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 کشHور اتحاديHه اروپHا در لوکزامبHورگ در ادامHه      ١٥ سHران   ٢٠٠٢ ژوئHن    ١٧اجالس  

 اروپHايی  در قبHال ايHران را    دولت هایاجالس ماه پيش اين سران، موضع گيری اخير         

ا گفتگو  با ايHران را در سHپتامبر آتHی    قرار شده است کميسيون وزر. تقويت کرده است 

البته بشرط اينکه پارلمان اروپا (در راستای پيمان همکاری های اقتصادی، آغاز کنند  

در مHHاه گذشHHته بارهHHا نماينHHدگان   ).  کHHه احتمHHاًال چنHHين خواهHHد کHHرد   -آنHHرا تصHHويب کنHHد 

ال کشHHورهای اروپHHايی بHHرای اسHHتحکام بخشHHيدن روابHHط، بHHه ايHHران سHHفر کHHرده و متقHHاب   

بHرای نمونHه چنHدی    . نمايندگان رژيم نيHز از سHران کشHورهای اروپHايی ديHدن کHرده انHد           

 ١٥پيش آقای ميشل وزير امور خارجHه بلژيHک بHه نماينHدگی از وزرای امHور خارجHه                  

کشHHHور اروپHHHايی وارد تهHHHران شHHHد و گزارشHHHHاتی از توافقHHHات بHHHا رژيHHHم بHHHه اجHHHHالس         

نماينده ويژه اتحاديه اروپا بHرای      » پتنکريستو فر «پيش از او    . لوکزامبورک ارائه داد  

سفرهای مرتب محمد جواد ظريHف معHاون   . مذاکرت  با سران رژيم  به ايران رفته بود     

وزارت امور خارجه به نقاط مختلف اروپا و همچنين سHفر چهHار روزه رئHيس مجلHس           

رئHيس  » ليسايکونسHاری «شورای اسالمی، مهدی کروبی به فنالند و سپس سفر خانم       

 ژوئHHن، و مHHذاکرات آنهHHا در ١٤ون سياسHHت خHHارجی پارلمHHان فنالنHHد بHHه ايHHران،  کميسHHي

؛  سHفر کروبHی بHه اطHريش و       (!)مورد تحوالت افغانستان و خاور ميانه و حقHوق بشHر          

رئHHيس جمهHHور؛ سHHفر عباسHHعلی عليHHزاده رئHHيس کHHل       » تومHHاس کلسHHتيل «مالقHHات بHHا  

بHا دادسHتان ايHن شHهر،     آلمHان و مالقHات وی      » ويسHبادن «دادگستری اسHتان تهHران بHه        
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وزيHر امHور خارجHه سHوئد بHه ايHران مHاه پHيش؛ و         » آننHا لينHد  «دکتHر کHومر؛ سHفر خHانم     

 کشور اتحاديه اروپا و رژيHم  ١٥بين سران » ماه عسل«غيره، همه نمايانگر تدارکات  

  .حاکم بر ايران است

 سHHازمان هHHHای بHHه ليسHHت   » سHHازمان مجاهHHدين خلHHق   «بHHديهی اسHHت کHHه افHHزودن نHHام      

ستی و موضع گيری سازمان های بين المللی در امHن شHمردن ايHران، بخشHی از            تروري

  . همين معامالت پشت پرده بوده است

 

  علل چرخش سران اروپا
 سHرمايه داری  دولHت هHای  علل اصلی چنين چرخشی را بايستی در وضعيت بين المللی   

  .غربی و همچنين در تحوالت درونی رژيم جستجو کرد

 

  ريکااختالف اروپا با آم
 ماجراجويانHه اخيHر    سياسHت هHای    اروپايی بخشًا واکنشی بHه       دولت های چرخش سران   

  . است) و شارون(دولت بوش 

، دولت بوش بHرای حHل بحHران اقتصHادی آمريکHا      ٢٠٠١ سپتامبر ١١پس از واقعه ی   

»  مبHHارزه بHHا تروريHHزم«حملHHه بHHر افغانسHHتان را سHHازمان داده و پHHس از آن، زيHHر لHHوای  

 ٢٩جHورج بHوش در سHخنرانی    . ن خود در جهان سHوم را بHه جنHگ طلبيHد        تمام مخالفا   

خHHود خطHHاب بHHه جلسHHه متحHHد نماينHHدگان مجلHHس آمريکHHا بHHا نHHام بHHردن از  ٢٠٠٢ژانويHHه 

بHوش در  . به آنها حملHه کHرد  » محور اهريمنی«ايران، عراق و کره شمالی، به عنوان    

شHيميايی، بيولHوژيکی و     اين سخنرانی، اعالم کردکه اين کشورها در پی توليHد اسHلحه             

 خطرنHاک بHرای تHوده مHردم، ايHن      سالح هHای با توليد اين «: او اعالم کرد  . اتمی هستند 

بHديهی اسHت کHه    .  »مHی کننHد  رژيم ها خطر کندن قبر خHود را بHا دسHت خودشHان ايجHاد               

علت اصلی چنين تهاجماتی در وضعيت کنHونی نمHی توانHد صHرفًا ماهيHت ايHن رژيHم هHا           

.  ايران و عراق تازگی نداشته استدولت هایمات تروريستی از جانب باشد، زيرا اقدا  
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در واقHHع خHHود وی در سHHخنرانی   . مسHHئله بHHر سHHر بحHHران اقتصHHادی خHHود آمريکاسHHت     

