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وظایف ماتحوالت نوین، افق جنبش کارگری و 

فھرست

و ترسیم برای بررسی وضعیت سیاسی کنونی ایران،

افق جنبش کارگری باید سھ رکن بھ ھم پیوستھ را 

رکن اول، تحوالت اخیر رژیم در .درنظر بگیریم

رکن دوم، وضعیت پیشروی .سطح بین المللی

.رکن سوم، وضعیت جنبش کارگری در کل.کارگری

اولرکن

.توان جدا کردنمییسمماھیت رژیم را از کل امپریال

این رژیم ھمواره در پیوند  با نظام سرمایھ داری 

حتی از ھمان اوائل انقالب، .المللی بوده استبین

بورژوازی ایران با وجود داشتن اختالفاتی با 

بھ علت ماھیتش ھمواره در حال یافتن یسمامپریال

واقعیت این .بوده استیسمیالمنطبق کردن خود با امپر

با ماھیت دولت )حکومت(است کھ کماکان شکل رژیم 

سرمایھ داری خوانائی نداشتھ و این دو بخش از نظام 

یعنی حکومت و دولت در حال یافتن راه سرمایھ داری،

از این رو از .ندبرای ھم خوانی با یکدیگر بوده ایھای

دانستھ و خود میم این رژیم را از آن سابتدا امپریالی

گاه قصد سرنگونی دولت سرمایھ داری در ایران ھیچ

حتی چنانچھ حملھ نظامی صورت .را نداشتھ است

بود و نھ ھای رژیم میگرفت با ھدف تغییر مھرهمی

.سرنگونی  کل دولت سرمایھ داری

»چپ«این مبحث ساده را بسیاری از سازمان ھای 

نیز برخی درک درک نکرده و کماکان تا بھ امروز 

در میان اپوزیسیون برخی ھنوز بر این .نکرده اند

باورند کھ بخشی از این رژیم با امپریالیسم در تناقض 

ۀسیاسی مداخلھ گرایانیرو  ھمواره مشاز این.است

.انداشتباھی اتخاذ کرده

برخی از گرایشات چپ سنتی ھمواره چشم .اند

رون رژیم بوده،امیدشان بھ درون رژیم و اختالفات د

در درون رژیم »مترقی«و در جستجو کشف گرایش 

این سازمان ھا اغلب براساس این تئوری .بوده اند

اول انقالب دمکراتیک و (ای ھای انقالب دو مرحلھ

، دولت سرمایھ داری ایران )سپس انقالب سوسیالیستی

را با امپریالیسم جدا کرده و دچار توھم نسبت بھ بخشی 

.می شونداز رژیم

در صورتی کھ گرایش مارکسیست ھای انقالبی از ابتدا 

حتی در زمانی کھ امکان (انقالب تأکید کرده است 

کھ دولت سرمایھ داری )حملھ ی نظامی بسیار حاد بود

واقعیت .ایران با نظام امپریالیستی پیوند خورده است

.امروزی نیز تاییدی است بر صحت این مواضع

ای ھمگان روشن شده است کھ این  امروز دیگر بر

م است و ھیچ بخش آن سرژیم در حال تمکین بھ امپریالی

.نیست»ضد امپریالیست«و »مترقی«

م ماسبا این چرخش آشکار بھ سوی امپریالیبنابراین،

در دوره آتی شاھد تغییراتی نیز خواھیم بود کھ خود و 

در دوره .جنبش کارگری برای آن باید آماده شوند

تحت تأثیر خواستھ و مطالبات ،بالفاصلھ آتی این رژیم

م، مجبور می شود یک سلسلھ قواعد و قوانین سامپریالی

بھ کالم دیگر، بخشی از .بین المللی را رعایت کند

معامالتی پشت پرده کنونی کھ بھ ظاھر بر محور 

مسالھ ھستھ ای آغاز شده بھ توافقات مشخص تری 

ایھ داری وابستھ بھ برای بازسازی یک دولت سرم

مسئلھ ی ھمواره یک .امپریالیسم صورت می گیرد

موضوع ثانوی بوده و بھ مثابھ حربھ ای برای چانھ 

.زنی استفاده شده است
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، مسئلھ ی اصلی فراھم آوردن یسمبرای امپریال

وضعیت امنی برای  سرازیر کردن سرمایھ ھای  

نقدا سر و کلھ شرکت ھای.غربی بھ ایران است

خودرو سازی آمریکائی و فرانسھ در ایران پیدا شده 

گذاری ھای کالن نیاز امپریالیسم برای سرمایھ.است

وجود  یک محیط آرام و )شاهورۀھمانند د(در ایران 

زیرا کھ .بدون جنبش ھا و حرکت ھای کارگری است

ھای کارگری منافع امپریالیسم را در ایران بھ حرکت

.مخاطره می اندازد

نابراین در معامالت پشت پرده فشارھای مضاعف ب

مبنی بر این کھ .دیگری بھ رژیم وارد خواھد آمد

معقول عمل کرده  و تحت قوانین بین المللی و عمدتا 

)المللی کارسازمان بین(»آی ال او«تحت کنترل 

سازمان .وضعیت جنبش کارگری را سازماندھی کند

نیز بھ ایران رفت و بین المللی کار  کھ در دوره خاتمی 

آمد کرده بود اینبار نیز ارتباطات خود را با خانھ 

کارگر و مراکز دیگر کارگری برقرار کرده و برای 

اعمال سیاست امپریالیستی و کنترل کردن جنبش 

این .ھای ضروری را خواھد داشتکارگری اقدام

تواند تا تشکیل اتحادیھ کارگری زرد و حتی ھا میاقدام

.اعتصاب کنترل شده بھ کارگران پیش روددادن حق 

رکن دوم

پیشروی کارگری امروز بھ وضوح بھ دو دستھ تقسیم 

.شده است

دستھ اول، کھ خواھان تغییرات از باال است، و بخش 

بخشی از .دیگری کھ خواھان تغییرات از پایین است

پیشروی کارگری کھ خواھان تغییرات از باال است 

ھای برای »سندیکا«ای  تاسیس عموما تحت مبارره بر

این بخش کھ  سخنگو .چانھ زنی با رژیم، تالش می کند

»رادیکال«ھا و نمایندگی نیز دارد، در عمل بھ بخش 

بورژوازی اصالح طلب در ایران مبدل شده »چپ«و 

.است

پیشروی کارگری کھ خواھان بدیل از باال  است، در 

سازمان «دوره آتی، ابزاری خواھد شد، در دست 

م برای زو نھادھای وابستھ بھ امپریالیس»المللی کاربین

تدارک شرایط نوین ساختارھای نھادھای کارگری در 

ھدف اساسی این گرایش کار در چارچوب نظام .ایران

این گرایش .م استزسرمایھ داری متکی بھ امپریالیس

واقع در مقابل انقالب کارگری از طریق کارگری در

سرمایھ داری و تشکیل حکومت سرنگونی نظام

تأثیرات این گرایش کارگری .کارگری، قرار می گیرد

فعال در درون طبقھ کارگر بھ مراتب بیشتر از دیگر 

.گرایشات کارگری است

این .دستھ دوم، کھ خواھان تغییرات از پایین است

بخش گرچھ تعداد و نفوذشان در وضعیت کنونی از 

شکل ھدفمند و پیگرانھ و دستھ اول کمتر است، اما بھ 

ھا سنگین بھ مبارزه و مقاومت علیھ با پرداختن ھزینھ

نظام سرمایھ داری با مشی رادیکال و انقالبی در 

.راستای تدارک انقالب سوسیالیستی، تداوم بخشیده اند

تر این دستھ نسبت بھ دستھ اول این اما علت نفوذ پایین

گری سنتی است کھ در درون این دستھ پیشروان کار

نیز قرار دارند کھ خود دچار بحران عمیق سیاسی و 

کمیتھ ھا و نھادھایی کھ در پیش توسط .تشکیالتی اند

بخشی از دستھ دوم ساختھ شده اند، اغلب در بھترین 

حالت مشغول جمع آوری امضاھای اعتراضی بوده و 

در بدترین حالت در حال رخوت و انجام خرده کاری 

از اینرو بخش رادیکال این .ندھای روزمره بوده ا

.دستھ، بخش ناچیزی را امروز شکل می دھد

ھدف اساسی مارکسیست ھای انقالبی در درون جنبش 

کارگری، در دوره آتی، در وھلھ نخست، تغییر تناسب 
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قوا بھ نفع دستھ رادیکال پیشروی کارگری نسبت بھ 

تغییر تناسب قوا بھ نفع کارگران .سایر دستھ ھا است

افرادی کھ ھم توھمی نسبت (روی کمونیست و فعال پیش

بھ نظام سرمایھ داری نداشتھ و ھم رادیکال و اعتقاد بھ 

این تغییر تناسب قوا ھم در ).دمکراسی کارگری دارند

با.سطح عملی و ھم در سطح نظری ضروری است

تقویت پیشروان کارگری در درون جنبش کارگری 

وضعیت نوینی 

سطح کالن در کل جنبش کارگری برای دخالتگری در 

.فراھم خواھد آمد

رکن سوم

طبقھ کارگر ایران بھ مفھوم اعم کلمھ، برای آغاز بھ 

ھر حرکتی سیاسی و مٍوثر، در وھلھ نخست، کسب 

چنانچھ اعتماد بھ نفس  در درون .اعتماد بھ نفس است

کارگران ظاھر گردد بدیھی است کھ تحوالت نوینی در 

مسئلھ ی .ی رقم خواھد خورددرون جنبش کارگر

اعتماد بھ نفس ھم برمی گردد بھ بھبود وضعیت 

بھ کالم دیگر، چنانچھ وضعیت .اقتصادی کارگران

اقتصادی کارگران خوب نباشد، این امر تأثیر مستقیمی 

.بر  اعتماد بھ نفسشان می گذارد

در حاشیھ تحوالت اخیر و جھت گیری رژیم برای 

و نزدیک با امپریالیسم، برقراری روابط مستقیم

تواند با سرازیر شدن سرمایھ ھای کشورھای غربی می

و نھایتاً بکار افتادن چرخ ھای کارخانھ ھای تعطیل 

شده و غیر فعال، و اشتغال بیشتر و تعادل اقتصادی در 

زندگی کارگران، این اعتماد بھ نفس از دست یافتھ، 

.تواند بھ سرعت بھ درون کارگران بر گرددمی

با کسب اعتماد بھ نفس در درون کارگران بھ سرعت 

یک سلسلھ مطالبات مرتبط و مشخص تری کھ در 

بستر آن شکل نوینی از مبارزات کارگری پی ریزی 

.می شود، در دستور کار کارگران قرار می گیرد

بدیھی است در درون پیشروی کارگری از مدافعان 

شد کھ پیشروی کارگری سیاست از باال تالش خواھد

از این اعتماد بھ نفس کارگران در دوره آتی برای 

در راستای ھا،ھای سیاسی آنمحدود کردن فعالیت

ھای مماشات با رژیم سرمایھ داری، بھره سیاست

.برداری شود

بنابراین، در دوره آتی، میان پیشروی کارگری انقالبی 

و )آنان کھ خواھان تغییرات از پایین می باشند(

آنان کھ (کارگری سنتی و محافظھ کار پیشروی

، رقابت عمیقی )خواھان تغییرات از باال می باشند

برای تأثیر گذاری بر کارگران اعتماد بھ نفس یافتھ در 

.خواھد گرفت

اکنون زمینھ از اینرو، تدارک این مقابلھ باید از ھم

اکنون باید طبقھ کارگر در ایران از ھم.ریزی شود

تدارک .دی ھای بین دو جبھھ گرددوارد این صف بن

سمینارھای و مناظرات مرتب رو بھ جنبش از امروز 

باید در دستور روز دخالت ھای سیاسی برای افشا 

.گرایش محافظھ کار پیشروی کارگری صورت گیرد

اما، این دخالت گری سیاسی باید پیوند خورد بھ فعالیت 

مشترک بر اساس اتحاد عمل با تمامی گرایشات 

شروان کارگری و مدافعان کارگران برای حمایت از پی

ھا در در محور این اتحاد عمل.کلیھ مطالبات کارگری

وضعیت کنونی مبارزه مشترک در راستای آزاد سازی 

.کلیھ زندانیان سیاسی کارگری است

شورای دبیری گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران 

١٣٩٢بھمن ١٢
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سالۀ رژیم اسالمی٣۴تحلیل 

فھرست

با مازیار رازی»نگاه سوم«مصاحبۀ

نقاط مثبت و منفی رژیم جمھوری اسالمی را :سؤال

چگونھ ارزیابی می کنید؟

برای پاسخ دادن بھ این سوال، باید در :مازیار رازی

ابتدا روشن شود  ماھیت طبقاتی این رژیم چیست؟ 

ھوری اسالمی زیرا خصوصیات و عملکرد رژیم جم

.از ماھیت آن استنتاج کردباید را 

اسالمی -رژیم حاکم بر ایران یک رژیم سرمایھ داری

این رژیم از ابتدا دارای تناقضی اساسی در .است

درون خود بوده و تا امروز این تناقض حل نگشتھ 

تناقض اساسی این رژیم از ذات خود آن .است

یک ھرگز»جمھوری اسالمی«.سرچشمھ می گیرد

نظام سرمایھ داری متعارف، مشابھ با آن چھ در 

کشورھای سرمایھ داری غربی مشاھده می کنیم، نبوده 

بھ بیان دیگر شکل حکومتی آخوندی این رژیم، .است

ھمواره در تناقض با ماھیت دولت سرمایھ داری بوده 

یا (»اصولگرا«جناح موسوم بھ .کھ بر آن سوار است

سطح سیاسی اختالفات و سنتاً در )»اقتدارگرا«

منازعاتی با غرب داشتھ است، در حالی کھ جناح 

خواستار آن بوده کھ جمھوری اسالمی »اصالح طلب«

خود را با معیارھای نظام ھای سرمایھ داری غربی 

را کاھش »منازعات«ھمسو کند و تا حّد امکان این 

.دھد

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات 

اسالمی ھمواره ظاھر -قض رژیم سرمایھ داریمتنا

برای نمونھ از روزھای نخستین انقالب، .گشتھ است

بھشتی بر عھده -نمایندگی گرایش اّول را خمینی

و متعارف با عرف »معتدل«گرفتند، و نمایندگی جناح 

ھمواره بخشی از .یزدی-ھای بین المللی را بازرگان

زمّدت نظام اسالمی سرمایھ داری برای حفظ منافع درا

راھی جز توّسل بھ غرب و نظام امپریالیستی نمی 

منطق سرمایھ داری جھانی ھمواره این تناقض .یافت

را در ایران در طی بیش از سھ دھھ بھ شکل عریانی 

در پیش افرادی نظیر .بھ نمایش گذاشتھ است

رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غیره کھ خود زمانی از 

بوده اند، برای )یا اقتدارگرا(را سران جناح اصول گ

»اصالح طلبانھ«حفظ بقای رژیم، بھ سیاست ھای 

بھ بیان دیگر، تمامی اصالح طلبان فعلی .روی آورند

در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان 

صاحب منصب بوده اند، کھ امروز راه ادامۀ حیات 

رات در را در ایجاد تغیی)و نتیجتاً بقای خود(رژیم 

ساختار اقتصادی می بینند، و برای نیل بھ آن، مجبور 

بھ حمایت از برخی آزادی ھای نیم بند بورژوایی نیز 

.ھستند

بر اساس چنین ماھیتی بدیھی است کھ رژیم ھمواره 

از یک سو،  .مواجھ بوده است با یک بحران دو گانھ

بحران ساختاری اقتصادی متکی بر یک دولت سرمایھ 

ھ شده توسط امپریالیسم، کھ از رژیم داری حقن

شاھنشاھی بھ ارث برده بود، و از سوی دیگر بحران 

سیاسی درونی ناشی از تناقض بین شکل حکومتی 

.اسالمی آن و دولت سرمایھ داری

بدیھی است کھ با چنین اوصافی این رژیم نقطھ مثبت 

بھ ویژه این کھ ھمواره .خاصی نمی تواند داشتھ باشد

حران ساختاری و سیاسی خود، مجبور بھ برای حل ب
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سرکوب حتی کوچکترین اعتراضات از سوی توده 

