
ص {314
اﺣﺳﻧت ﺑر ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ ﭼﯾزﻓﮭم! ھر ﭼﻧد اﯾن ﻧﻘد ،ﺟﺎﻣﻊ و ژرف
ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ھﻣﯾن ھﺎ را ھم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ  -ﺣداﻗل در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺗﺎﺑش  -ﺑﺎﯾد
ﮐﻠﯽ از او ﺳﭘﺎﺳﮕزار ﺑﺎﺷﯾم .ﺑد ﻧﯾﺳت اﯾن ﺟﻣﻼت را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی او در ﺑﻧد ﺑﻌدی و در ص  315ﮐﺗﺎب ﮐﮫ وی ﺑد ﺟوری
ﻣﺳﺎﺋل را ﻗﺎطﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔوﯾﺎ او روﺷن ﻧﯾﺳت  -ﯾﺎ ﺧودش را ﺑﮫ
ﻧﺎروﺷﻧﯽ ﻣﯽ زﻧد  -ﮐﮫ آن ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻧﻘد آن از دﯾدﮔﺎه
ﻣﺎرﮐس اﺳت ھﻣﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﻌﻧوی و ﮐﻠﯾدی ﻧظرﯾﮫ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«
اﺳت» .ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﻌﻧﯽ »ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن ﻣﺣﺻول« از ﮐﺎرﮔر
ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ی »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« و »اﺳﺗﺛﻣﺎر« ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓت .در ﺑﺧش
دو »ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺗﺎب« ﺑﮫ اﺷﺎره ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ اﯾن
»ﭘروﻓﺳور« ﺳﺎﺑﻘﺎَ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﮫ ارزﺷﯽ ﺑرای »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« اﻗﺗﺻﺎدی
ﻗﺎﺋل اﺳت و ﭼﮫ ﺑﯾوده ﮔوﯾﯽ ھﺎ ﮐﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﮑرده اﺳت!
و اﯾن ھم ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دار و دﺳﺗﮫ ی »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوران«» :ﺑﯽ
ﺷﮏ ﻣﺎرﮐس در دوران ﭘﺧﺗﮕﯽ  -ﮐﮫ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺧود را ﭼﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎ و ﭼﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود طﯽ ﺳﯽ و ﻧﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺎن ﮐرد ،از
زﺑﺎن ﺻرﯾﺣﺎَ )ﻏﯾر ﺻرﯾﺢ ﭼطور؟( ھﮕﻠﯽ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ اش
دور ﺷد )ﻓﻘط زﺑﺎن؟ و ﻧﮫ ﺑﮫ ھﻣراه آن ﻣﺣﺗوی؟( او در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ
ﺗﮑﺎﻣل ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺷر را ﺑﺎ اﺻطﻼح)!؟( ھﮕﻠﯽ »وﺣدت
اﻧدﯾﺷﮫ و ھﺳﺗﯽ« )ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن »آﺷﺗﯽ ﺟوھر )ﯾﺎ ذات( و وﺟود«
"ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" ﮐﻣﺗر ﮐﻼش( ﺗوﺻﯾف ﮐرده ﺑود} «.ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و
آزادی  -راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ  -ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳن ﻣرﺗﺿوی و ﻓرﯾدا آﻓﺎری...
ﻧﺷر دﯾﮕر  -1385ص  - 89ﻋﻼﻣﺎت داﺧل ﭘراﻧﺗز و ﺗﺄﮐﯾدھﺎ از ﻣن
اﺳت {.ﯾﻌﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ اﯾن اﺻطﻼح ﺗوﺻﯾف ﻧﮑرد .ﻣﮕر اﯾن
»اﺻطﻼح« ﺣﺎوی ﻣﺣﺗوی اﺻﻠﯽ ﻧظرﯾﮫ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ھﮕﻠﯽ و
»اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری« ﻧﯾﺳت؟
 -2ﭘرﺳﺷﯽ ﻣﮭم ﻧﯾز در ﺧﺻوص اﯾن ﮔﺳﺳت ﻣطرح اﺳت :آﯾﺎ
ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از ﺑرﺧﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ھﮕﻠﯽ ﭼون »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« و
»آﺷﺗﯽ ﯾﺎ وﺣدت ذات و وﺟود« ،از »دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ« ھﮕل ،ﻧﯾز ﮔﺳﺳت
ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺧﯾر! ﻣﺎرﮐس ﻧظرﯾﮫ ی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل را ،ﺳره از ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﺑﺎﻓﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف اﯾده آﻟﯾﺳت و ﯾﮏ ﻣدرس ﮔﺎه ﭘراﻓﺎده و ﮔﺎه
ﻓﺿل ﻓروش داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،ﺳره از وﺟوه ﻋرﻓﺎﻧﯽ )ﻣطﻠق ،اﯾده ﻣطﻠق،
 (...و ﺑرﺧﯽ ﺑدآﻣوزی ھﺎی ﺧود اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ﺑوﯾژه در زﻣﯾﻧﮫ
»ﻣﻔﮭوم ﺳﻧﺗز ﯾﺎ ﺗرﮐﯾب – ﻧﻔﯽ در ﻧﻔﯽ« ھﮕﻠﯽ ،ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘژوھش ھﺎی ﺑﻌدی ﺧود ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرد .ﻣﺎرﮐس ﻗﺎﻧون ﻣطﻠق
»ﺗﺿﺎد ھﮕﻠﯽ« ،ﮐﮫ او آﻧرا »ﻣﻧﺷﺎء ھر ﻧوع دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ« )ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑﺧش روﻧد اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،زﯾر ﻧوﯾس( و »ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﯾﻧﯾت«
)ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑر ﭼﺎپ دوم آﻟﻣﺎﻧﯽ( ﻣﯽ داﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد را ،ﻧﮫ ﺧودﺳراﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرد
ﺻوری و ﺧﺎرﺟﯽ ﺻرف ،ﺑل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﮑوﯾن ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ
واﻗﻌﯾت زﻧده )رواﺑط ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( ،ﺑﮕوﻧﮫ ای درﭼﯾده ،ﻣﻧطﻘﯽ
و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣورد اﻧﮑﺷﺎف ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ اﻏﻠب
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود )و ﻣﻐﻠطﮫ ای اﺳت ،آﺷﮑﺎر و ﺗﮭوع آور( ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ،دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل
را ﻗﺑول ﻧدارﻧد ،ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل در ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﺳره
ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺧود ،و ﺑﮑﺎر ﺑﺳت ﻋﻣﻠﯽ آن )ﻧﮫ وراﺟﯽ ﮐردن درﺑﺎره آن،
ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐردن ،ﻧﺻف و ﻧﯾﻣﮫ ﮐردن ،درھم ﮐردن و ﺗﺧرﯾب آن
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻓرﯾب ﮐﺎراﻧﯽ ﭼون "راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ"" ،ﺟﺎن رﯾز" و (...
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺣﻔظ ﺷد و در ﻋﻣل ﻧﯾز ﺗﮑﺎﻣل داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ رو
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ﻧظرﯾﮫ ی ﺑورژوا  -رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺿد
اﻧﻘﻼﺑﯽ »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری« را ﻗﺑول ﻧداﺷﺗﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ ﺗوﻧﮓ.
 -3ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘدﻣﮫ "ﻟوﭼﯾوﮐوﻟﺗﯽ" ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت دوره ﺟواﻧﯽ
ﻣﺎرﮐس  -ﮐﺗﺎب »دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی -ﻓﻠﺳﻔﯽ« ﻣﺎرﮐس -
ﻣﺗرﺟم ﺣﺳن ﻣرﺗﺿوی  -ﻧﺷر آﮔﺎه  -ﺻﻔﺣﺎت  17و  .25در ﺿﻣن
»اﺻطﻼح« ﻧﺎﻣﯾدن ﻣؤﻟﻔﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﯾﮏ روش ﻗدﯾﻣﯽ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﺳت .ﮐوﻟﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﻧظﺎم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را »اﺻطﻼح« ﻣﯽ ﻧﺎﻣد}.ص {17ھﻣﭼون "ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ"
ﺗﺟدﯾد ﻧظرطﻠب ﮐﮫ »دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« را »اﺻطﻼح« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد.
ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﻣﺎرﮐس آﻧرا ،ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﮐﺷف اﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﺧواﻧد} .ن.
ک :اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری و ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﻣرﺗد – ﻟﻧﯾن{ ھﻣﭼﻧﯾن }ن .ک:
»ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ« در ﭘﯾوﺳﺗﮭﺎی ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ{
 -4ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺑﯾﺷﺗر ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان »ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
آﻧﮭﺎ »درھم ﮐﻧﻧده« ھﺳﺗﻧد و ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی در »آش ﺷﻠﮫ ﻗﻠﻣﮑﺎر«
ﺧود ﻣﯽ رﯾزﻧد .ﭼﻧﯾﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون "راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب
»ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﻧﻘﻼب« و »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آزادی« }ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣﺳن
ﻣرﺗﺿوی و ﻓرﯾدا آﻓﺎری  -ﻧﺷر دﯾﮕر –  {1385و ﺟﺎن رﯾز ﻧوﯾﺳﻧده
ﮐﺗﺎب »ﺟﺑر اﻧﻘﻼب« .ﺑطور ﮐﻠﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ،در ﻧﻔﯽ
وﺟوه اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﮐم و ﮐﺳری از
ﺑﻘﯾﮫ ﻧدارﻧد و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ذات ﻧوﻋﯽ را ،در ﻣرﮐز ﻧظرات
ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری« را ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ھرﭼﻧد
آن را ﺑﺎ آب و رﻧﮓ ھﺎ و ﺷﮑﻠﮭﺎ ی ﺧﺎص وﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾزی ﻧﻣﺎﯾش
دھﻧد( ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺻرف ﻧظر از ﺧطوط ﮐﻠﯽ و ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﻣﺎرﮐس و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﻗرار ﻣﯽ
دھﻧد ،آش ﺷﻠﮫ ﻗﻠﻣﮑﺎری ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﯾﻧﺎن ﭘذﯾرش
ﻧظرﯾﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﭘذﯾرش دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل درھم ﻣﯽ ﺷود .ارزش
اﺿﺎﻓﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری زﯾر ﺗﺳﻠط و ﻓﺷﺎر »از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«» ،ﺑت وارﮔﯽ« ﯾﺎ »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری« دﭼﺎر ﺧﻔﮕﯽ ﺷده و ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﻣﯽ ﺷود .از ﯾﮏ ﺳو اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظرات رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ) َ
ﻣﺛﻼ
در ﮐﺗﺎب ﺟﺎن رﯾز ﺑﮫ ﺑرﻧﺷﺗﯾن و ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ( ﻣﯽ ﺷود .از ﺳوی دﯾﮕر
آﻧﭼﮫ ھﺳﺗﮫ و ﻣرﮐز ﺛﻘل اﯾن رﻓرﻣﯾﺳم اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﯽ ﻗﮭراﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺑوﯾژه ﻧﻔﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ) َ
ﻣﺛﻼ در ﻣورد ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ در ﮐﺗﺎب
ج .رﯾز( ،در ﺳﺎﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اھﻣﯾت ﻻزم ﺑﮫ آن داده ﻧﺷده و ﯾﺎ
اﺻﻼَ ﺳﺧﻧﯽ از آن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد .از ﯾﮑﺳو اﺷﺎراﺗﯽ )در ﺣد ﯾﮑﺑﺎر(
در ﮐﺗﺎﺑﯽ  500ﺻﻔﺣﮫ ای )ﮐﺗﺎب ﺟﺎن رﯾز( ،ﺑﮫ ﻗﮭراﻧﻘﻼﺑﯽ و
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ارﺿﺎء و ﻓرﯾب ذھن
ﺧواﻧﻧده ﺳﺎده دل و اﯾﻧﮑﮫ »دﯾدﯾد ﻣﺎ از اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ھم ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم«؛
اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﺷﮑﺎل ﻣﺷﺧص آن ﯾﻌﻧﯽ
ﺷوروی زﻣﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾن و ﭼﯾن ﻣﺎﺋو ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،دﺷﻧﺎم ﻣﯽ دھﻧد و
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﻧوع دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐﻧﻧد و راه رﺳﯾدن ﺑﮫ آن را ﺑﺎزﮔو ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -5دو ﻣﻔﮭوم »طﺑﯾﻌت ﺑﺎوری« و »اﻧﺳﺎن ﺑﺎوری« در ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫ
ھﮕل و در ﻣﻘﺎﺑل »اﺣﯾﺎی ﻣذھب و ﯾزدان ﺷﻧﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد و
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺑﯾﺎن »ﻧﻘﺎدی ﻣﺎدی« ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ »طﺑﯾﻌت« )»ﺟﮭﺎن
واﻗﻌﯽ  -ﻋﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺟرﺑﯽ ﻣوﺟود«( درﻣﻘﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ »آﺳﻣﺎن« و
»ﯾزدان ﺷﻧﺎﺳﯽ« ھﮕل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ »اﻧﺳﺎن«») ،اﻧﺳﺎن ﻋﯾﻧﯽ-
اﻧﺳﺎن واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ -اﻧﺳﺎن ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ«( درﻣﻘﺎﺑل »اﻧﺳﺎن اﻧﺗزاﻋﯽ«
ﯾﺎ »اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﺗزاﻋﯽ« اﺳت .ﺗﺑدﯾل ﻣﻌﻧﺎی ﻣورد ﻧظر ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ای در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ
ﺷﯾﺎدی ﻣﺣض اﺳت .ﻣﺎرﮐس در ھﻣﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﻓوﺋر ﺑﺎخ
ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ راﺳﺗﯾن و ﻋﻠﻣﯽ واﻗﻌﯽ«
)ﺗﺄﮐﯾد از ﻣﺎرﮐس( .ﺿﻣﻧﺎَ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل را
ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﻧﻔس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را .در اداﻣﮫ ﺟﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﺗن
آوردﯾم ،اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد» .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎھد آن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﻘط طﺑﯾﻌت ﺑﺎوری )در ﻣﻘﺎﺑل ﯾزدان ﺑﺎوری( ،ﻗﺎدر ﺑﮫ درک
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻓراﯾﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن )و »ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ آدﻣﯽ«( اﺳت) «.ﮐﻠﻣﺎت داﺧل
ﭘراﻧﺗز از ﻣن اﺳت( ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻧﭼﮫ در ﺑﻧد ﭘﯾش از اﯾن ﺑﻧد )و ﮐﻼَ در
ﻣﻘﺎﻟﮫ( ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،در اﯾدﺋوﻟوژی آﻟﻣﺎﻧﯽ و آﺛﺎر ﺑﻌدی اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ
و ﺗﮑﺎﻣل داده ﻣﯽ ﺷود .ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﮑوﯾن
ﻋﻧﺎﺻرﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ -دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن در آﺛﺎر ﺑﻌدی ﻣﺎرﮐس،
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای دارد.
 -6اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺋوری ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود را دارد ،ﮐﮫ اﻧﮕﻠس در
ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺟﻠد دوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ )در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ "رود ﺑرﺗوس" ﮐﮫ ﺧود را
ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار اﯾن ﺗﺋوری ﻣﯽ داﻧد( ﺷرح ﮐوﺗﺎھﯽ از آن ﺑدﺳت داده اﺳت.