  . »می بردجامعه آمريکا در يک رکود اقتصادی بسر «اعتراف کرد که 

، يکی از بزرگترين »انرون«اين سخنرانی بالفاصله پس از ورشکستگی شرکت 

شرکتی که بيش از همه ارتباط سياسی مستقيم با . مايه داران آمريکا ايراد شدسر

 شرکت هايیعالوه بر اين، ورشکستگی . بوش و حزب جمهوريخواه آمريکا دارد

مانند ُورلد کام، کی ـ مارت، گلوبال کراسينگ، سان بيم و کل صنعت فوالد هم مطرح 

  .  است

همين سياست ماجراجويانه و با همان الفاظ، دولت راستگرای شارون  نيز در ادامه (

حمله  به شهرهای کرانه باختری رود اردن و مقر ياسر عرفات در رام اهللا را تدارک 

ديد که  منجر به کشتار صدها نفرمردم بی گناه فلسطينی؛ و تخريب زير بنای اقتصادی 

  ).مانند قطع منابع برق و آب آشاميدنی، دوا و غذارسانی و غيره شد

ديهی است که سياست تهاجمی يک جانبه دولت آمريکا و قلدر منشی بوش نسبت به ب

      متکی بر منافع   اروپايی ودولت هایبا توافق » جهان سوم«مخالفانش در 

گرچه همواره سرمايه داری جهانی از يک . سرمايه داری اروپايی استوار نبود

فاده کرده، اما در عين حال، سياست عمومی برای تهاجم به کشورهای جهان سوم است

اين اختالفات به ويژه پس از پايان . هايشان پيدا می کنند آنها اختالفاتی در تاکتيک

از اينرو منافع اقتصادی . و فروپاشی شوروی شدت گرفت» جنگ سرد«يافتن 

 سياست هایکشورهای اروپايی هم زمان و به شکل يکپارچه الزامًا در تطابق با 

سخنرانی اخير نمايندگان کشورهای اروپايی نيز نشانگر اين .  ستدولت آمريکا ني

  .تناقض است

: ، اعالم کرده است که»فرانسوا نيکولو«برای نمونه اخيرًا سفير فرانسه در تهران، 

خانم ).  خرداد٢٥نوروز، (» برای فرانسه محور اهريمنی وجود ندارد«

نالند در ديدارش با ليسايکونساری رئيس کميسيون سياست خارجی پارلمان ف

ادبيات تند آمريکا «: نمايندگان مجلس شورای اسالمی در تهران اعالم داشت که فنالند
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 ٢٦همشهری، (» عليه ايران و محور اهريمنی بودن جمهوری اسالمی را قبول ندارد

های اخير نمايندگان پارلمان کشورهای اروپايی نشانگر ی موضعگير). خرداد

 ماوراء راستگرای حزب جمهوريخواه سياست هایگری و اعتراض آنها به پرخاش

در اين ميان دولت بريتانيا که تا کنون در جبهه آمريکا در هر موردی .  آمريکا است

قرار می گرفت، صف خود را برای نخستين بار در دهه پيش، از دولت آمريکا جدا 

سران به موضعگيری های اخير ) و اسرائيل(البته دولت آمريکا . کرده است

کشورهای اروپايی علنًا اعتراض کرده و ناخشنودی خود را از اين چرخش به نمايش 

  .گذاشته است

  

  اصالح طلبان  رژيم
های محوری سران کشورهای اروپايی برای نزديکی با رژيم ظاهرًا  يکی از استدالل

 خارجه رنظرات آننا ليند، وزير امو. در درون رژيم است» اصالح طلب«تقويت جناح 

، يکی از )د ان(» داگنس نی هتر«سوئد قبل و بعد از رفتن به ايران در روزنامه 

سفر به «:  چنين بود٢٠٠٢ آوريل ١٦معتبرترين روزنامه های سوئد، در تاريخ 

بنا به گزارش . »ايران در واقع پشتيبانی ای بود از نيروهای اصالح طلب آن کشور

 که ستمی که در ايران بر مردم روا داده هدمی دآنگاه آننا ليند اينگونه ادامه » دان«

است، اما با اين وجود، تغييراتی در کشور صورت » غيرقابل قبول«ميشود، هنوز هم 

. در ايران جريانات اصالح طلب در حال رشد است«: افزايدی او سپس م. گرفته است

يس  ايران را تغيير داده، مدرن و دموکراتيک کنند و رئمی خواهنداين گروه ها 

، وزير امور خارجه »دان«بنا به گزارش  ».جمهور ايران به اين موج تعلق دارد

برای تمام آنهايی که خواهان ايجاد رفورم در ايران هستند، الزم «: افزايدی سوئد م

  ».است به آن کشور سفری کرده و از نزديک با آنها ارتباط برقرار نمود

شتيبانی ای بود از نيروهای اصالح طلب   سفر به ايران در واقع پ     «: وی ادامه می دهد   

  ). ٢٠٠٢ آوريل ١٨» دان«روزنامه  (».آن کشور
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ابتHHدا بايسHHتی مفهHHوم خHHود را  از  ) و سHHاير سHHران کشHHورهای اروپHHايی (خHHانم آننHHا لينHHد 

رژيHم را   » اصHالح طلبHان   «در درون رژيم روشن کHرده و سHپس اقHدامات            » اصالحات«

ارزيHHابی نتيجHHه اصHHالحات و اصHHالح طلبHHی مHHی  چنانچHHه ايHHن عHHده بHHه دنبHHال . برشHHمارند

بودنHHد، کHHافی بHHود بHHه وضHHعيت اسHHفبار مHHردم در دوران بHHه اصHHطالح اصHHالحات رئHHيس    

پشHت پHرده بHا کسHانی کHه در      » مذاکرات«بهتر بود به جای   . جمهور نظری می افکندند   

سرکوب حقوق دمکراتيک کارگران، جوانان و زنان سهيم بوده اند، بHا نماينHدگان ايHن            

بHHديهی اسHHت انگيHHزه سHHران کشHHورهای .  شHHرهای تحHHت سHHتم بHHه گفتگHHو مHHی پرداختنHHدق

 نبوده و چرخش به سوی رژيم را بر اساس منHافع اقتصHادی   واقعيت هااروپايی کشف  

  .سرمايه داران بين المللی بنياد نهاده اند

به مفهوم حتی بورژوايی آن يعنHی مطالبHاتی نظيHر حقHوق بيکHاری، بيمHه           » اصالحات«