ھای زحمتکش و کارگران و قشرھای تحت ستم جامعھ 

مانند روشنفکران و معلمان و زنان و ملیت ھای ستم 

چنین وضعیتی، نارضایتی .دیده و غیره، بوده است

.سیاسی و اجتماعی توده ھا را دو چندان کرده است

سالھ، این بوده ٣۴تنھا نقطۀ مثبت رژیم در تجربۀ 

است کھ توده ھای وسیعی از جامعھ را در عمل و بنا 

بھ تجربۀ تلخ بھ این نتیجھ رسانده کھ راه کسب آزادی 

ھای مدنی، دمکراسی سیاسی و اقتصادی، تنھا از 

طریق سرنگونی قھر آمیز این رژیم و تمامی جناح 

پذیر است؛ و استحالۀ این بندی ھای درونی آن، امکان

.رژیم امری است غیر قابل تحقق

نقاط مثبت و منفی اپوزیسیون را چگونھ :سؤال

ارزیابی می کنید؟

نقطۀ مثبت اپوزیسیون برون مرزی :مازیار رازی

سال گذشتھ، این بوده کھ ٣۴در )کلیۀ گرایش ھای آن(

توانستھ بھ شکل ممتد و پیگیر بھ افشای ماھیت 

ی و غیر دمکراتیک رژیم، در سطح بین دیکتاتور

المللی، دامن زده و در حمایت از زندانیان سیاسی و 

یکی .حقوق پایھ ای مردم ایران گام ھایی مثبت بردارد

از علل مھم انزوای بین المللی رژیم در سطح جھانی 

را می توان مدیون تالش ھای گرایش ھای مختلف 

ت کھ بدیھی اس.اپوزیسیون برون مرزی دانست

اپوزیسیون درون مرزی رژیم نیز، بھ ویژه کارگران 

پیشرو، ھزینھ ھای سنگینی برای برافراشتھ نگھ داشتن 

و ھمچنین .پرچم مقاومت علیھ رژیم، پرداخت کرده اند

مبارزات جوانان و زنان و ملیت ھای تحت ستم در این 

دوره بھ تداوم مبارزه کمک فراوانی رسانده است

ص برای برجستھ کردن نقاط منفی یا بھ طور اخاما،

ایرادات اپوزیسیون باید در وھلۀ نخست آن ھا را 

راست، میانھ :بھ طور عمومی بھ سھ دستھ تقسیم کرد

یکی از ایرادات گرایش ھای راست و میانھ کھ .و چپ

از ماھیت آنان سرچشمھ می گیرد، این است کھ 

ان با آن.خواھان تغییر رژیم از باال بوده و ھستند

برجستھ کردن جنبۀ استبدادی و دیکتاتوری رژیم، 

اصالح (خواھان استحالۀ رژیم یا بخشی از رژیم 

بوده و بھ زعم خود با زدودن سرکوب ھا و )طلبان

خشونت ھای رژیم علیھ توده ھای مردم، یک رژیم 

و »الئیک«و »دمکراتیک«متعارف با غرب و 

کوفا شدن قادر بھ حل مسایل جامعھ و ش»سکوالر«

از این رو کلیۀ این .ایرانی دمکراتیک، خواھد شد

گرایش ھا یا چشم امید خود را بھ امپریالیسم دوختھ اند 

کلیۀ .و یا بھ بخشی از جریان ھای اصالح طلب رژیم

سال گذشتھ بھ شکست انجامیده و ٣۴این سیاست ھا در 

نشان داده شده است کھ راه حل غلبھ بھ دیکتاتوری و 

د و دستیابی بھ دمکراسی در ایران، اتکا بھ نظام استبدا

کھ خود دست ھایشان بھ (ھای سرمایھ داری بین المللی 

و )خون میلیون ھا نفر در سطح جھانی آغشتھ است

کھ خود از مسببین مستقیم (جناح ھای درونی رژیم 

حتی.، نمی باشد)سرکوب ھای چند دھۀ پیش بوده اند

رایشات اپوزیسیون نیز کھ بخش رادیکال و مقاوم این گ

بھ اقدامات قھر آمیز متوسل شده بودند، با شکست 

زیرا سیاست انان کماکان متکی بھ روش .مواجھ شدند

تغییر از باال و متکی بھ سرمایھ داری بین المللی بوده 

و صرفا در شیوۀ رسیدن بھ ھدفشان با سایرین تفاوت 

.داشتھ اند

، ھنوز درس ھای سال٣۴اپوزیسیون چپ نیز، پس از 
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را ١٣۵٧اولیۀ نظری و تئوریک از شکست انقالب 

نیاموختھ و در بحران و تشتت ھر چھ بیشتر غوطھ ور 

با اتخاذ روش »چپ«احزاب سنتی .شده است

سازماندھی توده ھا بھ شکل قیم مآبانھ و دستور عمل 

صادر کردن ھا برای طبقۀ کارگر، عدم داشتن 

ایت دمکراسی ساختاری دمکراتیک و عدم رع

کارگری در درون خود، و نداشتن استراتژی روشن 

انقالبی، موقعیت خود را در درون جنبش کارگری 

گرایش ھای .ایران بیش از پیش تضعیف کرده اند

مبدل بھ فرقھ ھای در خود شده و پیوند خود را »چپ«

با جنبش ھای کارگری و اجتماعی، و در سطح بین 

ت از کارگران ایران، ھیچ المللی نیز بھ منظور حمای

گاه مستحکم نکردند، البتھ اگر کامالً از دست نداده 

.باشند

چرا اتخاذ روش ھای گوناگون مبارزاتی در :سؤال

سال گذشتھ نتوانست رژیم را سرنگون کند؟٣٤طی 

روش ھای گوناگون مبارزاتی از مبارزۀ :مازیار رازی

ت آمیز در قھر آمیز و مسلحانھ گرفتھ تا مبارزۀ مسالم

جھت تضعیف و نھایتاً سرنگونی رژیم باید متکی بھ 

استراتژی .استراتژی و تاکتیک ھای صحیح باشد

نیروھای اپوزیسیون راست و میانھ کھ خواھان ایجاد 

بدیل بورژوایی از باال بوده است، آن ھا را در عمل بھ 

.نمایندگان و مبلغان جناح چپ رژیم مبدل کرده است

سرنگونی رژیم با بخشی از ھمان بدیھی است کھ 

رژیم، اقدامی است بی حاصل و از ابتدا محکوم بھ 

این استراتژی متکی بر تغییرات از باال و .شکست

متکی بھ امپریالیسم، کامالً راه را برای سرنگونی این 

٣۴زیرا این رژیم ھمواره در پھنای .رژیم بستھ است

م بوده، و سال گذشتھ در حال چانھ زنی با امپریالیس

سران دول امپریالیستی ھیچ گاه بدیل بھتری را برای 

در .تضمین سرمایھ گذاری در ایران را پیدا نکرده اند

سال گذشتھ، ھرگز خواھان ٣۴واقع امپریالیسم در 

تغییر رژیم نبوده است، چھ رسد بھ تغییر دولت سرمایھ 

با این اوصاف بدیھی است کھ .داری در ایران

ونی طلبانھ این احزاب و گرایش ھا در مبارزات سرنگ

اپوزیسیون بدون یک استراتژی ضّد امپریالیستی و 

ضّد سرمایھ داری نمی توانست و نخواھد توانست بھ 

.سرنگونی رژیم و دولت سرمایھ داری منجر شود

چنین، اپوزیسیون چپ، بھ علت نداشتن یک ھم

استراتژی انقالبی در راستای تدارک انقالب 

ستی، و تاکتیک ھای صحیح مبارزاتی، ھرگز سوسیالی

در مقام تدارک سرنگونی دولت سرمایھ داری  قرار 

درست بر عکس، طبقۀ کارگر ایران بھ علت .نگرفت

کجروی ھا و فرقھ گرایی ھای اپوزیسیون چپ اعتماد 

خود را از احزاب موجود از دست داده، و بھ بدیل ھای 

سندیکالیستی، دیگری از جملھ گرایش ھای رفرمیستی، 

زیرا اپوزیسیون .و شبھ آنارشیستی روی آورده است

چپ ھنوز بند نافش بھ نظریات استالینیستی بھ اشکال 

مختلف وصل است، و عدم گسست از این نظریات 

انحرافی کھ منجر بھ شکست انقالبات متعددی در 

عرصۀ بین المللی در چند دھۀ گذشتھ شده است، راه را 

سرنگونی نظام سرمایھ داری بھ روی آن ھا برای

تنھا با بازنگری پایھ ای و بروز .کامالً بستھ است

و پیوند از نزدیک با پیشروان اعتقادات مارکسیستی،

کارگری در راستای ساختن حزب پیشتاز انقالبی است 

کھ اپوزیسیون چپ قادر بھ تدارک انقالب سوسیالیستی 

.در آینده خواھد شد

قتصادی فی مابین رژیم و ا-روباط سیاسی:سؤال
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جھانخوران را چگونھ ارزیابی می کنید؟

بدیھی است کھ طبق شواھد عینی روابط :مازیار رازی

رو بھ بھبود یسماقتصادی میان رژیم و امپریال-سیاسی

اما علل این حسنھ شدن روابط باید مورد بررسی .است

.قرار گیرد

دی قرار رژیم از نقطھ نظر بین المللی در تنگنای شدی

ھمین موضوع ویژگی خاصی بھ انتخابات .گرفتھ بود

ھمان طور کھ .ریاست جمھوری حسن روحانی، بخشید

از سیر حرکت بورژوازی ایران می توان استنتاج 

کرد، مسألۀ نفت و درآمدھای نفتی ھمواره یکی از پایھ 

ھای بقای این رژیم بوده کھ در بزنگاه ھای تاریخی بھ 

وقتی از بحران اقتصادی یا تخفیف نجات آن و خروج م

دور جدید تحریم ھا با محوریت .آن انجامیده است

پتروشیمی جمھوری -بانک مرکزی و صنایع نفتی

اسالمی از سوی اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، تا پیش از 

.انتخابات صدمات زیادی بھ رژیم زده بود

گیر و رژیم ایران تا چند ماه پیش بی وقفھ دریسمامپریال

یک جنگ سرد با یک دیگر بوده اند و رژیم نیز ھربار 

برگزاری مانور ده روزه :واکنش ھایی نشان داده است

، حملھ بھ )٩٠رزمایش مدافعان والیت (در تنگۀ ھرمز 

، )و متعاقباً عذرخواھی رسمی از آن(سفارت بریتانیا 

آمریکا ١٧٠اعالم تصرف ھواپیمای جاسوسی آر کیو 

یسمو از سوی اسرائیل و امپریال.هدر ایران و غیر

متقابالً، بھ قتل رساندن دانشمندان ایرانی و انفجارات 

این (در برخی نقاط ایران و ربودن دیپلمات ھا و غیره 

).ھا عالئم  مشخص جنگ سرد بوده است

تحریم ھا و تھدیدھای اقتصادی و نظامی تاکنونی، بھ 

عاملھ و طور مشخص نتوانستد رژیم را وادار بھ یک م

اتخاذ سیاست نوین بکند، اما این تھدیدھا بیش از پیش 

یسمشدت یافت و رژیم را وادار بھ معاملھ با امپریال

جمھوری اسالمی کھ ھمواره از باید توجھ کرد کھ .کرد

روز نخست تثبیت خود دو گرایش متضاد را در قبال 

روابط بین المللی با سرمایھ داری غرب در درون خود 

کرد، طی سال ھای گذشتھ مجبور بود تا بھ حمل می

دلیل فشار روزافزون تحریم ھا و شمارش معکوس 

سقوط رژیم اسد در سوریھ بھ عنوان مھم ترین متحد 

استراتژیک خود، و ھمین طور بھ دلیل حجم باالی 

و ١٣٨٨اعتراضات داخلی بھ خصوص پس از سال 

نیاز بھ کشاندن مردم بھ پای صندوق ھای رأی از یک

سو، و غلبۀ موقت بر شکاف ھای درونی حاکمیت از 

را رو »معتدل«سوی دیگر، مھره ای بھ اصطالح 

جھانی یسممھره ای کھ اوالً از نقطھ نظر امپریال.کند

برای آغاز مذاکرات قابل اتکا و معتبر باشد، و ثانیاً 

مورد پذیرش جناح ھای مختلف رژیم قرار بگیرد، و 

در ١٣٨٨انده پس انتخابات ثالثاً اعتراضات باقی م

سطح جامعھ را موقتاً خنثی کند و بھ سمت و سویی کھ 

رژیم می طلبد، سوق دھد، بھ بیان دیگر یک رژیم 

بنابراین آن چھ .اصالح طلب و متمایل بھ غربمعتدل،

رخ داد یک مھندسی ھوشمندانھ و در تحلیل نھایی یک 

ی از سو.پیروزی موقت دیگر برای کلیت رژیم بود

دیگر مذاکره کنندگان غربی نیز از این چرخش استقبال 

رضایت خود را از مذاکرات ١+۵سران .کرده اند

.پشت درھای بستھ اعالم کرده اند

حتی موج شدید و بی پروای اعدام ھای اخیر بھ دست 

رژیم جمھوری اسالمی، نشانۀ چراغ سبز غرب و 

این اما در .اطمینان رژیم از پیشرفت مذاکرات است

دورۀ ماه عسل دولت آمریکا و ایران، طبقۀ کارگر و 
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بھ ویژه پیشروان کارگری ھمچنان خود را برای 