اﯾن ﺗﺋوری در ﻧزد ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﻣﺎرﮐس ھﻣﭼون "آدام اﺳﻣﯾت" و
"رﯾﮑﺎردو" و ﺗﻧﯽ ﭼﻧد از اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻋﺎم و ﺗﺣت اﯾن ﻧﺎم؛ ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺑروز ﺧﺎص آن و ﺗﺣت
ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ ﭼون »ﺳود«» ،ﺑﮭره«» ،ﻣﺎﻟﯾﺎت« و »ﻧﻔﻊ« .ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ
اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺷﮑل ﻋﺎم آن ﻣﯽ ﭘردازد و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ارزش اﺿﺎﻓﯽ – ﮐﺎر
اﺿﺎﻓﯽ ،ﺷﻔﺎف و روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘش اﯾن ﺗﺋوری در اﻗﺗﺻﺎد
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﻘش آن در اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻧﯾﺳت .و اﻣﺎ ﻧظر ﺧود ﻣﺎرﮐس در ﺧﺻوص ﮐﺗﺎﺑش» :ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزی
ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣن اﺳت ) و ﺗﻣﺎم درک ﻓﺎﮐت ھﺎ ﺑراﺳﺎس آن ﻗرار دارد(
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اوﻻَ از ﻓﺻل ﯾﮑم ،ﺻﻔت دوﮔﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﺑر ﺣﺳب اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺻورت ارزش ﻣﺻرف ﯾﺎ ارزش ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑﯾﺎن ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﮔردﯾده اﺳت و ﺛﺎﻧﯾﺎَ ﺗﺣﻠﯾل اﺿﺎﻓﮫ ارزش ،ﻣﺳﺗﻘل از ﺷﮑﻠﮭﺎی وﯾژه
آن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭره ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد زﻣﯾن وﻏﯾره  ....در اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل اﺷﮑﺎل ﺧﺎص ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﮑل ﻋﺎم ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود،
ﯾﮏ ﻧوع ﺳﺎﻻدی ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد} «.ﻣﺎرﮐس ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠس  -ﺗﺎرﯾﺦ
 24اوت  1867در »ﺳرﻣﺎﯾﮫ«  -ﭘﯾوﺳت ھﺎ{ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧظر
ﻟﻧﯾن» :آﻣوزش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻧﯾﺎن ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐس اﺳت«.
}ﻟﻧﯾن  -ﺳﮫ ﻣﻧﺑﻊ و ﺳﮫ ﺟزء ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم{ "ر .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﺑﺎﯾد ﻟﻧﯾن را
ﻧﯾز ،ﺟزو »ﺳﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧظرات ﻣﺎرﮐس« ﺑﯾﺎﻧﮕﺎرد .ﺑطورﮐﻠﯽ،
ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾز ،ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ و وﺟوه ﺗﻣﺎﯾز اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ اﺳت .ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ و
ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس آﻣوزش اﯾن اﻗﺗﺻﺎد ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺋوری ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد آن در ﻋرﺻﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑل ﺣرﮐت ﺑﻌدی آن در ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ در ﻋرﺻﮫ ﮔردش و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺳود و ﺳود ﻣﺗوﺳط و ﺗوزﯾﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ
ﻣﺎرﮐس ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ "ر .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﺑﺧش ﻧﺧﺳت ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﺎرﮐس را در ﺻﻔﺣﮫ  135ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ آورد ،اﻣﺎ از ﺑﺧش دوم
ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺿﻣﻧﺎَ اﯾن »درھم ﮔو«ی در ﺟﺎی دﯾﮕر ﮐﺗﺎﺑش
)ص (172ارزش اﺿﺎﻓﯽ را »ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ« و »ﻣﺣور« ﻣﯽ ﻧﺎﻣد.
اﯾن ھم ﻧظر ﻣﺎرﮐس درﺑﺎره ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ »ﺳﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻧظرات ﻣﺎرﮐس« ﭘﯾرو آﻧﻧد» :و اﻣﺎ در ﺑﺎره ﺧود ﺑﮕوﯾم ،ﻧﮫ ﮐﺷف
وﺟود طﺑﻘﺎت و ﻧﮫ ﮐﺷف ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ،از ﺧدﻣﺎت ﻣن ﻧﯾﺳت
ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش از ﻣن ﻣورﺧﯾن ﺑورژوازی ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزات و
اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﺑورژوازی ﺗﺷرﯾﺢ اﻗﺗﺻﺎدی طﺑﻘﺎت را ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد«.
}ﻧﺎﻣﮫ  5ﻣﺎرس 1852ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ "وﯾد ﻣﯾر"{ و »اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را ﺑطور
ﻣﺛﺎل ﺑﮕﯾرﯾم .ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوره ای اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .آﺧرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑزرﮔش در اﯾن ﻋﻠم
"رﯾﮑﺎردو" اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را ﻋﺎﻟﻣﺎَ ﺑر اﺳﺎس
ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺑر اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣزد و ﺳود و ﺑﮭره ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﮫ ﻗرار
داد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺳﺎده ﻟوﺣﯽ اﯾن اﺧﺗﻼف را ﯾﮑﯽ از ﻧواﻣﯾس طﺑﯾﻌﯽ
اﺟﺗﻣﺎع داﻧﺳت .اﯾﻧﺟﺎ دﯾﮕر ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد ﺑورژواﯾﯽ ﺑﮫ ﺳرﺣد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﻋﺑور ﺧود رﺳﯾده ﺑود} «.ﺳرﻣﺎﯾﮫ  -ﻣﺎرﮐس  -ﭘﯽ ﮔﻔﺗﺎر ﭼﺎپ دوم
 {1873ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺗﺎب  2در ﭘﺎﯾﺎن
َ
ظﺎھرا ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ "دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ .درﺑﺎره ﻣﺳﺄﻟﮫ ی
»ﺷﮑل ارزش« و ﻧﻘش آن در ﺗﻣﺎﯾز اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ از اﻗﺗﺻﺎد
ﺑورژواﯾﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺷﯽء وارﮔﯽ« ﺳﺧن ﺧواھﯾم ﮔﻔت.