اجتمHاعی، حHق مرخصHی بHا پرداخHت دسHتمزد و غيHره، سHنتًا بHه عنHوان مطالبHات              های  

در اواخر قرن نوزدهم توسط پيش کسوتان سوسيال دمکرات، خانم آننا لينHد     » حداقل«

از اين مطالبات سوسيال دمکراسی اواخر قرن    » اصالحات«در ايران   . طرح گشته بود  

 ٦ی دسHتمزدهای معوقHه کHارگران از      در ايران زمانی که حتH     . نوزدهم هم نازل تر است    

 اصالح طلب آن با وقاهت کارگران جناح هایماه تا يکسال پرداخت نگشته و رژيم  و        

بHHارش اصHHفهان را دسHHتگير و زنHHدانی مHHی کننHHد؛  کHHارگران جHHامکو و شHHادانپور را در   

  مقابHل مجلHHس بHه گلولHHه مHHی بندنHد؛ و کHHوچکترين اعتHHراض کHارگران را در نطفHHه خفHHه     

 -تنهHHا بHHه ايHHن علHHت کHHه کHHارگران خواهHHان حقHHوق عقHHب افتHHاده خHHود شHHده انHHد -نHHدمHHی کن

     چگونHHه مHHدافعان سHHران کشHHورهای اروپHHايی تصHHور مHHی کننHHد کHHه اصHHالحات در حHHال       

شHHکل گيHHری و رشHHد اسHHت؟ خHHانم لينHHد فرامHHوش مHHی کنHHد کHHه خHHاتمی بHHه عنHHوان رهبHHر     

 سHال  ٢همچنHين در  .  سال است که در حکومHت قHرار گرفتHه اسHت     ٦اصالحات بيش از    

و اينکHه  . بHوده اسHت  » اصHالح طلبHان  «پيش اکثريت مجلس شHورای اسHالمی در دسHت        

کHوی  (و دانشHجويان    ) در مقابHل مجلHس سHال پHيش        (سرکوب و خشونت عليه کارگران      

  . رخ داده است» اصالح طلبان«در دوره همين )  تير سه سال پيش١٨دانشجو 
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يمHHه هHHای اجتمHHاعی؛ حHHق مرخصHHی؛  بHHه مفهHHوم کسHHب حقHHوق بيکHHاری، ب » اصHHالحات«

بHHه مفهHHوم کسHHب حقHHوق دمکراتيHHک ماننHHد آزادی بيHHان؛ حHHق تشHHکل و        » اصHHالحات«

اعتصHHاب؛ آزادی تأسHHيس اتحاديHHه هHHای و تشHHکل هHHای مسHHتقل کHHارگری؛ آمHHوزش و        

پرورش رايگHان؛ بHرای زنHان و مHردان در تمHام سHطوح؛ احتHرام بHه حقHوق بشHر؛ حHق             

ولتی توسط هر شهروند و غيره از مطالباتی هستند شکايت و دادگاهی کردن هر مقام د

 حتHHی آنHHان کHHه در  -» اصHHالح طلبHHان«امHHا،  . کHHه مHHورد تاييHHد تمHHام جامعHHه ايHHران اسHHت  

 خواهHHان انجHHام چنHHين نHHوع اصHHالحاتی نبHHوده و در عمHHل   -اپوزيسHHيون قHHرار گرفتHHه انHHد 

ره جلHوی  زمHانی کHه خامنHه ای بHا يHک اشHا            . کوچکترين گامی در اين راه برنداشته انHد       

را در مHورد    ) بHه اصHطالح منتخبHين مHردم       (اقدام اکثريت اعضHای اصHالح طلHب مجلHس           

آزادی مطبوعات و نشريات خHود اصHالح طلبHان مHی گيHرد، و حتHی يHک نفHر اعتHراض                       

توقع داشHت کHه در مHورد مسHايل     » اصالح طلبان«در نتيجه نمی توان از اين  . نمی کند 

  .ابتدايی ديگر اقدام کنند

 بHHه دولHHت هHHایامHHا دورويHHی . های اروپHHايی مسHHلمًا بHHر ايHHن امHHور واقفنHHد  سHHران کشHHور

  اصHHطالح مHHدافع آزادی بيHHان و حقHHوق دمکراتيHHک، آنهHHا را بHHه چنHHين موضHHع متناقضHHی 

        دفHHHHاع از اصHHHHالحات بHHHHرای مHHHHردم ايHHHHران در تقابHHHHل کامHHHHل بHHHHا دفHHHHاع از  . مHHHHی رسHHHHاند

سHHب اصHHالحات در ايHHران   بهتHHرين و سHHريعترين راه بHHرای ک  ! اسHHت» اصHHالح طلبHHان «

 سHران کشHورهای اروپHايی بHا     .  نه تقويت آنانزوای بين المللی رژيم در قدرت است و   

سياسHHی بHHا رژيHHم، در عمHHل /چHHرخش نHHوين در راسHHتای برقHHراری پيمHHان هHHای اقتصHHادی

  !نشان داده اند که خواهان اصالحات در ايران نيستند

  

  موضع گيری رژيم در مقابل چرخش اروپا
س از تصميم گيری وزرای امور خارجه اروپا در اجالس لوکزامبورک، يک روز پ

حميدرضا عاصفی سخنگوی . کليه رسانه های عمومی از اين اقدام استقبال کردند

وزارت امور خارجه و محمد جواد ظريف معاون وزارت امور خارجه رضايت خود  
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انگر کاهش اختالفات اين واقعه به تنهايی نماي. در مورد اين تصميم را اعالم کردند