با روی کار آمدن .تحوالت احتمالی آتی آماده می سازند

حکومت جدید، می توان انتظار از سرگیری و بھبود 

در این حالت رژیم شاید بھ .روابط با غرب را داشت

ھای متعارف »استاندارد«از اجبار خود را با برخی

بورژوازی غرب، تطبیق دھد و بھ ھمین دلیل برای 

حفظ خود در مقابل اعتراضات رو بھ رشد کارگری، 

و ایجاد »سازمان جھانی کار«بھ حضور تدریجی 

اتحادیھ ھای کارگری زرد بھ عنوان سوپاپ اطمینان 

تن در دھد، و بھ عالوه آزادی )مشابھ دورۀ خاتمی(

ھرچند .بندی را در فضای سیاسی ایجاد کندھای نیم

از نقطھ نظر میزان علنی (این شرایط سبک فعالیت را 

گرایی یا مخفی کاری، حضور تاکتیکی در اتحادیھ 

ھای زرد برای تأثیرگذاری بر روی پایھ ھای آن و 

تغییر می دھد، ولی ھمچنان وظیفۀ اصلی و )غیره

باقی میحیاتی نیروھای مارکسیست را بی تغییر 

چھ در سطح کارگری و چھ -تمامی اعتراضات.گذارد

محکوم بھ شکست خواھد بود، و وضعیت -دمکراتیک

بھ این سو و ١٣٨٠تشکل ھای کارگری ایران از دھۀ 

انتخابات ریاست جمھوری امسال با وجود تجربۀ 

، بھ خوبی این گفتھ را اثبات ١٣٨٨اعتراضات سال 

آتی تنھا  ھمراه با رھبری تجلی تدارک انقالب .می کند

تنھا .است»حزب پیشتاز کارگری«انقالبی یعنی یک 

چنین ارگان سازماندھی است کھ می تواند بھ نیروی 

اعتراضی جامعھ سمت و سوی انقالب و تسخیر قدرت 

چنان چھ با روی کار آمدن دولت .سیاسی را بدھد

جدید، فاز جدیدی با خصوصیات باال آغاز شود، بدیھی 

کھ مارکسیست ھای انقالبی باید نھایت بھره است

.برداری را برای انجام این وظیفۀ اصلی بردارند

آیا نقش آفرینی رژیم اسالمی در خاورمیانھ بھ :سؤال

تثبیت یا فروپاشی رژیم می انجامد؟

بدیھی است کھ نقش آفرینی رژیم :مازیار رازی

بھ یسماسالمی در خاور میانھ با ھمکاری امپریال

دولت ھای سرمایھ .روپاشی آن منجر نخواھد شدف

تنھا برای .از میان بر نمی داردیسمداری را امپریال

تحت کنترل قرار دادن رژیم ھای منطقھ آن ھا را زیر 

فشار قرار می دھند، تأدیب می کنند و یا تغییر می 

اما در ھیچ موردی نظام امپریالیستی خواھان .دھند

در ھیچ کشوری بھ ویژه فروپاشاندن نظام سرمایھ

تغیر رژیم و سر بھ نیست کردن .خاور میانھ نیست

یک متحد سرکش و جایگزین کردن یک مھرۀ 

ارتجاعی با یک فرد ارتجاعی دیگر بھ مفھوم 

.سرنگونی نظام سرمایھ داری در آن جامعھ نیست

با استفاده از اعتراضات و یسماضافھ بر این، امپریال

قۀ خاورمیانھ رخ داد، آغاز بھ خیزش ھایی کھ در منط

.تغییر نقشۀ ژئوپلتیک منطقھ بھ نفع خود نموده است

پس از دخالتگری در مصر، و سربھ نیست کردن 

قذافی در لیبی، مدت ھاست کھ پروژۀ حمایت از ارتش 

و تالش برای »جبھۀ اسالمی«آزادی سوریھ، و اخیراً 

ھ بیسمروی کار آوردن یک رژیم وابستھ بھ امپریال

مھم ترین متحد استراتژیک رژیم در (جای بشار اسد 

.آغاز شده است)منطقھ

باال گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش ھای ادامھ دار 

ایاالت متحده و قدرت ھای بزرگ اروپا در مسلح 

کردن شورشیان سوریھ، ریسک گسترش جنگ بھ 

لبنان کھ داالن .سراسر منطقھ را افزایش داده است

بھ نیروھای اپوزیسیون سنِی مورد حمایت انتقال سالح
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ایاالت متحده در داخل سوریھ بوده، امروز خود گاه و 

.بی گاه صحنۀ نمایش جنگ است

در حالی کھ بحث در زمینۀ صلح بھ پیشنھاد آمریکا و 

ادامھ دارد، آمریکا و »٢کنفرانس ژنو «روسیھ در 

متحدانش درحال استفاده از این موقعیت برای آماده 

آمریکا درحال استفاده از این .کردن خود ھستند

فرصت برای مذاکره جھت مستحکم کردن ھمکاری 

، از جملھ بریتانیا، ترکیھ، »ائتالف اراده«کشورھای 

مصر، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی 

.با خود است

بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با سوریھ و 

گرایش ھایی از حماس در حزب هللا و ھمین طور 

با رفتن اسد، رژیم در .شرف بھ ھم خوردن است

منطقھ تنھا خواھد ماند و از این نظر نگرانی جمھوری 

ضمناً پس از درگذشت یکی .اسالمی شّدت یافتھ است

از متحدین بین المللی ایران، یعنی ھوگو چاوز، 

.وضعیت سیاسی بین المللی رژیم نا مساعدتر شده است

ن باید توجھ داشت کھ تنھا طبقۀ کارگر متکی بھ ھمچنا

قشرھای تحتانی خرده بورژوازی، زنان و (متحدانش 

)جوانان مبارز، دھقانان و ملیت ھای ستم دیده ایران

سازمان ھا و (ھمراه با حمایت متحدان بین المللی اش 

، )احزاب مترقی انقالبی و کارگری در سراسر جھان

سرمایھ داری ایران قادر بھ سرنگون کردن دولت

رژیم جمھوری اسالمی تا مادمی کھ بھ .است

، بھ بقای خود ادامھ )کھ کرده(تمکین کند یسمامپریال

.خواھد داد

در عین حال، شرایط کنونی جنبش کارگری در ایران 

کارگران از .بیش از ھر زمان دیگری ناموزون است

یک سو متحمل سخت ترین فشارھای اقتصادی شده اند 

و دیگر توان تحمل این فشار را ندارند، و از سوی 

دیگر مبارزات و اعتراضات آن ھا پراکنده و بدون 

کارگران در ایران .انسجام با سایر مبارزات است

شوراھای کارگری ١٣۵٧ھمزمان با انقالب سال 

کارخانجات و محالت را تجربھ کردند و بالفاصلھ 

ن ھرگز مورد سرکوب شدید قرار گرفتند و تاکنو

نتوانستھ اند بھ طور گسترده خود را در تشکالت 

بالفاصلھ پس از .کارگری دلخواھشان متشکل کنند

انقالب، اختناق و سرکوب سیستماتیک باعث شد کھ 

کارگران ھمۀ اعتماد بھ نفسی کھ در دوران انقالبی بھ 

دست آورده بودند، اعتماد بھ نفسی کھ طبقۀ کارگر را 

در جامعھ کرده بود، از دست دارای ھژمونی کامل 

ھمین موضوع پراکندگی کارگران را افزایش .بدھند

داده، مبارزات آن ھا را بھ انسجام و وحدت نمی 

در عین حال اعتراضات کارگری در ایران ھر .رساند

بار بیشتر از قبل خصلت ضّد سرمایھ داری بھ خود می 

.گیرد

ارتباط کارگران ایران ھرچند بھ طور پراکنده و بدون

با یکدیگر، اما بھ ھر رو وارد مبارزه علیھ سرمایھ 

بھ عنوان مثال شاھد بودیم کھ درست (داری می شوند 

چند روز پیش از اعالم نتایج از سوی شورای نگھبان، 

کارگران کارخانۀ کاشی گیالنا، در اعتراض بھ عدم 

ماھۀ خود با آتش زدن ٩پرداخت حقوق معوقۀ 

قزوین را بستند؛ این -رشتالستیک و تجمع، جادۀ

قبیل اعتراضات ھر روز و ھر روز در سرتاسر 

فشار مبارزات کارگران بر ).کشور بروز پیدا می کنند

دولت سرمایھ داری باعث می شود اختناق و فشار و 

سرکوب بیشتر شود، و ھرچھ سرکوب و اختناق بیشتر 
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می شود، نیاز بھ سازماندھی انقالبی برای تقابل با آن

مھمترین وسیلۀ غلبھ بر سرکوب، .بیشتر می گردد

متأسفانھ ھمین فشار و .سازماندھی انقالبی است

سرکوب باعث شده است کھ ورود انحرفات بھ درون 

.جنبش کارگری افزایش پیدا کند

گرایش ھای رفرمیستی و اکونومیستی، خود را با 

آن ھا بھ زعم خود در حال .شرایط موجود وفق داده اند

بارزه اند، اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نیست کھ خوِد م

آن ھا را در مقابل سرکوب مصون بدارد، چھ رسد بھ 

متأسفانھ بخش مھمی از پیشروان .کّل طبقۀ کارگر

سنتی کارگری ھرچھ بیشتر سرکوب می شوند، بیشتر 

آن ھا .بھ علنی گرایی و قانون گرایی روی می آورند

ۀ قانونی مبارزه، بھ جای آن با قرار دادن خود در حلق

کھ خود را از گزند سرکوب مصون نگاه دارند، در 

واقع در معرض آسان تر سرکوب کنندگان قرار داده 

در نتیجھ فعالیت آن ھا بھ جای این کھ قادر باشد .اند

اعتماد بھ نفس را بھ کّل طبقۀ کارگر منتقل کند، در 

ده عمل بھ کاھش اعتماد بھ نفس کارگران منجر ش

در این شرایط شاھدیم کھ بعضی از این پیشروان .است

سنتی کارگری، روی جناحی از حاکمیت مانور می 

دھند، چرا کھ بھ زعم آن ھا فعالیت ھای یک دھۀ 

گذشتھ اثبات کرده است کھ مبارزه بدون وجود آزادی 

ھای نیم بند و گشایش ھای دمکراتیک ممکن نیست، و 

-ح و گرایش ھای بورژوااین امر تنھا با حاکمیت جنا

.لیبرال ممکن است

٢٠١۴لندن، ژانویھ 

:١٣۵٧بھ مناسبت سی و چھارمین سالگرد قیام بھمن 

پیش زمینھ تاریخی و درس ھا

فھرست

مازیار رازیبا رفیق میلیتانتمصاحبھ 

.با سالم و تشکر برای شرکت در این مصاحبھ:میلیتانت

١٣۵٧سالگرد قیام بھمن ۀمازیار رازی در آستانرفیق 

یاین واقعھ و درس ھاۀبارمی خواستیم نظر شما را در

.آن برای نسل جوان بدانیم

ھ ب.با درود بھ شما و خوانندگان میلیتانت:مازیار رازی

جود ارعاب ھا و اعتقاد من در وضعیت کنونی با و

دولت سرمایھ داری، نسل جوان ۀسرکوب ھای بی روی

ایران درک کرده کھ برای کسب دمکراسی و آزادی تنھا 

.راه، تداوم مقاومت و مبارزه با دولت سرمایھ داری است

ۀاند کھ ریشمھم تر از آن، کارگران و جوانان دریافتھ 

بیکاری ھا، بی مسکنی ھا و عدم آزادی تمام فالکت ھا،

و آسایش روحی و فکری، در ھمین نظام سرمایھ داری 

.ایران نھفتھ است

اما، مھم تر از این تجارب عینی، درس ھای قیام بھمن 

و و زنان ایران می تواند برای جوانان و کارگران پیشر

زیرا در چنین .آتی آن ھا باشدۀمبارزات دوریراه گشا

، ١٣۵٧سالگرد قیام بھمن مین ٣۴و در آغاز وضعیتی 

بررسی درس ھای آن می تواند کمک در راستای 

.مبارزات آتی کارگران پیشرو باشد

و »قیام«اما، در ارزیابی قیام بھمن تنھا نمی توان بھ 

مردم علیھ استبداد پھلوی اشاره »قھرمانان«مبارزات 

در این امر تردیدی نیست کھ بدون از خود .کرد

وسیع مردم ایران بھ ویژه ۀگذشتگی، مقاومت و مبارز
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اما، .کارگران و زحمتکشان، آن قیام بھ ثمر نمی رسید

مسألھ این جاست کھ آن قیام عظیم در زمان کوتاھی بھ 

رھبری قیام از دست کارگران، جوانان، .شکست انجامید

ستمدیده و سربازان و نیروھای مسلح مردمی، یملیت ھا

ھ دست ھمان ساواکی ھای سابق و ارتش و خارج شد و ب

.پاسداران و سرمایھ داران سپرده شد

پیش از توضیح علل شکست، می توانید در :میلیتانت

مورد پیش زمینھ ھای عینی کھ منجر بھ این قیام شد 

توضیح دھید؟

می توان اذعان داشت کھ از بدو .بلھ حتما ً:مازیار رازی

رمایھ داری، بحران دائمی ادغام ایران در بازار جھانی س

این مسألھ البتھ .ایران گردیدۀجامعاجتماعی گریبان گیر 

ایران نبوده کھ شامل اکثر کشورھای واپس ۀتنھا ویژ

قاجار اثرات ادغام ۀاما، در ایران از دور.مانده می گردد

تحت.آن در نظام امپریالیستی بھ وضوح دیده می شود

روسیھ تزاری از ۀھ ویژفشار کشورھای امپریالیستی، ب

شمال و بریتانیا از مرزھای شرق، دولت قاجار تحت 

سالطین .استیالی مالی حکومت ھای امپریالیستی در آمد

قاجار، برای رفع نیاھای مالی دولت و دربار، بھ ویژه در 

روس، -مورد ایجاد ارتش و وسایل جنگ ھای ایران

ران مجبور بھ دریافت وام ھای کالن از سرمایھ دا

خارجی شده و در مقابل امتیازات اقتصادی کالنی بھ آن

بدین ترتیب راه برای سرازیر شدن .ھا اعطا کردند

کاالھای مصنوعی غرب بھ بازارھای محدود ایران باز 

از سوی دیگر، دولت آغاز بھ فروش رساندن .شد

مناصب دولتی و امالک سلطنتی و خالصھ بھ بازرگان و 

در نتیجھ، مالکیت خصوصی بر .دثروتمندان ایرانی کر

زمین رشد کرد و این تأثیر مستقیمی بر وخیم شدن 

انقالب مشروطھ تحت چنین .وضعیت دھقانان گذارد

.وضعیتی بھ وقوع پیوست

شکست دولت تزار در جنگ ژاپن و روس و انقالب 

روسیھ، نیز در گسترش جنبش علیھ دولت قاجار ١٩٠۵

.تأثیر گذارد

عطفی بود درۀنقط١٩١٧در سالسرنگونی تزاریزم

پیروزی انقالب اکتبر .استبدادی در ایرانمبارزات ضّد 

اما از .روح نوینی در جنبش ھای منطقھ دمید١٩١٧

سوی دیگر دولت انگلستان را مصمم کرد تا در مقابل این 

بھ ایجاد )بھ ویژه تأثیر آن در ھندوستان(جنبش ھا 

ه تا از گسترش حکومت ھای مرکزی قوی مبادرت کرد

یکی از دستاوردھای .جنبش ھا جلوگیری بھ عمل آورد

رضاشاھی »سیاه«آن در ایران تشکیل بیست سال اختناق 

.بود

، با فرار رضاشاه و فروپاشی ارتش ١٣٢٠در شھریور 

ایران، تحت تأثیر اشغال ایران توسط نیروھای متفقین، 

ان در زم.بار دیگر گشایش ھایی در ایران ایجاد گشت

کوتاھی، جنبش ھای ملیت ھای ستمدیده ُکرد و آذری علیھ 

.ستم ملی شکل گرفتند و بھ پیروزی ھایی نیز دست یافتند

جنبش کارگران، بھ ویژه کارگران صنایع نفت، برای 

.نخستین بار در تاریخ در سطح سراسری تحقق یافتند

اما، خیانت ھای بورکراسی شوروی بھ جنبش آذربایجان، 

سیاست ھای سازش .منجر کردرا بھ شکستآن جنبش 

نیز جنبش کارگری را بھ کج راه »حزب توده«ۀکاران

برده و اعتصاب ھا و مبارزات کارگری شکست 

در پی آن، دست دولت برای حملھ بھ جنبش .انجامیدند

.کردستان و آذربایجان باز ماند

خواست اعطای امتیاز (اما راست روی ھای حزب توده 

در (روی ھای آن »چپ«و سپس )ھ شوروینفت شمال ب

بھ تنھایی حرکت ھایی توده )مقابل جنبش ملی شدن نفت

در »ملیۀجبھ«کھ بلی مردم ایران را مسدود نکرد، ا

ک را مھلۀشدن نفت قرار گرفتھ و ضربرأس جنبش ملی 
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»ملی«ملی از جنبش ۀدر واقع جبھ.بر پیکر آن زد