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 -7ﭼﮫ درھم ﮐردﻧﯽ! واﻗﻌﺎ َ ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ
َ
ﻣﺛﻼ اﯾﻧﮑﮫ
"دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎی" درھم ﮐﻧﻧده! اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﻋﺎم ﻧﺑود.
در ﺗﺷﮑﯾﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ در روﺳﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﮐوب ﺷدﯾد ﭘﻠﯾس ،اﻣﮑﺎن
رﻋﺎﯾت دﻣﮑراﺳﯽ ﻧﺑود .وﻟﯽ در آﻟﻣﺎن ،ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود آزادی ﻧﺳﺑﯽ اﯾن
اﻣر ﻣﻣﮑن ﺑود .اﻣﺎ ﭘﯾوﻧد ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﺧودﺑﺧودی» ،ﺗﺑدﯾل
ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻔوذش در ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺎدی« ،ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب
ﭘﯾﺷرو اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻟﺑﺗﮫ اﻣری ﻋﺎم ﺑود ،ﻧﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯾون
روﺳﯾﮫ .ﺑدون اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾروزی اﻣر اﻧﻘﻼب و ﺣﻔظ ﮐردن ﻗدرت در ھﯾﭻ
ﮐﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
 -8ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ »دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﻧدرت آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان را ،ﺑﺎ ﮐﺗﺎب »ﻧﻘد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔوﺗﺎ« ﻣﺎرﮐس ،ﻧظرات
اﻧﮕﻠس در ﺑﺎره دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﮐﺗﺎب »دوﻟت و اﻧﻘﻼب« ﻟﻧﯾن،
ﮐﺎری ﻧﯾﺳت" .دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" از »دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« ﺣرف ﻣﯽ
زﻧد ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد .او ﭘس
ﮔﻔﺗﺎر ﮐﺗﺎﺑش )ص (198ﺑﮫ »ﻧﻘد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔوﺗﺎ« اﺷﺎره ﮐرده و ﺑﺟﺎی
ﺑررﺳﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ و آﻣوزﺷﮭﺎی آن ،در زﻣﯾﻧﮫ دو
ﻓﺎز ﻧظﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻟزوم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای ﻓﺎز ﻧﺧﺳت ،ﺑﮫ
ﻧﺎﮔﺎه ﺳراغ ﻟﻧﯾن رﻓﺗﮫ و ﺿﻣن ﮔرﻓﺗن ژﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺎب ﻧظر ﻟﻧﯾن
در ﺑﺎره ﺧرد ﮐردن دوﻟت ،ﯾﮑﺑﺎره ،ﺑررﺳﯽ آﻣوزﺷﮭﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ
ﻧﻘد ﻟﻧﯾن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد!؟
ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﮐﺗﺎب ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ در ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم -
ﻧوﺷﺗﮫ "ﻟﺷﮏ ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ"  -ﻣﺗرﺟم ﻋﺑﺎس ﻣﯾﻼﻧﯽ  -ﺑﺧش دوم
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺻل ﺑﯾﮭوده ﮔوﯾﯽ ھﺎی "ﻟﺷﮏ ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" در
ﮐﺗﺎﺑش )ﺣﺗﯽ در ھﻣﯾن ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﯾم( از
ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳت .اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن ﻗﺎﺑل
ﺗﺄﮐﯾد اﺳت:
"ﮐوﻻ ﮐوﻓﺳﮑﯽ" ﺑﺟﺎی ﭼﯾزھﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﯽ ارزﺷﯽ را ﺑﮫ او وا ﻣﯽ ﮔذارد:
»ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﺧﺎص ﺧود ،اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ را از ھﮕل و ﮐﺎﻧت
ﺑرﮔرﻓت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ،وﺣدت ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎن ،در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﺟوھر
و در رﻓﻊ ﺣﺎﻟت ﻋﺎرﺿﯽ ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ )ﯾﺎ رﻓﻊ ﺑﺎﺻطﻼح از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ( ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳد!!«.؟ )ص (467ﻣﺎرﮐس از اﯾﻧﺟور ﭼﯾزھﺎ
ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺑود؟! اوه! ﭼﻘدرﻓوق اﻟﻌﺎده!؟ ...وﻗﺗﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی
ﻣداوم از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﻣﺣﺎﺻره ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد ،از اﯾن ﺑﮭﺗر ﻧﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت!