  .  درونی رژيم در مورد جهت گيری به سمت سرمايه داری جهانی است

بی ترديد جناح های هيئت حاکم، کماکان اختالفاتی در مورد نزديکی به دول سرمايه 

اما، قابل ذکر است که اين بار اختالف . داران به ويژه دولت آمريکا با يکديگر دارند

» محور اهريمنی«نی تشديد شد که جورج بوش ايران را در مورد آمريکا تنها زما

تمامًا به » اصالح طلب«و » اقتدار  گرا«دو جناح » اختالفات«از اين گذشته . خواند

اختالفات درونی رژيم از . تقسيم نمی گردد» ضد غرب«و » غرب«دو نظرگاه طرفدار 

يکی . تروز نخست بر سر دو شکل و روش از يک نظام سرمايه داری بوده اس

) ملوک الطوايفی(خواهان حفظ وضعيت موجود و ادامه يک نظام و اقتصاد  اسالمی 

 سوريه و دولت هایمانند (با  سرمايه داری جهانی بوده » مشخص«با رابطه ای 

؛ و ديگری خواب بازگشت به دوران طاليی شاهنشاهی را در سر پرورانده )ليبی

ودجويی های لحظه ای و کوتاه مدت اولی متکی به تراکم مراکز قدرت و س. است

اختالفات . بوده؛ و دومی خواهان تمرکز قدرت و ايجاد يک نظام مدرن سرمايه داری

درونی هيئت حاکم همواره بر سر کشمکش قدرت يک جناح در مقابل ديگری بوده 

. هيچگاه بر سر سرکوب، ارعاب و استثمار کارگران اختالفی نبوده است. است

هيچگاه ضديت با دول . کارگران، جوانان دال بر اين واقعيت است اخير سرکوب های

 حتی در -اروپايی و آمريکا به درجه استقالل از سرمايه داری جهانی نبوده است

  .»شيطان بزرگ«بحبوحه اشغال سفارت آمريکا و اوج تبليغات قطع رابطه با 

  همHHHواره .نظHHHام حHHHاکم بHHHر ايHHHران شHHHکل ويHHHژه ای از يHHHک نظHHHام سHHHرمايه داری  اسHHHت 

؛ و جناح طرفدار  احيای يک »نظام اسالمی«کشمکش های درونی ما بين جناح حامی 

امHا، در  . نظام سرمايه داری مدرن متمايل به سرمايه داری جهانی، وجود داشته اسHت   

را قابHل قبHول تHر جلHوه     » معتHدل «درازای بيش از دو دهه منطق سHرمايه داری، جنHاح     

  . داده است
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 ی نيHHز بHHه همHHين منظHHور دائمHHًا در حHHال تقويHHت جنHHاح متمايHHل بHHه       سHHرمايه داری جهHHان 

بHHرای  سHHرمايه داری جهHHانی وجHHود يHHک دولHHت    . بHHوده اسHHت » مHHدرن«سHHرمايه داری 

متمرکز سرمايه داری که گردش سHرمايه و سHرمايه گHذاری را تضHمين کنHد، ضHروری          

 بHه  بديهی اسHت کHه نظHام ملHوک الطHوايفی اسHالمی بHا شHکل قHرون وسHطی قHادر               . است

  .چنين کاری نخواهد بود

از اينرو است که در درون هيئHت حHاکم همHواره گHرايش دوم بHه اشHکال مختلHف ظHاهر             

در ابتHHدا دولHHت بازرگHHان مHHدافع ايHHن نظريHHات بHHود؛ پHHس از آن بنHHی صHHدر،  . گشHHته اسHHت

بHر  . سپس رفسنجانی و خاتمی و اکنون بهزاد نبHوی ايHن گHرايش را نماينHدگی مHی کنHد                 

HHات برخHHف نظريHHه خلHHالحات«ی کHHه  » اصHHد بHHن رونHHی در ايHHه عطفHHاتمی را نقطHHدوره خ

به مفهوم گرايش به سرمايه داری جهHانی از        » اصالح طلبی «شمار می آورند، مسئله     

تنهHا تفHاوت در   . وجHود داشHته اسHت   » حکومت جمهوری اسالمی«روز نخست تشکيل    

م شدن جناح امروز، تسلي. اينست که در وضعيت کنونی، اين گرايش تقويت گشته است

        ، بHHHه  منطHHHق رونHHHد  )بHHHه علHHHت عمHHHق بحHHHران اقتصHHHادی و سياسHHHی     (» اقتHHHدار گHHHرا «

  .سرمايه داری در ايران؛ مشاهده می شود

برای نمونه اخيرًا محمد خزاعی، معاون وزير اقتصادی، اعالم کرده است کHه رژيHم بHا        

 گويHHا تجHHار  !»تHHاجران آمريکHHايی اختالفHHی نHHدارد   «دولHHت آمريکHHا مسHHئله دارد امHHا بHHا    

رژيم ايران با وجود جار ! آمريکايی پديده جدايی از دولت سرمايه داری آمريکا هستند

 ميليون دالر کاال بHه آمريکHا      ٣٠و جنجالهای ضدآمريکايی در سه ماه اول سال جاری          

 -راديو آزادی( ميليون دال ر جنس آمريکايی به ايران وارد کرده است ٩صادر کرده و 

بديهی است که کليه سفرهای اخير سردمداران رژيم به کشورهای ). ٢٠٠٢ ژوئن ١٥

اروپHHايی و ارتباطHHات اخيHHر بHHا آمريکHHا در خفHHا و بHHدون مشHHورت و حتHHی اجHHازه جنHHاح      

واضح است که امروز دو جناح هيئت حHاکم در مHورد          . غيرعملی می بود  » اقتدار گرا «

و سHپس دولHHت  (يی برقHراری روابHط  اقتصHHادی و سياسHی بHHا دول سHرمايه داری اروپHHا    

البتHHه اختالفHHات همHHواره از جانHHب برخHHی از . بHHه نظريHHات مشHHترکی رسHHيده انHHد) آمريکHHا
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مهره های راستگرای رژيم ابراز خواهHد شHد، امHا ايHن اختالفHات عمHدتًا  جنبHه تزئينHی                   