لی بارھا کوشید تا مۀجبھ!بیشتر ھراسید تا از سلطنت

ختھ و بھ مطالبات خود از ی را پراکنده سااجنبش توده 

ندبازی بین دولت ھای او بند با دربار و بطریق زد

اما، این مانورھای عاقبت خود .امپریالیستی، نایل آید

تیر علیھ ٣٠توده ھایی کھ در .ملی را نیز فدا کردۀجبھ

دلیلی برای دفاع مرداد ٢٨در ،سلطنت بھ پا خاستھ بودند

، ١٣٣٢مرداد ٢٨کودتای .از حکومت مصدق نیافتند

ای اشتباه تثبیت ارتجاع، در واقع نتیجھ سیاست ھۀدور

.ملی بودۀحزب توده و جبھ

، با قطبی شدن و تشدید بحران ١٣۵٧پیشا قیام ۀدر دور

ھای اجتماعی شاه، تضادۀساختاری سرمایھ داری دور

سی بحران سیاسی آن دوره، اساۀزمین.نیز حاد گشتند

بھ سخن دیگر، .بحران اشباع تولید سرمایھ داری بود

بخش ھای موجود تولید صنعتی با محدودیت ھای 

ماشین آالت (تولید وسایل تولیدی .ساختاری مواجھ شدند

اجازه توسعھ نمی یافتند، تنھا تولید متکی )اساسی تولیدی

آھن و تولید کفش ملی، تیر(بر وسایل مصرفی بود 

تولید و سرمایھ گذاری در کشاورزی نیز رو بھ ).غیره

بیکاری ازدیاد یافتھ و فقرای .کاھش مطلق می رفت

ناتوانی دولت شاه در مھار .شھری ناراضی افزایش یافتند

ۀدر نتیجھ زمین.ھ فرار سرمایھ شدکردن بحران، منجر ب

.فراھم آمد١٣۵٧عینی برای قیام بھمن 

رژوازی ضد سلطنت شاھنشاھی در نقش بو:میلیتانت

قیام چھ بود؟

»ظاھر«در ھر انقالبی بورژوازی با :مازیار رازی

در قیام .متفاوتی برای تحمیق توده ھا نمایان می شود

بھمن نیز بورژوازی ایران پس از قطع امید از رژیم شاه 

ۀسرمایھ داری دیگر، ملبس بھ جامبھ شکل یک رژیم 

ری نپایید کھ اکثریت مردم دی.ظاھر گشت»روحانیت«

.ایران بھ ماھیت واقعی رژیم سرمایھ داری پی بردند

یکی از درس ھای قیام بھمن این است کھ کارگران 

پیشرو نبایستی تحت ھیچ وضعیتی بھ ھیچ یک از گرایش 

بورژوازی با ھر لباسی کھ ؛ھای بورژوازی اعتماد کنند

ه ھای ظاھر گردد، ھدفی جز خیانت بھ آرمان ھای تود

.کارگر و زحمتکش نداشتھ و نخواھد داشت

در عین حال، گرایش ھای خرده بورژوا در ھر انقالبی 

پرولتاریا و (بین دو قطب اصلی جدل طبقاتی 

مابینی کھ بھ »گرایش«این .در نوسان اند)بورژوازی

پا بر عرصھ جدل طبقاتی »رادیکال«ظاھری آراستھ و 

ھ قدرت بیشتری را کۀسمت و سوی طبقمی گذارد، بھ 

.در نھایت بھ جنگ می آورد، می رود

تجربھ قیام بھمن نشان داد کھ بخشی از خرده بورژوازی 

بھ علت نبود یک سازمان سراسر انقالبی، بھ نیروی 

ضدانقالب تبدیل گشتھ و شکست انقالب را »ضربت«

تنھا دھقانان فقیر، ملیت ھای ستمدیده و زنان .تسریع کرد

سایر .یکال از متحدان پرولتاریا ھستندو جوانان راد

.قشرھا متزلزل خرده بورژوازی قابل اعتماد نیستند

پس چرا در این وضعیت رھبری انقالب ضد :میلیتانت

ی علیھ نظام شاھنشاھی بھ دست روحانیت افتاد و داستبدا

نھ یک نیروی انقالبی و ضد سرمایھ داری؟

چند علت بھ بھ١٣۵٧رھبری قیام بھمن :مازیار رازی

.دست روحانیت افتاد

اختناق بیست و چند سالھ ی پس از ۀاول، در کل دور

کودتا، حکومت شاه بھ پراکنده نگھ داشتن و متفرق کردن 

جنبش کارگری و نیروھای وابستھ بھ آن توفیق حاصل 

ھیچ یک از مخالفان رژیم از کوچک ترین .کرده بود

در .ار نبودندآزادی بیان، سازماندھی و تجمع برخورد
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صورتی کھ در مساجد و حسینیھ ھا بر روی مخالفان 

گرچھ مخالفان مذھبی نیز قربانی .مذھبی باز بودند

دستگیری ھا، شکنجھ ھا و اعدام ھا توسط ساواک گشتند، 

.اما این ھا قابل مقایسھ با سایر نیروھای اپوزیسیون نبود

م دوم، خرده بورژوازی، در اثر ادغام ایران در نظا

ری در دو امپریالیستی و بھ ویژه رشد مشخص سرمایھ دا

پیش از قیام بھمن، آسیب فراوان دیده و بھ مخالفان و ۀدھ

نفوذ .معترضان سیاست ھای رژیم شاه تبدیل شده بودند

روحانیت در درون این قشر سنتاً بسیار عمیق بوده و در 

اقع در و.نتیجھ قادر بھ بسیج مخالفان علیھ رژیم شاه شدند

مادی روحانیت این قشر بودند کھ مسایل شان توسط ۀپای

و »عدالت خواھی«عوام فریبی ھای روحانیت مبنی بر 

اسالمی و تظلم جویی شیعھ بر آورده می »تساوی طلبی«

.شد

سوم، نبود رھبری جنبش کارگری و نقش مخرب حزب 

توده و جبھھ ملی و اتحاد آنان منجر بھ تحمیل رھبری 

.جنبش توده ئی گشتروحانیت بر

اپوزیسیون «توضیح دھید کھ نقش نیروھای :میلیتانت

چھ بود؟»چپ

بھ اعتقاد من، مسبب اصلی استقرار و :مازیار رازی

تثبیت موقعیت ضعیف و متزلزل اولیھ رژیم، کجروی ھا 

»سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران«در سیاست ھای 

این دو سازمان .، بود»سازمان مجاھدین خلق ایران«و 

کھ از اعتبار بسیاری میان جوانان و کارگران برخوردار 

مشخص مداخالتی و ۀبودند، بھ علت نداشتن برنام

ارزیابی صحیح از ماھیت واقعی رژیم خمینی، سر تعظیم 

فرود آوردند و !»روحانیت مبارز و مترقی«در مقابل 

را فدای ندانم کاری سیاسی »چپ«کل نیروھای جوان 

اولی با بھ ارث بردن سیاست ھای .کردندخود

ضد«استالینیستی تشکیل بلوک طبقاتی، رژیم را در ابتدا 

طبقھ کارگر معرفی کرد و دومی »متحد«و »امپریالیست

بھ عنوان یک سازمان خرده بورژوا در مقابل رژیم 

.تمکین کرد

برای نمونھ، یک سال پس از قیام، در زمان انتخابات 

جمھوری، سازمان چریک ھای فدایی نخستین ریاست 

، بھ جای تشکیل یک ۴٣ۀکار شمارۀخلق، در نشری

اتحاد عمل گسترده از صف مستقل کارگران و نیروھای 

»حداقلۀبرنام«مارکسیست، با انتشار رئوس انقالبی و 

انتخاباتی، حمایت از مسعود رجوی ۀو خالی کردن صحن

ۀنیز نمایندچند روز قبل از انتخابات.را توجیھ کرد

کاندیداتوری »فقیھ اعظم«سازمان مجاھدین بھ فرمایش 

کمونیست خود را »متحدان«ۀخود را پس گرفت و کلی

این گونھ ندانم کاری ھای سیاسی منجر !خلع سالح کرد

برای رژیم در سازماندھی و »فرصت طالیی«بھ ایجاد 

تدارک نیروھای ضدانقالبی علیھ کارگران و نیروھای 

ھای این دو سازمان پس از »چپ روی«.بی گشتانقال

ھا آنۀاولیۀاین دوره نتوانست سیاست ھای اشتباه دور

ھا نیز فدای اشتباھات گذشتھ را خنثی کند و خود آن

.گشتند

بعدی، نقش حزب توده در ھمکاری ۀالبتھ در مرحل

تأثیرات مخربی !»ضدامپریالیست«نزدیک با ھیئت حاکم 

حزب .تقویت کرد»تمام سطوح«در گذاشتھ و رژیم را 

توده بار دیگر نشان داد کھ در چالش ھای طبقاتی در کدام 

بھ سرمایھ »خدمات«بھای این .سنگر قرار می گیرد

.ھا نیز خود پرداختندداری ایران را آن

خرده »رادیکال«قیام بھمن نشان داد کھ از سازمان ھای 

، »ونیستکم«ھایبورژوا کھ با بھ یدک کشیدن نامھ 

حیات سیاسی ۀبھ عرصپا»فدایی«و »خلق«، »کارگر«

اجتماعی نیز »پایھ«می گذارند، و گاھی نیز از 
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نیز می دھند، نمی توان توقع »شھید«برخوردار شده و 

»اساسی«ھا بدون لغزش ھای داشت کھ پیگرانھ و تا انت

و »اجتماعیۀپای«داشتن .پرولتاریا باقی بمانندۀدر جبھ

، گرچھ قابل »از خود گذشتگی«و »شھید«اعطای

تقدیرند، اما الزاماً مشی صحیح سیاسی را تضمین نمی 

.کند

این گرایش ھا تا برش کامل از برنامھ ھای ناروشن خرده 

بورژوایی و الحاق بھ صفوف کارگران پیشرو در 

و پذیرش عملی راستای ایجاد حزب پیشتاز کارگری 

سیاست ھای زیگزاگ وار سوسیالیزم انقالبی، بھۀبرنام

، ھمان طور کھ طی »راست گرایانھ«و »چپ گرایانھ«

انقالب اخیر بطور سیستماتیک انجام دادند، ادامھ داده و 

.نقش تعیین کننده و مؤثر در انقالب آتی ایفا نخواھند کرد

آیا نبود حزب پیشتاز کارگری در شکست :میلیتانت

انقالب مؤثر نبود؟

گرچھ در تاریخ، .کامالً درست استبلھ :مازیار رازی

امکان پیروزی قیام ھا و انقالب ھا علیھ حکومت ھای 

مستبد وجود داشتھ، اما بدون یک حزب پیشتاز کارگری، 

انقالبی، پیروزی نھایی تضمین نشده و ۀمجھز بھ برنام

ی اقیام بھمن نمایانگر چنین واقعیت تاریخی .نخواھد شد

مردم ایران و بھ ویژه ۀدیدقیام توسط قشرھای ستم.بود

رژیم سرمایھ داری .کارگران صنعت نفت سازمان یافت

جایی کھ سازماندھی اما، از آن.شاه سرنگون شد

متشکلی وجود نداشت، رھبری انقالب بھ دست یک 

.انقالبی دیگر، افتادگرایش ضّد 

سرمایھ داران و متحدان ملی و بین المللی شان برای بھ 

نقالب تدارک دیدند؛ در صورتی کھ کج راه کشاندن ا

نیروھای انقالبی کھ در رأس جنبش کارگری قرار گرفتھ 

.بودند، چنین تدارکی را ندیدند

برای توفیق درانقالب آتی چنین درسی بایستی توسط 

این .نیروھای مارکسیست انقالبی در نظر گرفتھ شود

زیرا کھ در .تدارک بایستی از ھم اکنون صورت پذیرد

اعتالی انقالبی تنھا نیروھایی کھ از پیش چنین ۀدور

سازماندھی را دیده باشند قادر بھ تأثیر گذاری و نفوذ در 

قیام، ۀدورچنان چھ در.کارگر خواھند بودۀدرون طبق

گرایش مارکسیزم انقالبی از حداقلی از نیرو در درون 

پیشروی کارگری برخوردار بود، از ھمان ابتدا در 

ن حقوق دمکراتیک شرکت کرده و مبارزات پیرامو

سرمایھ داری را استبدادی و ضدرھبری مبارزات ضد

ی ایفا می کرد، انقالب ابھ دست گرفتھ و نقش تعیین کننده 

اشت، کھ اما باید توجھ د.مسیر متفاوتی را طی می کرد

نیروھای .پیشین می داشتاین خود نیاز بھ تدارکات

کافی نداشتند و یا نفوذ مارکسیزم انقالبی موجود یا تجربھ

جا گرایش ھای در این.کافی در میان جنبش کارگری

مارکسیزم انقالبی نیز باید بیاموزند کھ رھبری جنبش 

ظاھر نمی »انقالبی«کارگری یک شبھ با برنامھ ھای 

مارکسیست ھای انقالبی نیز باید از پیش تدارک .گردد

با شرکتدخالت گری در جنبش کارگری را دیده باشند و 

مؤثر و مداوم در کنار کارگران اعتبار کافی را کسب 

ۀاعتالی انقالبی برنامۀکرده باشند تا بتواند در دور

بدیھی است کھ بدون .انقالبی خود را بھ آزمایش بگذارند

کارگر قادر ۀآموزشی، طبقتدارک سیاسی، تشکیالتی و 

زچنین اقداماتی نی.بھ حفظ دستاوردھای خود نخواھد شد

.پذیر استتنھا توسط یک حزب پیشتاز کارگری امکان

مداخالت مستمر در درون از ه ایحزبی کھ طی دور

کارگر، اعتبار و اعتماد حداقل قشر پیشروی ۀطبق

.کارگری را بھ خود جلب کرده باشد

، ١٣۵٧آتی، متکی بر تجارب انقالب بھمن ۀدر دور

تشکیل یک نیروھای مارکسیزم انقالبی ۀوظیفھ اصلی کلی

با رعایت دمکراسی ،»ضد سرمایھ داری«اتحاد عمل 
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درونی، ھمراه با تدارک ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری 

با توجھ بھ وضعیت .ھمراه با پیشروان کارگری است

اسفبار نیروھا و افراد چپگرا، تشکیل یک حزب پیشتاز 

انقالبی بھ مبارزه در راستای اتحاد گرایش ھای 

.خورده استکمونیستی پیوند

اما در این عین حال این حزب باید در پیوند با متحدان 

طور کھ نظام سرمایھ ھمان.بین المللی خود شکل گیرد

داری ایران بخشی از نظام سرمایھ داری جھانی است، 

نیز از لحاظ اقتصادی یک امر ملی نیست کھ سوسیالیزم 

ببھ ھمین ترتیباید در سطح بین المللی ساختھ شود،

.طبقھ کارگر ایران نیز بخشی از پرولتاریای جھانی است

حزب پیشتاز کارگری در ایران بھ مثابھ نھادی برای 

نیز رھبری طبقھ کارگر در راستای انقالب سوسیالیستی،

باید در پیوند با یک سازمان بین المللی پیشتاز کارگری 

تدارک چنین امری با توجھ بھ وضعیت .پیوند یابد

پروژه احیای ازمان ھای سیاسی بین المللی،بحرانی س

.استمارکسیستی

١٣٩٢بھمن ١٠

سابقۀ جھت گیری :در حاشیۀ نشست داووس

جمھوری اسالمی نسبت بھ امپریالیسم

فھرست

نشستجمھوری ایران در سخنرانی افتتاحرئیس

، بر آمادگی کشورش برای ٢٠١۴ژانویھ ٢٣داووس 

ھمکاری در زمینۀ انرژی، تأکید و از مشارکت 

او از .اقتصادی در حوزۀ انرژی استقبال کرد

گذاران جھانی دعوت کرد بھ سیاستمداران و سرمایھ

او .دوستی ایرانیان را تجربھ کنندایران بروند و مھمان 

بعضی از مدیران حوزۀ در حاشیۀ اجالس داووس با 

تر گفتھ بود در او پیش.انرژی دیدار کرده است

ھای از دست رفتۀ ھای خود بر فرصتمالقات

.گذاری در ایران تأکید خواھد کرداقتصادی و سرمایھ

روابط دولت سرمایھ داری ایران با دولت ھای 

برای آشنایی خوانندگان .امپریالیستی رو بھ بھبود است

ن روابط و موضع مارکسیست ھای انقالبی با سوابق ای

طی یک دھھ گذشتھ، زمانی کھ اکثر گرایش ھای 

بھ ایران را یسماپوزیسیون چپ، حملھ نظامی امپریال

قریب الوقوع می دانستند، مصاحبۀ میلیتانت با رفیق 

.را بار دیگر انتشار می دھیم»مازیار رازی«

میلیتانت

زیار رازیمامصاحبھ نشریھ میلیتانت با رفیق 

با درود رفیق مازیار؛ ھمان طور کھ مطلع :میلیتانت

ما شاھد سخنرانی حسن ٢٠١٣سپتامبر٢۴ھستید، 

.روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم

گفتھ می شود این نخستین بار است کھ رژیم چنین جھت 

آیا این درست .گیری ای بھ سمت غرب داشتھ است
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رژیم و غرب در پیش بھ چھ صورت بوده است؟سابقۀ روابط متقابل دھید کھاست؟ ممکن است توضیح