ارزش  -ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺑﺧش ﻧﻘد »ارزش« و »اﺳﺗﺛﻣﺎر«
در ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب )ﺟﻠد  -1ص  (382 - 392ﮐﮫ از ﺟﮭت ﺣﻣﺎﻗت ﯾﮏ
آﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺻﻠت ﻧﻣﺎ اﺳت" .ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" ھﻣﭼون
ﯾﮏ ﻣورخ ﻧﺎﻣوﻓق ﺑورژوا  -اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت اﺳﺗدﻻﻻت ﺿﻌﯾﻔﯽ در رد
ﻧظرﯾﮫ ﻣﺎرﮐس )ﮔﺎه ﺣﺗﯽ از دﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون "ﺑرﻧﺷﺗﯾن" ﻣﺷﮭور ﺑﺎ
ﻟﺣﻧﯽ ﻣواﻓق و ﮔﺎه از دﯾد ﺧودش( ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﻧﻘد ارزش »از
ﺟﻧﺑﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑودﻧش ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺟرﺑﯽ« )ص (382و»ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
اﻧدازه ﮔﯾری ﺑودن آن« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻧﻣﯽ ﺗوان ارزش
ھﯾﭻ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﮫ واﺣد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎراﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻻزم ﺑﯾﺎن ﮐرد) «.ھﻣﺎن
ص( او اﯾن ﻧظرﯾﮫ را ﮐﮫ »ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ارزش
ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد« را » ﻗﺎﻧون« ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ داﻧد و آﻧرا
»ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﺧودﺳراﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت و ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﺗﺟرﺑﯽ
ﭘدﯾده ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدرد ﻧﻣﯽ ﺧورد« ﻣﯽ داﻧد )ص (384و در ﭘﯽ
»اﻣﺗﯾﺎز دادن« ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ارزش ﻣﺎرﮐس ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ »ارزش
ﺗوﺿﯾﺢ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐرد اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻘدی اﺳت
ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯾت زداﯾﯽ از اﺑژه و ﻻﺟرم از ﺳوژه« )ص (386و »ﻣﯽ
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ﺗوان آﻧرا ﻧوﻋﯽ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﯾﺎ )ﺑﻘول ژورس ﻧوﻋﯽ
ﻣﺎﺑﻌداﻟطﺑﯾﻌﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( داﻧﺳت« )ھﻣﺎن ص  -ﺗﺄﮐﯾدھﺎ از ﻣن اﺳت(
اﺑﻠﯾس ،ﻣﺎرﮐس را ،از ﺷر »اﻣﺗﯾﺎزات« اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻣﺻون
ﺑدارد!
ارزش -ﮐﺎر -او اﯾن ﺣﮑم را ﮐﮫ »ﮐﺎر اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ارزش
اﺳت«» ،ﺧود ﺳراﻧﮫ« داﻧﺳﺗﮫ و »دﻟﯾﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣراه آن« ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .وی
ﺑﺎ ﺳﻔﺎھت ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﻣﯽ ﭘرﺳد» :ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت )اﻟﺑﺗﮫ ﺑر
ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ( ﮐﮫ ﭼرا وﻗﺗﯽ زارﻋﯽ ﺑرای ﺧﯾش زدن زﻣﯾن ﺧوﯾش از
ﯾﮏ ﮔﺎو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧود زارع ارزش ﺗﺎزه ای )!؟( ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد،
اﻣﺎ ﮔﺎو ﮐﺎری ﺟز اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ارزش ﺧود )ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ وی ﺑﮫ
ﮔﺎوھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳد ﻣﯽ ﺗواﻧد ارزش را ﺑطور ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧد!؟ و
ﺑﯾن ارزش »ﭘﯾﺷﯾن« و ارزش »ﺗﺎزه« ﻓرق ﻣﯽ ﮔذارد( ﺑﮫ ﻣﺣﺻول
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص (387ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﭼرا ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم زارﻋﺎن
)و ﭼرا زارع ﺻﺎﺣب زﻣﯾن و ﻧﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑدون اﺑزار ﺗوﻟﯾد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺑدون ﮔﺎو( ارزش ﺗﺎزه ای ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد ،وﻟﯽ ﮔﺎوھﺎ )ﮐﮫ ﯾﺎ اﺑزار ﺗوﻟﯾدﻧد
ﯾﺎ ﻣﺎده ﺧﺎم( ارزش ﺗﺎزه ای ﻧﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد!؟ ﻏرﯾب اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺑﺟﺎی ھﺟوم ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺷﺎورزی ،ﺑﮫ ﺻﻧﻌت ھﺟوم ﻣﯽ آورﻧد و
آﻧﮭﺎ ھم ﮐﮫ در ﮐﺎر ﮐﺷﺎورزی ھﺳﺗﻧد ،ﺗراﮐﺗور را ﺑر ﮔﺎو ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ
دھﻧد .او ﺗﻣﺎﯾل دارد ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث ﻓﯾزﯾوﮐراﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎَ ﺑوﺳﯾﻠﮫ "آدام
اﺳﻣﯾت" ﺗﮑرار ﺷد ،ﺑﺎزﮔردد و ﮐﺎرﮔر را ﮐﮫ ﺟزء ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺗﻐﯾر اﺳت