رژيHHم » حHHزب اهللا«فريبانHHه بHHرای جلHHب رضHHايت پايHHه هHHای   داشHHته و در راسHHتای عوام

دو جنHاح رژيHم، امHروز بHه نيکHی درک کHرده انHد کHه بHرای حفHظ نظHام                 . تدوين شده انHد   

 کنHHونی و قHHدرت سياسHHی خHHود بايسHHتی بHHه چنHHين منطقHHی در جهHHت همسHHويی بHHا دول          

ن به سخن ديگHر، احيHای يHک نظHام سHرمايه داری مHدر          . سرمايه داری جهانی تن دهند    

  . در دستور روز قرار گرفته است) نظير نظام شاهنشاهی(جهانی سومی 

  

  چشم انداز جنبش کارگری
 بانHک هHای جهHانی و     سياسHت هHای   احيای يک نظام سرمايه داری مHدرن و مHرتبط بHه             

نظام سرمايه داری جهانی، به مفهوم سHرازير شHدن سHرمايه هHای خHارجی و همچنHين            

HHی مقHHرمايه داران ايرانHHای سHHود دالرهHHد بHHران خواهHHه ايHHارج، بHHای . يم خHHرمايه دارهHHس

 در انتظHار سHرمايه گHذاری هHای کHالن در صHنايع ايHران بHوده و بHه              سال هHا  خارجی که   

علت عHدم تضHمين سHرمايه توسHط رژيHم، سHرمايه هHای خHود را در خHارج از مرزهHای               

 ايHHران متمرکHHز کHHرده بودنHHد، در دوره آتHHی بHHا وارد کHHردن وسHHايل يHHدکی، تعلHHيم دادن        

،  مHHديران حرفHHه ای، وارد صHHحنه بکHHر اقتصHHادی ايHHران کرات هHHاتکنيسHHين هHHا و تکنHHو

از آن رنج برده انHد، کمبHود    » اصالح طلبان «همواره يکی از دردهايی که      . خواهند شد 

برای نمونه، مسعود بهنود در مصاحبه . حرفه ای در کارخانه های بوده است  مديران  

ه ای بودن مHديران شHکايت کHرده و يکHی از علHل      اخير خود با راديو آزادی از غيرحرف     

  .عدم توفيق اصالحات را اينگونه ارزيابی می کرد

به گردش افتادن چرخ های کارخانجHات، همHراه اسHت بHا  اشHتغال کHارگران در سHطحی              

بHHا اشHHتغال کHHارگران، بHه تHHدريج  نااطمينHHانی و نHHاامنی  . عHالی تHHر و مHHنظم تHHر از گذشHته  

در ميان کارگران کاهش يافته، و اين رونHد بHه نوبHه         ) شغلترس از دست دادن     (شغلی  

امHا؛ ايHن رونHد بHه اينجHا      . خود اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويHت خواهHد کHرد    

 سHال بHه علHل عوامHل     سHال هHای  سHرمايه داری نوپHا و مHدرن کHه      . خاتمه نخواهHد يافHت    
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 کاری های سHران   اشتباه اقتصادی و ندانمسياست هایمختلف نظير جنگ؛ سرکوب،    

از معرکHHه عقHHب افتHHاده اسHHت، بHHرای جبHHران عقHHب   ) بHHه ويHHژه جنHHاح اقتHHدار گHHرا  (رژيHHم 

ماشHHين آالت نHHوين و پيشHHرفته، . خواهHHد شHHد» کHHار«افتHHادگی، مجبHHور بHHه اعمHHال شHHدت 

مديران تحصيلکرده و وارد بHه امHور مHديريت، برنامHه ريHزی هHای عقاليHی اقتصHادی،            

افHزايش داده و در نتيجHه کHارگران را محکHوم بHه تحمHل        شدت کار را در ميان کارگران  

اسHتثمار مضHاعف همHراه بHا اعتمHاد بHه نفHس در درون        .  خواهHد کHرد    استثمار مضاعف 

  .طبقه کارگر، نيز خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است

و » کHHHار«بHHHرای نخسHHHتين بHHHار در بHHHيش از دو دهHHHه حاکميHHHت سHHHرمايه داری، تضHHHاد     

همچنين  ابزار .  به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر می گردد    » سرمايه«

اگر در گذشته تحميHل يHک   .  کارگران نيز تغيير خواهد کرد   هم سرمايه داران و     همکار،  

قرون وسHطی ای همHراه بHا سHرکوب عريHان کHارگران بخشHی از سياسHت         » قانون کار «

 داف بHا قHوانين و عHرف هHای         نHوين ظHاهرا متHر     » قانون کHار  «رژيم بود؛ در دوره آتی،      

بHه سHخن ديگHر، اگHر در دوره پHيش گHردن کHارگران را بHا               . بين المللی تدوين می گHردد     

  .  کارگران با پنبه بريده خواهد شد»سر«شمشير قطع می کردند، در دوره آتی  

ابزار کار سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف، ايجاد نهاد ها و قHوانينی اسHت        

البتHه،  . ذيرش بانک های بين المللی و دول سرمايه داری جهانی قHرار گيHرد    که مورد پ  

  بHرای نمونHه  . تدارک ايجHاد چنHين رونHدی در چنHد سHاله پHيش زمينHه ريHزی شHده اسHت                

خانHHه «؛ فعHHال شHHدن )بHHه نقHHل از حسHHن صHHادقی(» بHHاز سHHازی تشHHکيالتی خانHHه کHHارگر«

و » حHHزب اسHHالمی کHHار«در مHHورد مسHHايل کHHارگری تشHHکيل و برجسHHته کHHردن  » کHHارگر

؛  بازتHاب دادن شHعارهای محHوری کHارگران؛ طHرح،         »کانون عالی شوراهای اسالمی   «

؛ و غيHHره، همHHه  »کHHار و کHHارگر «در نشHHريه » اعتصHHاب کHHارگری «توضHHيح ضHHرورت  