گرچھ جھت گیری کنونی بھ ویژه پس از :مازیار رازی

انتخاب حسن روحانی یک مھندسی از باال برای تبانی 

بوده است، اما این موضع از سال ھا پیش یسمبا امپریال

در سیاست ھای رژیم مشھود بوده است و بھ خودی 

سال پیش در ٨برای نمونھ بیش از .خود تازگی ندارد

بھمن ١٧زمان ریاست جمھوری جرج بوش، در 

، زمانی کھ اکثر سازمان ھای اپوزیسیون از ١٣٨۴

آمریکا صحبت بھ میان »حملھ نظامی قریب الوقوع«

را عمالً بھ بھانھ ای برای »جنگ«آورده و مسألۀ 

کھ کماکان موضعی(سازش طبقاتی مبدل کرده بودند

تا ھمین اواخر نیز در میان این طیف وجود داشتھ 

، ما در مقالھ ای دربارۀ تھدیدھای آقای بوش و )است

:نظامی آمریکا چنین نوشتیم»قریب الوقوع«جنگ

بر خالف گفتار بوش انگیزۀ اصلی برای تھاجمات «

بھ ارمغان آوردن )و احتماالً ایران(نظامی بھ عراق 

تحمیلی “دموکراسی”!ادی نیستو آز“دموکراسی”

یکی از انگیزه ھای مھم !بر عراق را مشاھده کردیم

و حملھ احتمالی بھ (حملۀ نظامی آمریکا بھ خاک عراق 

.دسترسی بھ منابع نفتی این کشور ھا است)ایران

دیک «کھ (شرکتھای نظیر ِاسو، تکزاکو، ھالی برتون 

ار ھز۶٠٠معاون رئیس جمھور آمریکا حدود »چینی

؛ و سایر )دالر در سال از آن شرکت حقوق می گیرد

شرکت ھای نفتی از توفیق این تھاجم نظامی ذینفع بوده 

و درآمد نفتی خود را برای سال ھای سال افزایش 

اما علت اصلی حملھ نظامی، صرفاً .خواھند داد

انگیزه اصلی را بایستی در بحران .نیز نیست»نفت«

.لیستی آمریکا جستجو کرداقتصادی عمیق نظام امپریا

ماه پیش از١٨(٢٠٠٠اقتصاد آمریکا از بھار سال 

، پس از یک دھھ رونق اقتصادی، )سپتامبر١١واقعۀ 

نشانۀ این بحران اقتصادی در .دچار بحران عمیقی شد

»نسدک«سقوط تدریجی شاخص بازار بورس 

)Nasdac کھ شامل سھام بسیاری از شرکت ھای

، نمایان شد؛ )امپوتری می شودکتولیدی بھ ویژه

 Dow Jones(داو جونز اینداستریال «ھمچنان 

Industrial(زیر ضرب بحران اقتصادی رفت.

٣در حدود٢٠١١شاخص بورس نسدک تا سال 

امروز .تریلیون دالر از ارزش خود را از دست داد

بسیاری از .تریلیون دالر رسیده است۴این رقم بھ 

.ای کالن خود را از دست دادندسھام داران، سرمایھ ھ

سیر نزولی را آغاز کرده و تولید صنایع بزرگ

بیکاری بی سابقھ ای گریبان کارگران و کارکنان 

میزان .کارخانھ ھا و شرکت ھا را گرفتھ است

۵بھ ٣، از ٢٠٠١بیکاری، چند ماه پیش از سپتامبر 

تنھا در مدت دو سال ریاست .درصد افزایش یافت

این ارقام .میلیون نفر بیکار شدند٢ش جمھوری بو

.حداقل در دو دھۀ گذشتھ بی سابقھ بوده اند

نئو”سیاست ھای “طالیی”دورۀ اخیر، پایان دورۀ 

جناح محافظھ کار را نشان می دھد، کھ توسط “لیبرال

ریگان آغاز شده و در دوره بوش پدر ادامھ یافتھ و پس 

ما با آغاز دورۀ ا.از فروپاشی شوروی تحکیم یافتھ بود

بحران اقتصادی، تمام نقشھ ھای درازمدت دولت 

در نتیجھ، در دورۀ پیش از .آمریکا بھ بن بست رسید

سپتامبر، نظریھ پردازان ھیئت حاکم آمریکا ١١واقعۀ 

را برای حل “نوینی”دست بھ کار شده تا سیاست ھای 

اما سیاست ھای .این بحران عمیق اقتصادی ارائھ دھند
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این ھا سیاست ھایی .ده، چندان نوین نیز نبودندطرح ش

بودند کھ از دو دھھ پیش و بھ ویژه پس از فروپاشی 

در میان ھیئت حاکم آمریکا در ١٩٩٠شوروی از سال 

نام “دکترین بوش”آن چھ امروز .جریان بوده است

.گرفتھ است؛ ریشھ در این نظریات دارد

کھ “ینشاھ”یا جناح “محافظھ کاران نوین”جناح 

امروز کل مقام ھای اجرایی ھیئت حاکم را در کابینۀ 

بوش در دست گرفتھ، از دھۀ پیش بر این باور بود کھ 

١٩٣٠برای جلوگیری از بحران ھای اقتصادی نظیر 

در آمریکا، می بایستی پس از دورۀ جنگ سرد و 

فروپاشی بلوک شرق، بھ شکل یک سویھ 

)unilateral( مھره ھای .کردبھ مسایل جھان برخورد

نظریھ (اصلی این نظریھ افرادی مانند پال والفوویچ 

-معاون دونالد رامسفیلد؛ ریچارد چینی–)پرداز اصلی

وزیر دفاع؛ -معاون رئیس جمھور؛ دونالد رامسفیلد

–مشاور رئیس جمھور؛ کاندولیزا رایس -ریچارد پرل

این باند سیاسی در مقابل .وزیر امور خارجھ؛ ھستند

کھ مدافع برخوردی متعادل و چندین “کبوتر”ح جنا

بھ مسایل جھانی بودند، قرار )multilateral(سویھ 

.گر فت

بھ شکل ١٩٩١این نظریات توسط این باند از سال 

برای نمونھ ریچارد چینی، وزیر دفاع .علنی ارائھ شد

وقت در کابینۀ بوش پدر، خطاب بھ کمیسیون دفاع سنا 

آستانۀ حملۀ نظامی بھ عراق در١٩٩١فوریۀ ٢١در 

این جنگ پیش درآمدی بر نوع ”:چنین اظھار داشت

منازعاتی است کھ ما احتماالً در عصر جدید با آن 

غیر از آسیای جنوب غربی، .…سروکار خواھیم داشت

ما در اروپا، آسیا، اقیانوس آرام و آمریکای التین و 

ھا و ما باید سیاست .مرکزی نیز منافع عمده ای داریم

نیروھای خود را بھ شکلی سازمان دھیم کھ قادر باشند 

در آینده از بروز چنین خطرات منطقھ ای جلوگیری 

.“کرده و یا سریعاً آنان را سرکوب کنند

و ١٩٩١گرچھ این نظریات در آستانۀ جنگ فوریۀ 

دوره شکوفایی اقتصادی آمریکا تعیین کننده نبود؛ اما 

حران اقتصادی، این با آغاز ب١٩٩٠در اواخر دھۀ

جورج بوش با ٢٠٠٠نظریات تقویت گشتھ و در سال

تقلب انتخاباتی آشکار برای اجرای سیاست ھای این 

در واقع ٢٠٠١سپتامبر١١اتفاق .جناح انتخاب شد

کھ بھ منظور بھ اجرا گذاشتن مانند ھدیھ ای بود

سیاست ھایی کھ طی بیش از یک دھھ تدارک دیده شده 

سپتامبر١١چنان چھ بن الدن .ن نازل شدبود، از آسما

را سازمان داده باشد؛ بیشترین خدمت را برای اجرای 

.برنامھ ھای این باند، انجام داد

سپتامبر ھمان مواضع، اکنون بھ عنوان ١١پس از 

نظریات رسمی دولت آمریکا در سندی تحت عنوان 

بھ این “استراتژی امنیت ملی ایاالت متحد آمریکا”

:فرمولھ شدصورت 

حفظ و تأمین ھژمونی بالمنازع نظامی آمریکا در -١

.جھان بھ عنوان تنھا ابر قدرت نظامی

آمادگی مطلق دولت آمریکا برای حملۀ نظامی -٢

علیھ ھر کشور و نیرویی در جھان کھ “پیشگیرانھ”

.امنیت و منافع ملی آمریکا را بھ مخاطره می اندازد

رج از آمریکا از ھرگونھ معافیت آمریکایی ھا در خا-٣

.محکومیت جنایی بین المللی

تھاجم بھ خاک افغانستان و پس از آن عراق، آغاز 

در سطح جھانی بھ نمایش می اجرایی این برنامھ را



١٩

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

تھدیدات بھ حملۀ نظامی احتمالی بھ ایران نیز .گذارد

.بر مبنای این سیاست است

نبودجۀ نظامی دولت آمریکا در راستای تحکیم ای

بودجۀ نظامی آمریکا .سیاست طرح ریزی شده است

١۶٠تا بھ امروز نزدیک بھ ٢٠٠١سپتامبر١١از 

با درخواست یک .میلیارد دالر افزایش یافتھ است

٢۵میلیارد دالری از کنگرۀ آمریکا در٧۵بودجۀ 

میلیارد دالر رسیده ٣۵٩، این رقم بھ ٢٠٠٣مارس

نده با انتخاب است، و بھ احتمال قوی در ماه ھای آی

در عین حال .مجدد بوش، بھ چند برابر آن خواھد رسید

نظامی نقداً -مجتمع ھای نظامی و شرکت ھای صنعتی

شرکت ھایی نظیر نورت روپ، .دست بھ کار شده اند

الکھید، جنرال دینامیک و بوئینگ، تولیدات نظامی 

.خود را افزایش داده اند

قوع است؟ گرچھ آیا حملۀ نظامی بھ ایران قریب الو

تمایل ذاتی دولت بوش بر اساس جنگ افروزی و 

تھاجمات نظامی بنا شده است؛ اما بر خالف گرایش 

ھای بورژوا و خرده بورژوایی اپوزیسیون کھ از 

برای ارسال قشون از سوی ١٣۵٧ابتدای قیام بھمن 

آمریکا و جایگزین کردن آخوند ھا با یک رژیم 

ند، دولت آمریکا طرفدار غرب روزشماری کرده ا

ھمواره ترجیح داده است کھ با رژیم سرمایھ داری 

زیرا بدیل بورژوایی .ایران بھ توافق برسد)آخوندی(

سلطنت طلبان و وابستگان .بھتری وجود نداشتھ است

بھ رضا پھلوی کھ از اعتبار سیاسی کافی در ایران 

ھرچند ھم فریاد سوسیال دموکرات (برخوردار نبوده 

ُمھر و نشان رژیم ).دت با سایرین را بکشندشدن و وح

شاھنشاھی و ساواک و شعبان بی مخ ھا بر پیشانی آن 

مجاھدین کھ ھیچ گاه .ھا برای ھمیشھ حک شده است

بھ یک بدیل بورژوایی مبدل نشدند و قمار سیاسی آن ھا 

در مورد وابستھ کردن خود بھ رژیم صدام مفتضحانھ 

لبان نیز بی رمق و اصالح ط.با شکست روبھ رو شد

گرچھ دولت آمریکا ھمۀ .بی عرضھ از آب در آمدند

این بدیل ھا را برای روز مبادا نگاه داشتھ، اما چشم 

انداز اصلی آن معاملھ با خود رژیم جمھوری اسالمی 

.است

واضح است کھ برای متعادل کردن وضعیت بھ نفع 

یم باید با دو روش و یا دو زبان با رژیسمخود، امپریال

زبان مالیم، کھ تاکنون توسط دول .برخورد کند

اروپایی بھ ویژه سھ دولت بریتانیا، فرانسھ و آلمان، 

و زبان قلدر منشی و زور کھ .اتخاذ شده و ادامھ دارد

در واقع اختالف اساسی .توسط بوش ابراز می گردد

بین دولت آمریکا و دول اروپایی بر سر وضعیت ایران 

این ).فات، تاکتیکی و جرئی ھستنداختال(وجود ندارد 

دو روش ھر دو برای ھدایت کردن رژیم ایران بھ 

آیا تھدید بوش علیھ «(».صراط مستقیم طرحی شده اند

١٣٨۴بھمن١٧، مازیار رازی، »ایران واقعی است؟

»)رجوع شود بھ نشر کارگری سوسیالیستی–

چنین ١٣٨۵تیر ٢٢ھمچنین در مقالھ ای بھ تاریخ 

:نوشتیم

پس از تجربۀ فاجعھ آمیز در عراق، تناسب قوا بھ «…

ضرر غرب تغییر کرده است و یک حملۀ نظامی 

توسط آمریکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار 

دولت آمریکا برای مدت طوالنی مجبور .قرار گیرد

است در عراق باقی بماند و بھ اندازۀ کافی توان یک 

در واقع می توان .حملۀ نظامی بھ ایران را ندارد

اذعان داشت کھ در سطح جھانی تناسب قوا بھ ضرر 
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اقدامات ضد امپریالیستی دولت .آمریکا استیسمامپریال

چاوز در ونزوئال و انتخاب اخیر اوو مورالس در 

بولیوی ھمھ نشانگر بھ بن بست رسیدن سیاست ھای 

و استقرار “حل مشکالت جھان”دولت بوش برای 

.است(!)“دموکراسی”

اکنون مسألھ روشن است کھ سناریوی محتمل و در 

دستور روز دول غربی نھ می تواند حملۀ نظامی باشد 

این موضوع را رژیم ایران بھ درستی تشخیص داده (

تحریم اقتصادی .و نھ تحریم اقتصادی مؤثر)است

تصمیم دشواری بھ نظر می رسد، زیرا کشورھایی 

ندان تمایلی بھ این ھمچون روسیھ، چین، ھند و ژاپن چ

کھ قراردادھای کالن نفت و گاز خود را با ایران بر ھم 

بزنند نشان نمی دھند، بھ خصوص روسیھ کھ اخیراً نیز 

قرارداد تسلیحاتی یک میلیارد دالری با ایران بستھ 

.است

بر خالف برخی از نیروھای اپوزیسیون کھ حملۀ 

فرجینظامی آمریکا را واقعی دانستھ و برخی دیگری 

در راستای رھایی از ّشر دولت کنونی می دانند، این 

اما .اقدام بنا بر وضعیت کنونی کامالً غیر محتمل است

حتی در صورت بروز چنین اتفاقی، کارگران و 

زحمتکشان ایران بھ ھیج وجھ از حملۀ نظامی غرب بھ 

و بھ ویژه یسمامپریال.ایران نفعی نخواھند برد

چ گاه برای بھ ارمغان آوردنآمریکا ھییسمامپریال

بھ کشورھای جھان حملھ نکرده “آزادی و دموکراسی”