و ﻧﮫ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺧود را ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ارزش آﻓرﯾن ﺧوﯾش را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﻓروﺷد ﺑﺎ دام ھﺎی ﮐﺎری در ﯾﮏ ردﯾف ﻗرار دھد ﮐﮫ
ﺟزء ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ارزش ﺻرف ﺷده در ﺗوﻟﯾدﺷﺎن
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
در ﺗوﻟﯾدﺷﺎن ﺻرف ﺷده ﺑﮫ ﮐﺎﻻ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد) .ن .ک .ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐس  -ﺳرﻣﺎﯾﮫ  -ﺗرﺟﻣﮫ ا .اﺳﮑﻧدری  -ﺟﻠد ﯾﮏ  -روﻧد ﮐﺎر و
روﻧد ارزش اﻓزاﯾﯽ  -ﺟﻠد  - 2ص  186و  187ﺑوﯾژه زﯾر
ﻧوﯾس(187
و اﮔر ﭼﮫ ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ »ﺳرﻣﺎﯾﮫ ارزش ﻧﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص  (388ﭼون اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﮐﮫ »ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،در ﻣﻘﺎم
ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺳﺎزﻣﺎﻧده ،ﻧﯾروی ﺑﺎرآور ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ
ای اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروی از "رﯾﮑﺎردو" ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ
ارزش ﻣﺻرف ﭼﯾزی ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﻧﮫ ﺑﮫ ارزش ﻣﺑﺎدﻟﮫ .اﻣﺎ اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ
ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﭘس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﺛروت واﻗﻌﯽ اﺳت«) .ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص387
ﺗﺄﮐﯾد از ﻣن اﺳت( و »اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻧﮭﺎ آﻓرﯾﻧﻧده ارزش
اﺳت ...ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻧزﺟﺎر ﻣردم را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن
واﻗﻌﯾت ﺑراﻧﮕﯾزد ﮐﮫ »ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده واﻗﻌﯽ« از ﻣﺣﺻول ﮐﺎر ﺧود
ﺳﮭﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﺎﭼﯾز ﻣﯽ ﺑرد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ،ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑر
ارزش ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ،ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر آﻧﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ اﺳت ﺳود را ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽ
زﻧد .ﺟدا از اﯾن ﺗﻔﺳﯾر اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ ارزش ﭼﮫ
ﭼﯾزی از ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد«
)ص(388
ﻧﯾروی ﮐﺎر  -و »ھم ﭼﻧﯾن روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس اﯾن ﻧظر ﺧود
را ﺑر ﭼﮫ اﺳﺎس اﺳﺗوار ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﻓروﺷد ﻧﮫ ﮐﺎر
ﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر اﺳت« )ص (389و »ﺣق ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐﺎرﮔر و طوﻻﻧﯽ ﮐردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﺟزء وﯾژﮔﯽ ھﺎی ذاﺗﯽ
ﻧﻔس ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾﺳت) «.ص» (389در واﻗﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﮫ ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از آن ﭼﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐرده درﯾﺎﻓت ﻣﯽ دارد
و ﻧﮫ آن ﮐﮫ درآﻣدھﺎ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑراﺑرﻧد« )ص (391و »ﺑرای
ﺗوﺿﯾﺢ دادن ﻣﺑﺎرزه ﮐﺎرﮔران در راه ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﻣﺗر و دﺳت
ﻣزدھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ او ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت« )ص» (389در
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﺳوای آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺧود ﺑورژوازی
ﻣﯽ رﺳد )ﮐﮫ ﭼﯾز زﯾﺎد ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯾﺳت!؟( در ﺷﮑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی
ﺟدﯾد )ﺣﺗﻣﺎَ ﺑرای ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ!(  ...ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔردد .ﺟﻧﺑﮫ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺗﺛﻣﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺗﺟﻣل ﺑورژوازی و ﺗﻧﮓ
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دﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ زﻧﻧده و ﭼﺷم ﮔﯾر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد) «.ص (390در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺑل »ﭼﺷم ﮔﯾر« و »زﻧﻧده« ﻧﺑﺎﺷد ،اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد.