نشانگر تدارکات اصالح طلبان برای زمينه ريزی دوره ارعاب و استثمار کHارگران در           

  .ين استمحتوای يک نظام سرمايه داری نو
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با کمی کنکاش در نوشته های اصالح طلبان، منظور واقعی اين مدافعان سرمايه داری 

برای مثال جعفر کامبوزيا نماينده مردم . نوين از طرح مسايل کارگری روشن می گردد

زابل، در مصاحبه ای اعالم می دارد که اعتصابات بشرطی مورد پذيرش نظام بايستی          

آخرين  راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانHب آن متوجHه          «قرار گيرد که به مثابه      

).  دی١٢اعتصHاب حHق کHارگران اسHت، کHار و کHارگر،         (» نظام و اقتصاد کشور نشHود     

         همچنHHين دکتHHHر نHHHاطق پHHور، جامعHHHه شHHHناس و عضHHHو هيئHHت علمHHHی دانشHHHگاه تهHHHران،   

 عمHل کنHد،   هر چند اعتصاب کارگری می تواند به عنHوان يHک روش مHؤثر         «: می گويد 

اما بايد توجه داشته باشيم که اين روش معمHوًال  بايسHتی از حمايHت قHانون برخHوردار               

زيرا در جامعه ای که اعتصابات کHارگری بHه عنHوان مقابلHه بHا دولHت و سHاختار           . باشد

سياسی کالن کشور تلقی می شود، بديهی اسHت کHه ايHن عمHل بHا پيچيHدگی و پيامHدهای         

اعتصابات کارگری؛ ضرورت و امکHان، کHار        (» ه خواهد بود  منفی برای کارگران همرا   

ويHHا،  حسHن صHHادقی، رئHيس کHHانون عHالی شHHوراهای اسHالمی کHHه     ).   دی١١و کHارگر،  

اعتصHHابات بايHHد از  «: اعتصHHاب را يHHک ضHHرورت توصHHيف مHHی کنHHد، امHHا، مHHی گويHHد       

اعتصHاب، حHق انکHار ناپHذير کHارگران اسHت، کHار و        (» .گرايشات سياسی به دور باشHد  

  ).  دی١١کارگر، 

به سخن ديگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری، مسئله اعتصاب کارگری 

حتHHی در کشHHورهای . را بشHHرطی مHHی پذيرنHHد کHHه از محتHHوای واقعHHی خHHود خHHارج گHHردد   

سHHرمايه داری اروپHHايی هيچگHHاه صHHحبت از برگHHزاری اعتصHHاب بHHدون لطمHHه زدن بHHه       

     بايسHHتی توضHHيح دهنHHد کHHه چگونHHه کHHارگران  نظريHHه پHHردازان رژيHHم. اقتصHHاد نمHHی شHHود

 در عين حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ ومی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند 

 ، در  سياسیبرخالف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سالحی اقتصادی و در عين حال  

. يه داریسرما دست کارگران است، برای خارج از شدن از مدار قوانين تحميلی دولت     

اگر قرار باشد که اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و بHا اجHازه کسHانی کHه          

! نمHی شHود   » اعتصHاب «در حال استثمار کارگران هسHتند صHورت گيHرد، ديگHر نHام آن                
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سHHرمايه داران بHHه آن تHHن نمHHی  اعتصHHابات کHHارگری بHHه منظHHور کسHHب حقHHوقی اسHHت کHHه

. رگران برای به نمHايش گذاشHتن قHدرت خHود    اعتصاب حربه ای است در دست کا   . دهند

در طHHول حتHHی  يHHک اعتصHHاب کHHارگری کوتHHاه مHHدت، کميتHHه اعتصHHاب توسHHط کHHارگران     

کميتHه اعتصHاب نطفHه    . وجود کميته اعتصاب برای سHازماندهی اسHت   . ساخته می شود  

توفيHHق و شکسHHت يHHک   . اوليHHه قHHدرت کHHارگری در مقابHHل قHHدرت سHHرمايه داران اسHHت     

ادامه اعتصاب و . د يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه استاعتصاب نشانگر وجو

را طHرح  ) کارگری يHا سHرمايه داری     (سراسری شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه         

. اعتصاب می تواند تناسب قوای در سطح سراسری به نفع کHارگران تغييHر دهHد             . گردد

پHHس . ا طHHرح کنHHدآن مHHی توانHHد مسHHئله قHHدرت کHHارگری و برکنHHاری قHHدرت بHHورژوايی ر  

بHورژوايی،  » اعتصHابات در چHارچوب قHوانين دولHت    «بديهی است کHه، بحHث در مHورد      

  .يک بحث سراپا کاذبی است

. از اينروست کHه کHارگران بايسHتی قHوانين خHود را بHرای امHر سHازماندهی تHدوين کننHد                

تشHHکل .  غيHHرممکن اسHHتتشHHکل مسHHتقل کHHارگریتHHدوين ايHHن قHHوانين نيHHز بHHدون وجHHود  

رگری نمی تواند همراه و يا در کنار نهادهای دولتی صورت پذيرد، زيرا کليه مستقل کا

نهادهای ساخته شده توسط دولت سرمايه داری ابزاری برای ارعاب و ُکند کردن روند 

قHرار  » خانHه کHارگر  «در رأس ايHن نهHادی هHای دولتHی،         .  بازسازی جنبش کارگری اند   

، تمHام ابHزار دولتHی بايسHتی  بHی قHدرت            برای تحقق ابزار مسHتقل کHارگری      . گرفته است 

  . شوند

  

  نظريات انحرافی در اپوزيسيون کارگری
خانHه  «يکی از نظريات انحرافی در اپوزيسيون کارگری متکی بر اين اعتقاد اسHت کHه                

قابل اصالح و ترميم بوده، و نقش کارگران پيشرو فعاليHت در درون ايHن نهHاد        » کارکر