اشغال عراق تجربۀ بسیار خوبی از سیاست ھای .است

وضعیت .دولت بوش در منطقھ است“انسان دوستانھ”

مردم زحمتکش عراق روز بھ روز رو بھ وخامت 

زحمتکشان ایران در صورت بروز چنین .گرویده است

باید بھ ساختن یک جبھۀ سوم در مقابل دولت اتفاقی

از سوی یسمسرمایھ داری ایران از یک سو و امپریال

برای کارگران ایران مبارزات ضد .دیگر مبادرت کنند

.سرمایھ داری از مبارزات ضد امپریالیستی جدا نیست

دولت سرمایھ داری ایران بخشی از نظام سرمایھ داری 

ھای زرگری و بی جھانی است کھ با وجود جنگ

ارتباط با منافع کارگران میان آنان، نھایتاً با یک دیگر 

بحران سیاسی ایران و راه «(…»سازش خواھند کرد

، سایت ١٣٨۵تیر ٢٢، مازیار رازی، »حل ھا

).دیدگاه

در واقع چرخش اساسی دولت ایران نسبت بھ دولت 

آمریکا بھ سال ھای پیش از دورۀ احمدی نژاد بر می 

بالفاصلھ پس از اشغال خاک عراق توسط دولت .گردد

آمریکا، اقتدار گرایان چرخشی در سیاست خود نسبت 

در رأس این چرخش .بھ دولت آمریکا نشان دادند

»راھبرد«فصلنامۀ.سیاست رفسنجانی قرار گرفتھ بود

کھ از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک وابستھ بھ 

می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منتشر 

در نخستین شمارۀ خود پس از اشغال عراق، طی 

صفحھ ای با اکبر ھاشمی رفسنجانی، ٢۴مصاحبھ ای 

رئیس این مجمع، بھ نقش مجمع در حل مشکالت میان 

او در این مصاحبھ ذکر .ایران و آمریکا پرداختھ بود

ما بھ عنوان مسلمان ھیچ مشکلی نداریم «می کرد کھ 

ی را کھ گریبانگیر ماست کھ ھریک از مسائل خارج

ما اصلی در اسالم داریم و آن تقدم …حل کنیم 

اصًال …مصلحت اقوا بر مصلحت ضعیف است 

مجمع تشخیص مصلحت از این خاستگاه بھ وجود آمده 

وی ضمن اشاره بھ نظریۀ خمینی مبنی بر این ».است

کھ نماز و روزه را ھم می توان بھ خاطر مصلحت 

این کھ بیاییم «:مھ می دادنظام تعطیل کرد، ادا
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کشورمان را بھ خطر بیندازیم و خیال کنیم داریم 

وی در این ».اسالمی عمل می کنیم، اسالمی نیست

مصاحبھ اذعان کرد کھ دستگاه سیاست خارجی ایران 

بھ دلیل کم تجربگی دست اندرکارانش در موارد زیادی 

فرصت ھایی را از دست داده اما اکنون بھ شرایطی 

ده است کھ مسائل سیاسی دنیا را می فھمد و می رسی

!تواند تجزیھ و تحلیل کند

پس در دورۀ احمدی نژاد سیاست تندروانھ او :میلیتانت

بر سر چھ بوده است؟

احمدی »تند«بدیھی است کھ سخنان :مازیار رازی

نژاد، در دوره پیش، عمدتاً بھ منظور عوامفریبی و 

رژیم در ایران و کسب رضایت پایھ ھای حزب هللا 

دولت احمدی نژاد از یک سو .منطقھ طراحی شده بود

برای جلب پایھ ھای حزب هللا در منطقھ با بن الدن 

در رقابت قرار داشتھ و از سوی دیگر طریق )القاعده(

این عوامفریبی ھا می توانست دولت خود را در 

عراق، فلسطین، افعانستان و سوریھ، بھ عنوان 

علیھ دول غربی »اسالم« و جھان حزب هللا»رھبر«

از سوی دیگر در ایران فشارھای گرایش .نشان دھد

هللا کرم ھا و مصباح یزدی (و بسیجی ھای حزب هللا

وادار بھ احمدی نژاد را برای حفظ پایھ ھای خود)ھا

.این نوع عوامفریبی ھا می کرد

اما، علت اصلی جدال ھستھ ای بین دولت احمدی نژاد، 

ه پیش، و دول غربی ریشھ در جایی دیگری در دور

مسألۀ اصلی ریشھ در بحران اقصادی ایران در .داشت

سالھ با عراق و ٨جنگ.سۀ دھھ پیش از آن بود

محاصره اقتصادی بیش از دو دھھ اقتصاد ایران را 

چنان دگرگون کرد کھ رژیم خطر از دست دادن قدرت 

ھ خود را چند سال پیش درک کرد و جھت گیری ب

مجمع تشخیص مصلحت .سوی غرب را آغاز کرد

چراغ سبز را بھ دول غربی برای ١٣٨١نظام در سال 

.نشان داد)بدون محدودیت(سرمایھ گذاری در ایران 

البتھ سرمایھ داری جھانی از روز نخست سقوط 

در ایران و انقالب بھمن »شاھنشاھی«حکومت

ی، در تدارک بازگشت اقتصاد ایران بھ نظام١٣۵٧

.قوانین سرمایھ داری جھانی بوده استمترادف با

تحریم ھای اقتصادی، جنگ افروزی از طریق تحریک 

صدام حسین و در اختیار قرار دادن سالح ھای سبک، 

سنگین و شیمیایی در اختیار دولت وی برای مقابلھ با 

در »اصالح طلب«، »معتدل«ایران، تقویت جناح ھای 

مھ دال بر سیاست فوق درون ھیئت حاکم و غیره، ھ

آن چھ سرعت بازسازی یک سرمایھ داری .بوده است

مدرن را ھمواره بھ تعویق می انداخت، ناھماھنگی 

بھ عبارت دیگر .با جناح دیگر بود»اقتدارگرا«جناح 

بھ دست آمد حفظ ھمان ١٣۵٧آنچھ از انقالب توده ای 

دولت سرمایھ داری شاھنشاھی بود ھمراه با تغییر یک 

ومت پادشاھی دیکتاتوری بھ یک حکومت آخوندی حک

بدیھی است کھ شکل حکومتی آخوندی با .دیکتاتوری

دولت سرمایھ داری خوانایی نداشتھ و ھمواره از درون 

برای منطبق کردن »اصالح طلب«رژیم یک گرایش 

.شکل حکومتی با دولت سرمایھ داری بروز کرده است

اکم نیز تا بھ و ریشھ تمامی تناقضات درونی ھیئت ح

.امروز در این امر نھفتھ است

»میانھ رو«امروز با روی کار آمد جناح بھ اصطالح 

کھ در واقع برای پُر کردن شکاف میان »معتدل«و 

سایر جناح ھای رقیب بورژوازی در شرایط حاّد 

داخلی و خارجی نظام در کلیت خود بھ میدان آورده 
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.فتھ استشده، این سد اساسی از سر راه کنار ر

سرمایھ داری جھانی برای انتقال سرمایھ ھای خود بھ 

ایران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنیت 

سرمایھ و ضمانت اجرای قوانین بین المللی را طلب 

تدارک برای این زمینھ سازی ھا و تسھیالت، .می کند

ژوئن ١٧از سال ھای پیش آغاز شده، و در اجالس 

کشور اتحادیۀ ١۵سران )١٣٨١خرداد٢٧(٢٠٠٢

اروپا در لوکزامبورگ، رسمیت یافت و دوره اول 

تا بھ .آغاز شد٢٠٠٢مذاکرات رسمی از دسامبر 

امروز بسیاری ازشرکت ھای اروپایی در ایران 

تنھا برای وقفھ ھای کوتاه.سرمایھ گذاری کرده اند

اعمال فشار بر رژیم بوده کھ این نیز با توافقات جدید 

.ھ زودی بھ پایان می رسدب

از سوی دیگر، پس از تجربۀ فاجعھ آمیز در عراق 

تناسب قوا بھ ضرر غرب تغییر کرد و یک حملۀ 

نظامی توسط آمریکا و متحدانش نمی توانست در 

دولت آمریکا برای مدت .دستور کار قرار گیرد

طوالنی مجبور بود در عراق باقی بماند و بھ اندازۀ 

در .لۀ نظامی بھ ایران را نداشتکافی توان یک حم

واقع می توان اذعان داشت کھ در سطح جھانی تناسب 

.آمریکا بودیسمقوا بھ ضرر امپریال

در دور نخست ریاست جمھوری احمدی نژاد نیز این 

احمدی .جھت گیری آشکارتر و محکم تر بھ پیش رفت

نژاد و خامنھ ای با وجود زبان تھدید آمیزشان علیھ 

و آمریکا، گام ھایی عملی برای نزدیکی بھ اسرائیل 

دراین جا تنھا بھ چند نمونھ در .دولت آمریکا برداشتند

:اکتفا می شود١٣٨۶سال 

٢۶خامنھ ای، روز چھارشنبھ:١٣٨۶اردیبھشت *

، اعالم کرد کھ ایران با آمریکا ١٣٨۶اردیبھشت 

:خامنھ ای گفت.دربارۀ عراق مذاکره خواھد کرد

ایران بھ درخواست دولت عراق وزارت خارجۀ«

تصمیم گرفت در یک گفت و گوی رو در رو با 

آمریکایی ھا، مسئولیت و وظایف آنان را در قبال 

او ».امنیت عراق یادآوری و با آن ھا اتمام حجت کند

ادامھ داد کھ آمریکایی ھا برای گفت و گو با ایران 

خامنھ ای تغییر در سیاست .درخواست کتبی داده اند

کسانی«:ھای ایران در قبال آمریکا را رد کرد و گفت

کھ تصور می کنند جمھوری اسالمی، سیاست منطقی و 

صد در صد قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و ارتباط 

».با آمریکا تغییر می دھد، سخت در اشتباه است

در ھمان مقطع احمدی نژاد در جریان سفر بھ امارات 

خصوص نگار مصری دردر پاسخ بھ سؤال یک خبر

در مورد رابطھ با مصر بھ :روابط ایران و مصر گفت

روابط ھستیم و اگر دولت طور قاطع بھ دنبال تجدید

مصر اعالم آمادگی كند، در اولین فرصت سفارت 

احمدی نژاد .این كشور دایر خواھیم كردایران را در

برقراری رابطۀ رسمی ایران و مصر را بھ نفع دنیای 

دو ملت شدیداً بھ ھم عالقھ مند :دانست و گفتاسالم 

ھستند و مصر سرمایۀ بزرگی برای دنیای اسالم است 

الزم بھ ذکر ).١٣٨۶اردیبھشت ٢۶ایرنا چھارشنبھ (

است کھ دولت مصر بدون توافق با آمریکا چنین 

.ارتباطی را ایجاد نمی کرد

آقای ھشیار زیباری، وزیرخارجۀ عراق :١٣٨۶تیر *

گو با خبرگزاری ھا گفت کھ بھ زودی سفیران در گفت

ایران و آمریکا در عراق بار دیگر در بغداد بھ گفتگو 

می نشینند و مقامات عراقی نیز در این نشست آنان را 
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آمریکا نیز آمادگی خود را برای .ھمراھی خواھند کرد

آغاز دور تازه ای از مذاکره اعالم کرده و در ایران، 

ورخارجھ این کشور گفتھ بود کھ منوچھر متکی وزیرام

در صورتی کھ آمریکایی ھا رسماً از طریق سفارت 

سوئیس در تھران درخواست مذاکره با ایران بدھند، 

دولت ایران بھ درخواست آنان پاسخ مثبت خواھد داد و 

.احتمال گفتگو با آمریکا در آینده نزدیک وجود دارد

).١٣٨۶تیر ٢٧بی بی سی(

تاریخ كمیسیون دفاعی مجلس عوام و باز در ھمان 

انگلیس در گزارشی دربارۀ عملیات نظامیان این كشور 

و »گفتمان سازنده«در افغانستان خواستار 

غرب با ایران برای كمک بھ حل »اعتمادسازی«

در این گزارش عالوه بر .مشكل جاری افغانستان شد

استقبال از نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

مرز مشترک با افغانستان و مشاركت ایران در از

این «:طرح ھای توسعۀ غرب این كشور آمده بود

موارد بر نیاز عاجل غرب بھ ویژه ایاالت متحده و 

بریتانیا بھ انجام گفتمان سازنده و اعتمادسازی در 

ھای آن تأكید ھای دولت ایران و شاخھروابط، با بخش

).١٣٨۶تیر٢٧ایرنا ، (»دارد

، سازمان دیده ١٣٨۶بھ ھمین ترتیب در تیرماه سال 

بان حقوق بشر از وزارت دفاع آمریکا خواستھ بود کھ 

پنج تن از وابستگان بھ رژیم را کھ از حدود ھفت ماه 

پیش از این تاریخ در عراق بازداشت کرده بود، تحویل 

مقام ھای قضایی عراق دھد یا در غیر این صورت آن 

ج مقام ایرانی کھ آمریکا آن ھا را پن.ھا را آزاد کند

٢٠٠٧ژانویۀ ١١متھم بھ خرابکاری می کرد، روز 

در پی یورش نیروھای آمریکایی بھ دفتر نمایندگی 

ایران در شھر اربیل در ناحیۀ کردنشین شمال عراق 

معرفی»دیپلمات«ایران آن ھا را .دستگیر شده بودند

عوامل می کرد، اما ارتش آمریکا می گفت کھ آن ھا

مرتبط با سپاه پاسداران ھستند کھ بھ شورشیان عراقی 

)١٣٨۶تیرماه ٢۶بی بی سی(کمک می کرده اند 

»سیا«با نمایندۀ مستقیم احمدی نژاد:١٣٨۶مرداد *

الزم بھ ذکر .وارد مذاکرۀ نزدیک شدآقای کرزای

است کھ آقای کرزای دو ھفتھ پیش از دیدار با احمدی 

وش در آمریکا مالقات داشتھ است و نژاد، با آقای ب

محققاً چراغ سبز را از وی برای مالقات با احمدی 

.نژاد دریافت کرده بود

در پیش، با تأیید مواضع رسمی دولت احمدی نژاد،

سال ھای پیش بھ طور پیگیر و خامنھ ای مشخصاً در

سیستماتیک در راستای تدارک برقراری رابطۀ 

منتھا از موضع باال برای نزدیک با ایاالت متحده، 

تنھا این وقایع .کسب امتیاز در مذاکرات بوده است

آشکار و روشن برای کسانی پنھان و تاریک باقی 

است کھ یا از تحلیل وقایع سیاسی و جھانی مانده

عاجزند و یا تمایالت ذھنی و باطنی خود را بر واقعیت 

.ھای عینی الویت می دھند

در اواخر دور دوم ریاست حتی اقدامات رژیم ایران 

جمھوری احمدی نژاد، مانند برگزاری مانور ده روزه 

، بھ دنبال )٩٠رزمایش مدافعان والیت (در تنگۀ ھرمز 

رویدادھای مھم دیگری نظیر آغاز دور جدید تحریم ھا 

پتروشیمی -با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی

جمھوری اسالمی، انفجار تأسیسات نظامی سپاه در 

یدگنھ و وقوع انفجاری مشابھ در اصفھان، حملھ بھ ب

سفارت بریتانیا، اعالم تصرف ھواپیمای جاسوسی آر 

آمریکا در ایران، ترور دانشمندان صنایع ١٧٠کیو 
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را در »حملۀ نظامی«ھستھ ای و غیره، مجدداً بحث 