ﺑﮕذارﯾد ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر ﮔﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﯾﺎﯾد و راﺳﺗﯽ ﻣﮕر او اﻋﺗﻘﺎد
دارد در ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ »ﻧﺎﭼﯾز« و »ﻏﯾرزﻧﻧده« ﻣﯾﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺗوده ی ﮐﺎرﮔران وﺟود دارد!؟( و ﺑﺎﯾد ﻧﮫ از ﻧﺎﺑودی
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑل از »ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﺧن ﮔﻔت« )ص(391
اﻧﻘﻼب " -ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" ﮐﺎرﮔران را از اﻧﻘﻼب ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد:
»ﻣﺎرﮐس ...ﻣﻌﺗﻘد ﻧﺑود ﮐﮫ اﮔر اﺟﻧﺎس ﻣﺻرف ﺷده ﺗوﺳط ﺑورژوازی
را ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم )!؟( ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻣﮑﯽ ﮐرده اﯾم«
و » ...ﺗوزﯾﻊ ﺛروت اﻏﻧﯾﺎ در ﻣﯾﺎن ﻓﻘرا ﻧﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ]اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ[ را
ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد «.و » ...ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ
ﺗﻧﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن ،ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷﺎورزان ﻗﺎﺑل ﺗﻘﺳﯾم اﺳت،
ﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻧظرﻣﯽ آﯾد؛ و در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ،اﯾن ﺗﻘﺳﯾم اراﺿﯽ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ و اﺷﯾﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ
ﺑورژوازی ﻣﯾﺎن ﻓﻘرا ﺗﻘﺳﯾم ﺷود )او در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧﻧﯽ از »وﺳﺎﺋل
ﺗوﻟﯾد« ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آورد .ﮔوﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎدی ﺑﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در آوردن آﻧﮭﺎ ﻧدارد( ﯾﮏ اﻗدام ﺧﺎص اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ
ﺧواھد ﺑود «.و »ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ذھﻧﯾت ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ و ﻣﻔت ﺧوراﻧﮫ ﺧﺎص
ﺟﻧﺑش ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ و ﻟﻣﭘن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﯽ داﻣن ﻣﯽ زﻧد) «.ص(391
ﻋﺟب! ھﻣﯾن اﻻن ﺑود ﮐﮫ وی از ﺗﻘﺳﯾم اراﺿﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد و روﺷن
اﺳت ﮐﮫ ھدف اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت
ﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣرغ و ﺧروس ﻓﺋوداﻟﮭﺎ .ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ھدف ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درآوردن وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد اﺳت ﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎﺳﮫ و ﺑﺷﻘﺎب ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران .در ﺿﻣن او ﺣﺳﺎﺑﯽ ھوای ﺑورژواھﺎ را دارد و واژه ھﺎی »ﺑﯽ
ﺳر و ﭘﺎ« ﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﻣﻔت ﺧور« را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺑرد و اﯾن
واژه ھﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺟﻧﺑش »ﺑﯽ ﺳرو ﭘﺎھﺎ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد!
راه »ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر«! » -در ﯾﮏ ﮐﻼم ]ﺗداوم ﯾﺎ ﺗﺣدﯾد[ اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﮫ اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﺎرآﻣدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻋﺗﺑﺎر آن ﮐﺎرﮔران ﺑﺗواﻧﻧد در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﭘﯾراﻣون ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎر
ﺧود ﺳﮭﯾم ﮔردﻧد؛ ﭘس درواﻗﻊ ﻣﺳﺄﻟﮫ ی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ی آزادی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾوﻧد دارد ...در ﻣﻘﺎﺑل )در ﻣﻘﺎﺑل ﺟواﻣﻊ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ »ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت را اﺑطﺎل ﮐرده اﻧد در ﺟواﻣﻊ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﯾﺎ دﺳت ﮐم در ﺟواﻣﻊ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
)اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( ھﻣﯾن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﮫ رﻏم ﺗداوم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
اﺑزار ﺗوﻟﯾد و ﺑﮫ رﻏم آﻧﮑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر از ﻣﯾﺎن ﻧرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﮑﺎن داده
ﺗﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر را از طرﯾق ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﺻﺎﻋدی ﺗﺣدﯾد ﮐﻧد ،ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ھﺎ و ﻗﯾﻣت ھﺎ ﮐﻧﺗرل ﺟزﯾﯽ ﺑﯾﺎﺑد ،ﻧﮭﺎدھﺎی رﻓﺎھﯽ ﺑﮫ وﺟود آﯾد و ﺑر
ﺑودﺟﮫ ﻣﺻرف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری از اﯾن دﺳت ﺑﭘردازد«.
)ص) (392ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺣرف دل ﻧظرﯾﮫ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«
را زدن و رک و راﺳت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژواﯾﯽ
ھواداری ﮐردن!(
ﻣرﺣﺑﺎ ﺑر "ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ"!؟ و آﻓرﯾن ﺑر ﻣﺗرﺟم ﻧﺎدر ،ﺟﻧﺎب
ﻣﺳﺗطﺎب ﻋﺑﺎس ﻣﯾﻼﻧﯽ -درود ھﻣﮫ ی »وا داده ﮔﺎن« ﺑر او ﺑﺎد -ﮐﮫ
ﭼون »روزﮔﺎر روﺷﻧﻔﮑران ﭼپ ﺑﺳرآﻣد« ،ﭘس ﺳر ﺧوﯾش ﺑدر آورد
ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮕﯽ »ﻧوﯾن«!؟ اﻓﮑﻧده ،از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم؟( »اﻋﺎده ی
ﺣﯾﺛﯾت« ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﺗﺎب ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ ،اﯾن ﻧظرﯾﮫ را ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ
ﺑﯾن ﻋﻠم ﮐردن ﻧظرﯾﮫ »از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن« و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ
زﯾر ﭘرﺳش ﺑردن و ﻧﻔﯽ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« از ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران )و اﺳﺎﺳﺎ َ ﻧﻔﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳﺗﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ( وﺟود
دارد ،ﺑﺧوﺑﯽ و روﺷﻧﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺑرﺧﻼف »اﻧﺳﺎن ﺑﺎور«اﻧﯽ
ﭼون "راﯾﺎ دوﻧﺎﯾﻔﺳﮑﺎﯾﺎ" و "ﺟﺎن رﯾز" و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ
ﺻراﺣت و روﺷﻧﯽ "ﮐوﻻﮐوﻓﺳﮑﯽ" را ﻧدارﻧد و ﻧظراﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧظر
او را ،ﭘوﺷﯾده ﺗر و زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.
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