يHHداهللا «از نظريHHه پHHردازان ايHHن گHHرايش انحرافHHی     يکHHی . و راديکHHال تHHر کHHردن آنسHHت   

نظريHات خHود در    » انديشHه جامعHه   «است که در مصاحبه اخير خود با مجله         » خسروی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢٨ 

مصHاحبه کننHده، نظHر يHداهللا خسHروی را       . را چنين اعالم مHی دارد     » خانه کارگر «مورد  

گری، جويا مHی شHود، مبنHی بHر اينکHه عHده ای از منقHدان کHار                 » خانه کارگر «در مورد   

يHداهللا خسHروی در پاسHخ       . و غيHر مسHتقل مHی داننHد        » دولتی«را نهادی   » خانه کارگر «

، اينسHت کHه آن نظيHر يHک حHزب سياسHی        »خانHه کHارگر   «می گويد که يکHی از ايHرادات         

 مليHت هHا  پشHتيبانی از مبHارزه ی   «: آن مسHايلی نظيHر  » مHرام نامHه  «زيHرا کHه در     . است

مبHHHHHHارزه «و » بHHHHHارزه مHHHHHی کننHHHHHد   مستضHHHHHعف جهHHHHHان کHHHHHه در راه حHHHHHق و آزادی م    

خانHه  «از اينHرو بHه اعتقHاد او     . عنHوان شHده اسHت     » ..نژادپرسHتی و صيهونيسHم    ...عليه

  تشHHکلی  اسHHت ماننHHد يHHک حHHزب سياسHHی و نHHه يHHک تشHHکل مسHHتقل کHHارگری و  » کHHارگر

مرز «، »خانه کارگر«و اينکه در مرام نامه . ناميد» نمی توان آنرا يک تشکل صنفی«

بهتHر اسHت يدالهHه خسHروی     (» و تشکل صنفی مخدوش شHده اسHت      بين تشکل سياسی    

 کHارگران  سياسHی  را از صنفینشان دهد که در وضعيت ايران چگونه می توان مسايل       

      حتHHی در کشHHورهای اروپHHايی سHHنديکاهای کHHارگری بHHه مسHHايل سياسHHی نيHHز   -جHHدا کHHرد

دسين تشکيل مHی  را مهن» خانه کارگر«ايراد ديگر او اينست که رهبران ). می پردازند 

و در انتهHا بHه نقHل    ). ٤٠، ص ٨١، ارديبهشت ٢٣انديشه جامعه   (دهند و نه کارگران     

بازسHازی  «: مHی گويHد  » شHوراهای اسHالمی کHار    «و تاييد موضع حسن صHادقی رئHيس         

سHپس بHه توضHيح     ). ٤١همانجHا، ص    (» تشکيالتی خانHه کHارگر امHری ضHروری اسHت          

تشکل مستقل اقتصادی کارگران، که «: ويدمفهوم تشکل مستقل پرداخته و چنين می گ

بدون در نظر گرفتن مسلک، رنگ پوست، جنسيت، تعلق ....در برگيرنده کليه کارگران

اين تشکل در برگيرنHده ی همHه ی کHارگرانی اسHت        . فرد به گروه سياسی و غيره باشد      

  ).٤٢همانجا، ص (» که محيط مشغول کارند و هيچ تابلوی ورود ممنوعی هم ندارد

نداشHته و  » خانHه کHارگر  «ر نتيجه، يداهللا خسروی اصHوًال اعتراضHی بHه دولتHی بHودن             د

منطق بحث او اينسHت  . آن نهاد هست» بازسازی تشکيالتی«تنها خواهان اصالح و يا     

خارج گشته و کارگران به جای     » خانه کارگر «که چنانچه مسايل سياسی از مرام نامه        

ت و شرکت کارگران در چنين نهادی بال ايHراد     مهندسين در رأس کار قرار گيرند، دخال      
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بديهی است که چنين نظری از بنياد يک نظر مماشات جويانHه بHا دولHت سHرمايه      . است

  .  داری است

و بHه ظHاهر   ) دبير سHنديکای سHابق کHارگران پااليشHگاه نفHت     (اين کارگر با سابقه   اول؛

 سHHال هHHا، پHHس از مخHHالف دولHHت سHHرمايه داری، هنHHوز مفهHHوم دولHHت سHHرمايه داری را 

را  » دولHHHHت«او مفهHHHوم  . در درون جنHHHبش کHHHHارگری، درک نکHHHرده اسHHHHت  » فعاليHHHت «

تشکل مستقل کارگری بايستی مستقل از دولHت       «از يکسو، می گويد     . مخدوش می کند  

خانHه  «و از سHوی ديگHر خواهHان اصHالح           ) ٤٢همانجHا، ص    (» و احزاب سياسی باشد   

مماشHات جHو در درون جنHبش کHارگری در         او همانند ساير گرايش هHای       . است» کارگر

قHوای مقننHه، اجرايHی و    (مHی پندارنHد   » حکومHت «سطح جهHانی، دولHت را تنهHا نHوعی        

در صورتی که مفهHوم دولHت از ديHدگاه نيروهHای ضدسHرمايه داری فراتHر از               ). قضايی

دولHت سHرمايه داری نHه تنهHا شHامل حکومHت سHرمايه داری، مجلHس، ابHزار           . اينهاست

های تبليغاتی، مساجد، رسانه های  وهای مسلح است، که شامل دستگاه  سرکوب و نير  

تمHام  . جمعی، مراکز آموزشی و همچنين نهادهHای صHنفی و سياسHی  آن نيHز مHی شHود            

در . ايHن مؤسسHات دسHHت در دسHت يکHHديگر اسHتثمار طبقHHه کHارگر را تضHHمين مHی کننHHد      

ق و سHرکوب کHارگران   نيز بخشی از دستگاه تحميH   » خانه کارگر «نتيجه، نهادی به نام     