منتھا باز در ھمان مقطع ھم تأکید .صدر اخبار آورد

.است»جنگ سرد«شانھ ھای داشتیم کھ این ھا صرفاً ن

اما افزایش تحریم ھا و بھ ویژه تدارک برای تغییر 

رژیم اسد بھ مثابۀ تنھا متحد رژیم جمھوری اسالمی در 

منطقھ، موقعیت رژیم را در چانھ زنی پایین آورد، و 

آن را وادار بھ برقراری مناسبات مسالمت جویانھ تر با 

روی کار آوردن برآیند این تغییرات،.نمودیسمامپریال

حسن روحانی بھ عنوان نمایندۀ گرایش محافظھ کار و 

.مورد توافق سایر جناح ھای رژیم بوده است

در وضعیت کنونی چھ تغییری در وضعیت :میلیتانت

جنبش کارگری حاصل می گردد؟

ھمان طور کھ پیش از انتخابات ریاست :مازیار رازی

یتی جمھوری امسال عنوان کردیم، در چنین وضع

حسنھ شدن روابط غرب با دولت سرمایھ داری ایران (

، جنبش کارگری ایران)در آیندۀ نھ چندان دور

.مرحلۀ نوینی از حیات سیاسی خود می گرددوارد

و منطبق بھ »مدرن«احیای یک نظام سرمایھ داری 

سیاست ھای بانک ھای جھانی و نظام سرمایھ داری 

ایران قرار گرفتھ جھانی در دستور روز سرمایھ داری 

این روند بھ مفھوم تداوم سرمایھ گذاری ھای .است

سرمایھ داری بین المللی .خارجی بھ ایران خواھد بود

در دورۀ آتی با وارد کردن وسایل یدکی، تعلیم دادن 

مدیران حرفھ ای، وارد تکنیسین ھا و تکنوکرات ھا،

البتھ این روند .صحنۀ بکر اقتصادی ایران خواھد شد

ھمانند دورۀ .ساده و خطی و بدون دردسر نخواھد بود

ما در این (پیش ناھنجاری ھایی بھ دنبال خواھد داشت 

جا در مورد زمان تحقق فوری این تحول صحبت نمی 

ناھنجار و –کنیم، بلکھ تحلیلی در مورد روند 

رابطۀ دولت ایران با دول غربی سخن بھ -درازمدت

).میان می آوریم

تادن چرخ ھای کارخانجات، ھمراه است بھ گردش اف

اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از با

نادر ابتدا با اشتغال کارگران، بھ تدریج.گذشتھ

)ترس از دست دادن شغل(اطمینانی و نا امنی شغلی 

در میان کارگران کاھش یافتھ، و این روند بھ نوبۀ خود 

.را تقویت خواھد کرداعتماد بھ نفس در میان کارگران 

سرمایھ .اما این روند بھ این جا خاتمھ نخواھد یافت

داری نوپا و مدرن کھ سال ھای سال بھ علل مختلفی 

سیاست ھای اشتباه اقتصادی و نظیر جنگ، سرکوب،

ندانم کاری ھای سران رژیم از معرکھ عقب افتاده 

است، برای جبران عقب افتادگی، مجبور بھ اعمال 

ماشین آالت نوین و پیشرفتھ، .خواھد شد»رکا«شدت 

مدیران تحصیلکرده و وارد بھ امور مدیریت، برنامھ 

اقتصادی، شدت کار را در میان »عقالیی«ریزی ھای 

کارگران افزایش داده و در نتیجھ کارگران را محکوم 

استثمار .استثمار مضاعف خواھد کردبھ تحمل

درون طبقۀ مضاعف، ھمراه با اعتماد بھ نفس در 

کارگر، خود نشانگر مرحلۀ نوینی از مبارزات 

.کارگری است

برای نخستین بار در بیش از دو دھھ حاکمیت سرمایھ 

بھ شکلی ملموس تر »سرمایھ«و »کار«داری، تضاد 

ابزار ھمچنین.و مشخص تر از پیش ظاھر می گردد

.کار سرمایھ داران و کارگران نیز تغییر خواھد کرد

قرون وسطی »قانون کار«ذشتھ تحمیل یک اگر در گ

ای ھمراه با سرکوب عریان کارگران بخشی از سیاست 

نوین ظاھرًا »قانون کار«رژیم بود؛ در دورۀ آتی، 
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منطبق با قوانین و عرف ھای بین المللی تدوین می 

ابزار کار سرمایھ داران برای اعمال استثمار .گردد

و )ی زردتشکالت کارگر(مضاعف، ایجاد نھادھا 

قوانینی است کھ مورد پذیرش بانک ھای بین المللی و 

.دول سرمایھ داری جھانی قرار گیرد

بدیھی است کھ کارگران ایران برای سازماندھی 

مبارزات ضد سرمایھ داری خود وارد مرحلۀ نوینی 

ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری در محور .خواھند شد

مستقل کارگری اما تشکل ھای .مطالبات کارگری است

سازمان بین المللی «بھ شکل خودجوش و یا توسط 

ایجاد نمی گردد؛ و چنان چھ ایجاد گردد در تقابل »کار

حق اعتصاب؛ کنترل (با مطالبات محوری کارگران 

کارگری؛ افرایش دستمزدھا متناسب با نرخ تورم و 

تشکل ھای مستقل کارگری .قرار خواھد گرفت)غیره

برای .سط خود کارگران ایجاد گرددتنھا می تواند تو

تدارک چنین تشکلی، کسب اعتماد بھ نفس و یافتن 

این امر .اشکال خودسازماندھی مسألۀ اساسی است

شدنی نیست مگر با حضور فعال کارگران در صحنۀ 

سیاسی و رعایت دموکراسی کارگری توسط تمامی 

برای مداخلۀ مؤثر در جنبش .فعاالن کارگری

متکی برن یک برنامۀ عمل کارگریکارگری؛ تدوی

مطالبات دمکراتیک و صنفی و انتقالی کارگران در 

.دستور روز قرار می گیرد

برخالف نظرگاه سردمداران دولت سرمایھ 

پراکندگی .کارگران ایران بھ زانو در نیامده اندداری،

نبود رھبری در درون جامعھ و (و بحران سیاسی 

وجود دارد؛ اما کماکان )انحرافات سیاسی و تشکیالتی

.ادامھ یافتھ استمبارزات کارگری و ضد استبدادی

انقالب بھمن ماه (زحمتکشان ایران ھم تجربۀ تاریخی 

ھیچ یک از .را دارندو ھم تجربۀ تشکیالتی )١٣۵٧

قشرھای تحت ستم جامعھ و حزب ھای مختلف سیاسی 

.اپوزیسیون در چنین موقعیتی نیستند

ایران بیش از ھر چیز، بیانگر ١٣۵٧انقالب بھمن 

آغاز یک دوره مداخلۀ توده ھای میلیونی در تعیین 

طبقۀ کارگر بدون ھیچ .سرنوشت نظام اجتماعی بود

تجربھ قبلی و از درون سال ھا اختناق دیکتاتوری 

، دخالتی انجام داد کھ از نظر »شاھنشاھی«نظامی

انقالب .وسعت و عمق، در نوع خود بی نظیر بود

نمونھ بارزی بود از اینکھ چگونھ یک جنبش ١٣۵٧

توده ای در جریان تکاملش می تواند قدرت سیاسی و 

نظامی یک دیکتاتوری وحشی بورژوایی متکی بر 

چھ کسی یک سال پیش از .امپریالیزم را درھم کوبد

سرنگونی نظام شاه، کھ از حمایت کامل نظام 

ر بود، امپریالستی بھ ویژه دولت آمریکا برخوردا

صورت گیرد و ١٣۵٧تصور می کرد کھ انقالب بھمن

شاه سرنگون گردد؟

برای نخستین بار در تاریخ ایران، در مدت زمان 

کوتاھی، عالی ترین اشکال خودسازماندھی توده ھا، 

یعنی شوراھای کارگران، دھقانان و سربازان و کمیتھ 

جنبش.ھای اعتصاب و محلھ ھا و غیره شکل گرفتند

ھ سال ھا در حالت سکون بھ سر می برد، در زنان ک

.دفاع از حقوق مساوی وارد صحنھ مبارزاتی شد

کردھا، عرب ھا، بلوچ ھا (جنبش ملیت ھای تحت ستم 

برای کسب حق تعیین )و مردم ترکمن صحرا

.سرنوشت با روحیۀ قاطع وارد کارزار مبارزه شد

مبارزات بیکاران برای شغل و بیمھ ھای اجتماعی، 

ش دانشجویی برای نظارت بر نظام آموزشی و جنب
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.استقالل آن از دولت و غیره در انقالب مشاھده شدند

کلیۀ این تجارب در پوست و استخوان کارگران و 

زحمتکشان باقی مانده و در وضعیت بازگشت نظام 

سرمایھ داری متعارف و کاھش سرکوب ھا، در سطح 

سال ٢٩طی .عالی تری مجدداً تکرار خواھند شد

اختناق و سرکوب، طبقۀ کارگر ایران نشان داد کھ یک 

.لحظھ دست از مبارزه برنداشتھ است

در طول سال ھای گذشتھ، مبارزات کارگران، ھر چند 

بھ طور پراکنده ھمواره بدون وقفھ ھمراه با اعتراضات 

پس از .دمکراتیک در کشور وجود داشتھ است 

ضات نیز شاھد دو سال اعترا١٣٨٨انتخابات 

منتھا .سیستماتیک، عموماً در سطح دمکراتیک، بودیم

این مبارزه بدون ستون فقرات و نیروی ھدایت کنندۀ 

خود فقط برای مدت کوتاھی دوام می آورند و می 

نگاه بھ تجربیات گران بھایی (توانند خود را حفظ کنند 

مانند ایجاد تشکل ھای مختلف کارگری از اواسط دھۀ 

یکای شرکت واحد و غیره، و ، اعتصاب سند١٣٨٠

، ھمگی ١٣٨٨ھمین طور اعتراضات پس از انتخابات 

)این را اثبات می کنند

کارگران ایران برای تحقق خواست ھای نھایی خود در 

راستای تشکیل حکومت کارگری و برکناری کامل 

نظام سرمایھ داری، نیاز حیاتی بھ تشکیل حزب 

زماندھی بدون سا.پپیشتاز کارگری خواھند داشت

حزب پیشتاز کارگری، نھ فقط دستاوردھای مبارزات 

جنبش کارگری و کمونیستی باقی نخواھد ماند، بلکھ 

وظایف نھایی کارگران در راستای استقرار حکومت 

.کارگری ھرگز بھ فرجام نخواھد رسید

بھ نظر شما شعارھای محوری جنبش :میلیتانت

کارگری در وضعیت کنونی چھ باید باشد؟

بھ نظر من شعارھای محوری سیاسی :یار رازیماز

جنبش کارگری و مارکسیست ھای انقالبی امروز از 

:قرار زیرند

پیش بھ سوی تدارک تشکیل حزب پیشتاز کارگری*

پیش بھ سوی تدارک سرنگونی نظام سرمایھ داری *

یسمو کوتاه کردن دست ھای امپریال

–پیش بھ سوی تدارک انقالب کارگری *

یستیسوسیال

در عین حال شعارھای دمکراتیک نیز مطرح ھستند 

کھ در راس آن

آزادی تمام زندانیان سیاسی بھ ویژه مبارزه برای*

کارگران زندانی

.است

١٣٩٢مھر ۴
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دربارۀ مالکیت و مسألۀ مسکن

فھرست

:پرسش

:سالم ضمن عرض احترام دو سؤال داشتم 

کالس ھای فلسفھ حقوق یکی از اساتید، در سلسلھ

ھنگام مطرح شدن بحث کمونیسم و مارکسیسم، اظھار 

شد کھ در جوامع کمونیستی حق انتخاب مسکن کھ 

موافق ذات انسان و از مسایلی است کھ بر حقوق 

یعنی اشخاص حق انتخاب .احاطھ دارد سلب می شود 

د مالکیت مسکن آن ھا ھم مور.مسکن خود را ندارند 

سؤال من اول در ارتباط با حق انتخاب .تردید است

مسکن در این جوامع و ُبعد و محدودۀ مالکیت افراد 

با تشکر.است

:پاسخ

آرام نوبخت

امروز سرمایھ داری بیش از ھر زمان دیگری تا 

گریبان بھ درون بحران فرورفتھ؛ منتھا این بحران 

د، اجتماعی محدود نمی شو-صرفاً بھ وضعیت اقتصادی

بلکھ تمام حوزه ھای فلسفھ، ھنر، ادبیات، اخالق و 

.نظریھ پردازی سرمایھ داری را ھم دربرمی گیرد

می شویم، این »حقوق«اتفاقاً وقتی وارد عرصۀ 

»مالکیت«بحران در ھیچ حوزه ای بھ اندازۀ مسألۀ 

در این جاست کھ بورژوازی .خود را بروز نمی دھد

ی غلتد کھ شاید در بھ چنان درجھ ای از تناقض درم

با این مقدمھ بھ پرسش .سایر حوزه ھا کم تر بتوان دید

.شما می پردازیم

مالکیت

:در این جا باید توجھ داشت کھ

»رابطۀ اجتماعی«برای مارکس، مفھوم مالکیت، 

مالکیت را تصویر و مجسم می کند کھ آن ھم در 

جوامع مختلف، بھ صورت ھای مختلفی شکل می گیرد 

می شود، و از ھمین رو یک تعریف مشترک و تعیین

بنابراین .و تعمیم یافتھ ندارد و نمی تواند داشتھ باشد

تنھا راه فھم این مفھوم، بررسی دقیق و جزء بھ جزء 

مثالً بھ تفکیک آسیایی، -اشکال متمایز کنندۀ مالکیت

-باستانی، برده داری، فئودالی و بورژوایی و نظایر آن

یم خصوصیات عام آن ھا را انتزاع است تا شاید بتوان

از نظر مارکس از پیش ھیچ تضمینی وجود ندارد .کنیم

تنھا .کھ بتوانیم چنین خصوصیات مشترکی را پیدا کنیم

پس از تحلیل این اشکال متمایز است کھ شاید بتوان 

آن چھ بھ .خصوصیات مشترک میان آن ھا را پیدا کرد

اشکال دست می آوریم تنھا ویژگی ھای مشترک

مختلف مالکیت را بھ ما نشان می دھد، و مطلقاً چیزی 

یا ماھیت واقعی »بھ طور اخص«در مورد مالکیت 

در نتیجھ .بھ دست نمی دھد»مالکیت بھ طور اعم«

ھمان طور کھ مارکس گفت، ما فقط می توانیم در 

از مالکیت، و نھ تئوری تئوری عامبھترین حالت یک 

.ھ باشیمداشتمالکیت بھ طور اعم

بھ طور -درحالی کھ برای اساتید فلسفۀ اخالق یا حقوق

کلی باید گفت برای ایده آلیست ھا و ایدئولوگ ھای 

یک پرسش »مالکیت چیست؟«پرسش-بورژوازی

بنیادی و مھم تلقی می شود کھ برای روشن کردن 

ماھیت مالکیت بھ طور اخص و بھ معنای دقیق کلمھ، 

ود بھ تحقیق تاریخی از طراحی شده؛ پس پیش از ور

اشکال معین مالکیت، باید آن را پاسخ داد، و این یعنی 

مالکیت بھ طور «از نقطھ نظر آن ھا شناخت از 
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ما را قادر می کند کھ توضیح بدھیم چرا »اخص