» خانHه کHارگر  «کافی است به ادعHای خHود      . است و بدين منظور طرح ريزی شده است       

    دوری و نزديکHHی در خانHHه کHHارگر بHHا دولHHت هHHا يHHا تصHHميمات آن هHHا بHHا    «: توجHHه شHHود

حHاکم  ... هيچ زمان دشHمنی کامHل     . نحوه ی نگرش به منافع کارگران گره خورده است        

ه ی همHHه ی کHHارگران اسHHت، روابHHط عمHHومی خانHHه کHHارگر،  ايHHن جHHا خانHH(» نبHHوده اسHHت

بHHديهی اسHHت کHHه مفهHHوم اسHHتقالل از   ).  تاکيHHد از ماسHHت- ٧٦، ص ٢٣انديشHHه جامعHHه 

  زيHHرا ايHHن دو بهHHم پيونHHد  . نيHHز باشHHد» خانHHه کHHارگر «دولHHت بايسHHتی شHHامل اسHHتقالل از  

  .خورده اند

دولتHی نيHاز بHه    » بHان اصHالح طل «دوم، بازسازی نظام سرمايه داری مHدرن و اسHتقرار          

کHانون عHالی شHوراهای    «و » خانHه کHارگر  «. نهادهايی در درون طبقHه کHارگر نيHز دارد     
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همگHی بHرای بHه تحکHيم نظHام سHرمايه داری بHه               » حزب اسHالمی کHار    «و  » اسالمی کار 

سياسHی کHارگران در راسHتی    /بنHابراين مبHارزه صHنفی   . شکل نوين آن طراحHی شHده انHد       

.  بHدون مبHارزه بHا ايHن نهادهHا امکHان پHذير نخواهHد بHود           تشکيل تشکل مستقل کHارگری    

. ابزاری است در دست سرمايه داری برای سرکوب و ارعHاب کHارگران      » خانه کارگر «

يکHی  . هHيچ آشHتی ای وجHود نHدارد    » خانه کHارگر « مستقل کارگری و  تشکل های مابين  

  .ناقض ديگری است

 بHه داشHتن طرفHداران نظHام     سوم، يداهللا خسروی تصور می کند دولت بHورژوازی قHادر          

      او مHHHی گويHHHد تشHHHکل مسHHHتقل کHHHارگری. سHHHرمايه داری در درون کHHHارگران نمHHHی باشHHHد

واضHح اسHت بHرای ورود    . نمی تواند تابلوی ورود ممنوع بHرای کHارگران داشHته باشHد         

امHا  .  مسHتقل کHارگری نبايسHتی ممنHوعيتی وجHود داشHته باشHد       تشHکل هHای  کارگران بHه   

 هم در کارخانه مشغول به کار هسHتند و هHم کHارگر زاده شHده انHد،        تکليف کارگرانی که  

امHHا در عHHين حHHال بخشHHی از دولHHت سHHرمايه داری هسHHتند چHHه مHHی شHHود؟ کHHارگرانی کHHه  

قHرار گرفتHه   » خانHه کHارگر  «و يHا  » حزب کار اسHالمی «امروز در رأس نهادهايی مانند     

 در درون طبقHه کHارگر   اند، همانهHايی هسHتند کHه بHه نماينHدگی از طHرف سHرمايه داران              

مگر در زمان شاه بHه قHول خHود يHداهللا     . مشغول تدارک اعمال استثمار مضاعف هستند 

همانجHا،  (متشHکل از کHارگران سHاواکی وجHود نداشHت؟          » سازمان کارگران «خسروی،  

بديهی است که تشکل مستقل کارگری که قHرار اسHت مسHتقل از دولHت باشHد               ). ٤٠ص  

نی کHHه مHHدافع دولHHت سHHرمايه داری موجHHود هسHHتند، نيHHز   بايسHHتی از همHHه اجHHزا کHHارگرا 

وجHود نHدارد،    » تHابلوی ورود ممنHوع    « مستقل کارگری    تشکل های برای  . مستقل باشد 

  واضHح اسHت کHه انگيHزه     .مگر برای حاميان سرمايه و طرفداران نظHام سHرمايه داری         

 تHHابلو ورود ممنHHوع وجHHود «يHHداهللا خسHHروی در درون جنHHبش کHHارگری از طHHرح شHHعار   

و از ايHن  . ی هاسHت »خانHه کHارگر  «، باز کHردن درهHای تشHکل مسHتقل بHر روی            »ندارد

  .طريق چشمک زدن به رژيم سرمايه داری مدرن آتی
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کسHHانی کHHه امHHروز در اپوزيسHHيون چHHپ کHHارگری، خواهHHان ايجHHاد پلHHی ميHHان پيشHHروی      

 هستند، نه تنها خدمتی به جنبش مستقل کارگری نمHی کننHد،           » خانه کارگر «کارگری و   

           مبHHHHارزه بHHHHا. بلکHHHHه خHHHHود بHHHHه سHHHHدی در مقابHHHHل جنHHHHبش کHHHHارگری مبHHHHدل مHHHHی گردنHHHHد  

دولHHت سHHرمايه داری جHHدا از افشHHا و انHHزوای مHHدافعان همسHHويی بHHا     » اصHHالح طلبHHان «

  . نهادهای دولتی، نيست

خواهHان اصHالحات بHه مفهHوم کسHب          ) و کHل جامعHه    (کارگران پيشرو و کل طبقه کارگر       

د فضHHای آزاد بHHرای چانHHه زنHHی و دفHHاع از حقHHوق صHHنفی و    حقHHوق دمکراتيHHک و ايجHHا 

با هHدف کHارگران   » اصالحات« ، هدف دولت سرمايه داری از     اما. سياسی خود هستند  

در آتيHه در مقابHل يکHديگر قHرار         » اصHالحات «اين دو نHوع     . از اصالحات متفاوت است   

                  .                                                      می گيرند

  

  کبيست تير هزار و سيصد و هشتاد و ي