بھ خود «مالکیت در ھر جامعۀ خاص، شکل ویژه ای 

ما انجام کھاین دقیقاً وارونۀ کاری است .»می گیرد

ما اشکال تاریخی معین مالکیت در دوره ھا .ممی دھی

و جوامع مختلف را بھ رسمیت می شنایم، پس از 

بررسی آن، شاید بتوانیم خصوصیات مشترک آن ھا را 

انتزاع کنیم و در بھترین حالت بھ یک تئوری عام از 

درحالی کھ در نقطۀ مقابل اساتید فلسفۀ .مالکیت برسیم

می کنند، سپس در صدد حقوق، ابتدا مالکیت را تعریف

در دوره ھای »مالکیت«یافتن این معما ھستند کھ چرا 

بھ خود می «مختلف اشکال متفاوت و متمایز اجتماعی 

درحالی کھ از نظر مارکس، بھ درستی .»گیرد

عبارت توخالی و «بھ طور اخص، یک »مالکیت«

ھیچ حقیقت تاریخی با آن ھمخوانی ندارد .است»پوچ

یعنی بھ ھیچ وجھ .موضوع تحقیق باشدو نمی تواند 

یک مفھوم نیست، بلکھ واژه ای است بدون محتوا کھ 

نمی تواند بھ چیزی عینی، انضمامی و مشخص ارجاع 

.داده شود

برای مارکسیست ھا، تنھا اشکال تاریخی واقعیت 

مفھوم مالکیت، انتزاعی است کھ خصوصیات .دارند

بھ طور »یتمالک«.مشترک آن ھا را خالصھ می کند

اخص، از ھیچ واقعیت اجتماعی انتزاع نشده است و 

.نمی تواند نقطۀ شروع ما باشد

بنابراین مالکیت بھ عنوان یک رابطۀ اجتماعی در 

یک .طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده است

رابطۀ اجتماعی کھ طی دورۀ خاصی غالب بود، 

مضمحل می شود و سپس در جایی با یک دگرگونی 

اسی و شاید دردناک، جای خود را بھ مناسباتی دیگر اس

.می دھد

در نتیجھ برانداختن روابطی کھ تا بھ اآلن در عرصۀ 

مالکیت وجود داشتھ است، بھ ھیچ وجھ چیزی نیست 

در طول »مالکیت«.کھ فقط مختص کمونیست ھا باشد

.تاریخ دستخوش تغییرات و تحوالت دائمی بوده است

ب کبیر فرانسھ، مالکیت فئودالی را مگر نھ این کھ انقال

ھنوز جان سختی می کرد، برانداخت ١٧٨٩کھ تا سال 

و آن را جایگزین مالکیت بورژوایی کرد؟ بورژوازی 

نوپا برای زایش خود باید شکل کھنۀ مالکیت فئودالی 

را نابود می کرد و چنین ھم کرد؛ ولی مضحک است 

تش تثبیت کھ وقتی ھمین بورژوازی و شکل جدید مالکی

شد، ھرگونھ دست اندازی بھ آن را تقبیح و آن را 

.غیرممکن یا آرمان گرایی معرفی کرد

مانیفست «بنابراین ھمان طور کھ مارکس و انگلس در 

، برانداختن یسمخصیصۀ کمون«می گویند، »کمونیست

ھمان طور کھ اشاره شد، .»مالکیت بھ طور اعم نیست

وجود، وجود داشتھ، مالکیت در تمام جوامع تاکنون م

خاصی داشتھ »شکل«منتھا در ھر برھھ ای فرم یا 

است »مالکیت بورژوایی«است کھ در شرایط کنونی، 

؛ این شکل )یعنی یک شکل خاص مالکیت فردی(

مالکیت دقیقاً ھمان چیزی است کھ بھ لحاظ تاریخی فقط 

می توانست زاده )فئودالی(با مرگ شکل کھنھ مالکیت 

ز ھم کھ اوج گندیدگی و فرتوت بودن بشود، و امرو

خود را تجربھ می کند، باید مضحمل و نابود شود تا 

بنابراین تاریخ، (جای خود را بھ شکلی جدید بدھد 

تغییر اشکال مالکیت را ثابت کرده، و در نتیجھ 

مالکیت -صحبت از نیاز بھ الغای شکل کنونی مالکیت

یعنی -و جایگزین کردن آن با شکل جدید-بورژوایی

جنبش تاریخی کھ در «با اتکا بھ ھمان -مالکیت جمعی

و ضرورت ھای »برابر دیدگان ما انجام می شود
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این دیگر فرسنگ ھا با کشف یا .عینی، نتیجھ می شود

و یا آرمان گرایی فاصلھ »حکم تئوریک«اختراع یک 

.دارد

ما«بھ عالوه بازھم بھ قول مارکس و انگلس، 

ش می کنند کھ می خواھیم کمونیست ھا را سرزن

مالکیتی را کھ افراد شخصاً بھ دست آورده و حاصل 

کار خودشان است، مالکیتی را کھ بنیاد ھرگونھ آزادی 

و فعالیت و استقالل فردی را تشکیل می دھد، 

.»براندازیم

، یعنی حق شما »مالکیت شخصی«بورژوازی بھ عمد 

مثل اتومبیل،(نسبت بھ ثمرۀ کار و تالش فردی

را با ...)مسکن، ساعت مچی، ویالی کنار دریا و

بر ابزار تولید مترادف »مالکیت خصوصی«مفھوم 

می گیرد، و بھ این ترتیب از برانداختن دومی، نابودی 

!اولی را نتیجھ می گیرد و دست پاچھ ھشدار می دھد

برای روشن شدن موضوع فقط کافی است این مثال 

شین شخصی خودم ساده را بزنم کھ وقتی من از ما

برای رفتن بھ محل کار و رفاه استفاده می کنم، از 

برخوردارم؛ اما بھ محض این کھ »مالکیت شخصی«

دادن این ماشین بھ »اجاره«در خانھ بنشینم و با 

دیگری، سھمی از درآمد کار او را بھ خودم اختصاص 

بدھم، ماشین را بھ ابزار تولید و مالیک فردی بر آن را 

ت خصوصی و در نتیجھ چپاول دیگری تبدیل بھ مالکی

.کرده ام

خود رشد سرمایھ داری بھ اوالً این درحالی است کھ 

اندازۀ کافی مالکیت شخصی افراد را از میان برده و 

و در این مورد (ھمچنان ھمین امروز ھم می برد 

این موضوع را می توان بھ !)نیازی بھ کمک ما نیست

تن پیشھ وران و دھقانان لحاظ تاریخی در از بین رف

ھمین .خرد در پروسۀ ایجاد سرمایھ داری مشاھده کرد

»کمبود مسکن«امروز می توان مسألھ را در بحران 

بنابھ تخمین سازمان ملل متحد، شمار زاغھ نشینان .دید

میلیارد نفر گذشت، یعنی ١از مرز ٢٠٠٧در سال 

یک سوم کل جمعیت شھرنشینان جھان؛ و این رقم تا 

در .میلیارد خواھد رسید١.٣٩احتماالً بھ ٢٠٢٠سال 

آسیا و اقیانوسیھ، از ھر پنج شھرنشین، دو نفر در 

زاغھ ھا زندگی می کنند و در آفریقا از ھر پنج نفر، 

در آسیا نیمی از جمعیت در حلبی آبادھا زندگی .سھ نفر

ھمین موضوع را عیناً می توان در جامعۀ .می کنند

درصد از ١۵بیش از )١٣٨٧(ھنوز ««:ایران ھم دید

خانوارھای شھری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید 

درصد از خانوارھای شھری ٢٢بیش از .قرار دارند

درصد در خانھ ھای مجانی و ١٠اجاره نشین ھستند و 

.سازمانی، اما بھ ھر حال غیرملکی، سکونت دارند

، این افزایش قیمت مسکن، بھ ویژه در سال ھای اخیر 

خانوارھا را حتی با درنظر داشتن درآمد تمام عمر، در 

ھنوز حدود .تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است

درصد از خانوارھای روستایی در خانھ ھای کم ۵٢

»دوام، بی دوام و سانحھ خیز سکونت دارند

خود روابط سرمایھ داری، بھ تنھایی ابتدایی ترین 

دسترسی افراد بھ مسکن حقوق شھروندی، یعنی حق 

را بھ اندازۀ کافی سلب کرده است؛ منتھا برای پوشاندن 

حقیقت، ناگھان اعالم می کنند کھ کمونیست ھا خواھان 

!نقض این حق ھستند

مگر در جامعۀ سرمایھ داری، کار مزدی برای ثانیا ً

.خود کارگران ایجاد مالکیت می کند؟ بھ ھیچ وجھ

، »رمایھ ایجاد می کندس«کھاست »کار«برعکس این 
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مزدی را گریعنی مالکیتی را ایجاد می کند کھ خود کار

کمونیست ھا «بھ ھمین دلیل است کھ .استثمار می کند

:می توانند تئوری خود را در یک عبارت خالصھ کنند

.»مالکیت خصوصیاز بین بردن 

لغو و جای خود »خصوصی«بنابراین وقتی مالکیت 

برای ھمۀ اعضای جامعھ، می »جمعی«را بھ مالکیت 

مالکیت تغییر پیدا می کند، خصلت اجتماعیدھد، فقط 

یعنی خصلت طبقاتی آن از بین می رود، ولی این 

تبدیل شدن مالکیت شخصی بھ «موضوع بھ معنای 

ما حتی می توانیم .»مالکیت اجتماعی نخواھد بود

بگوییم کھ با وجود مالکیت اجتماعی بھ جای مالکیت 

ر فرد نھ تنھا مالک خانۀ شخص خود است فردی، ھ

تنھا با مالکیت بر کّل .بلکھ مالک کّل جامعھ می شود

جامعھ است کھ می توان تضمینی بر مالکیت شخصی 

ھر بحران سرمایھ داری قادر است تملک .ایجاد کرد

افراد بر امالک شخصی شان را بھ زیر عالمت سؤال 

رزش پول، ارزش بھ این معنی کھ با پایین آمدن ا.ببرد

ملک شخصی افراد جامعھ نیز از بین می رود و 

درست بھ این دلیل کھ آن ھا تنھا بھ طور ظاھری مالک 

امالک شخصی خود ھستند و چون ھیچ حقی در تملک 

عمومی جامعھ ندارد، بنابراین تضمینی برای حفظ 

.مالکیت شخصی ھم نخواھند داشت

ن تملک در نتیجھ بھ ھیچ وجھ قرار نیست امکا

محصوالت اجتماعی از کسی سلب شود، بلکھ فقط 

امکان تبدیل این تملک فردی بھ مالکیت خصوصی 

تسلط  اسارت بار بر کار «کھ الزمھ اش )بورژوایی(

»استثمار انسان بھ دست انسان ھای دیگر«و »غیر

بنابراین مالکیت فردی، یعنی .است، از بین می رود

ود باقی می ماند و حق افراد نسبت بھ ثمرۀ کار خ

جامعھ نسبت بھ آن حق تصرفی نخواھد داشت، منتھا 

تبدیل مالکیت شخصی و فردی بھ مالکیت »امکان«

خصوصی بر ابزار تولید کھ الزمھ و نتیجۀ آن استثمار 

.دیگری است، از میان می رود

ھمان طور کھ مارکس ھم اشاره کرده بود، بورژوازی 

نھ بھ این .انقالبی بوددر ابتدای پیدایش خود طبقھ ای

دلیل کھ صحبت ھای ضّد فئودالی می کرد، بلکھ بھ 

خاطر این کھ در عمل مناسبات کھن فئودالی را نابود 

کرد، رابطۀ بردگی طبیعی انسان بھ طبقات برتر را 

زیر سؤال برد، بھ برداشت رومانتیک از خانواده پایان 

نولوژی داد، ھالۀ مقدس مذھب را کنار زد، بھ علم و تک

اما امروز سرمایھ داری تمام ظرفیت .بھا داد و غیره

ھای خالقۀ خودش را پر کرده، و خودش بھ مانعی در 

مقابل رشد نیروھای مولد تبدیل شده، بھ ھمین دلیل 

است کھ بحران محیط زیست و نابودی حجم عظیم 

نیروی کار، جزو پیامدھای منطقی و غیرقابل اجتناب 

چند پیش بھ دلیل ریزش ھمین(این سیستم است 

١٠٠ساختمان کارخانھ پوشاک در بنگالدش، بیش از 

نفر و اواخر سال گذشتھ با آتش سوزی در دو کارخانھ 

نفر بھ راحتی ٣٠٠کراچی و الھور پاکستان بیش از 

کشتھ شدند، آن ھم بھ دلیل عدم سرمایھ گذاری روی 

ابتدایی ترین زیرساخت ھا و ایمنی کار برای فقط 

حالی است کھ ھر روز نمونھ درسود بیشتر؛ این کسب

ھای بی شماری از این دست در سطح جھانی رخ می 

نیاز بھ تغییر این شیوه تولیدی گندیده، از ھمین .دھد

اتفاقاً ھیچ دیدگاھی بھ اندازه .حقیقت ناشی می شود

انقالبی، چھ بھ لحاظ نظری و چھ تجربۀ یسمسوسیال

سالۀ جنبش کارگری، شکست ھا و پیروزھای دویست

بھ عنوان یک بدیل و آلترناتیو در مقابل این نظام 
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تردیدی نیست کھ چنان چھ بدیلی .مطرح نیست

از سوسیالزم انقالبی وجود داشتھ باشد، باید ترنیرومند

.آن را دنبال کرد

تا این جا مشخص شد کھ مالکیت، بھ عنوان یک رابطۀ 

د داشت، و ھیچ اجتماعی، تاریخاً وجود داشتھ و خواھ

منتھا .نیست»لغو مالکیت«عبارتی مضحک تر از 

مالیکت، در ادوار مختلف شکل خاص اجتماعی خود 

ھمان طور کھ بورژوازی کنونی با .را داشتھ است

الغای روابط مالکیت فئودالی بھ قدرت رسید، ما نیز 

خواھان شکل اجتماعی خاص مالکیت در دورۀ کنونی، 

ابزار تولیدبر)یا خصوصی(یی یعنی مالکیِت بورژوا

ھستیم، و مالیکت خصوصی مترادف با مالکیت فردی 

اکنون .یعنی حق افراد نسبت بھ ثمرات کار خود نیست

.نیز بپردازیم»مسکن«می توانیم بھ مسألۀ 

مسألۀ مسکن

جامعۀ سرمایھ داری، دربرای درک بحران مسکن 

ۀ تولید ابتدا باید جایگاه خاص خود بخش مسکن در شیو

سرمایھ داری و ھمین طور رابطۀ موجر و مستأجر را 

شناخت تا بعد بتوان بھ این نتیجھ رسید کھ چگونھ می 

.توان بر آن غلبھ کرد و ُمھر پایان زد

سفتھ بازی و ایجاد حباب قیمتی در بخش امالک و 

گاه ھا ھمان قدر غیرمولد و ناتوان از فروش سکونت

تنھا .یر اشکال مبادلۀ کاالایجاد ارزش جدید است کھ سا

و البتھ تعمیرات و بازسازی مسکن (تولید مسکن جدید 

بھ وسیلۀ طبقۀ کارگر است کھ ارزش جدید )موجود

بنابراین بحران مسکن، بحران نظام .خلق می کند

سرمایھ داری است کھ خود را ناتوان از تکامل ابزار 

ای تولید می یابد و در نتیجھ بھ دنبال راھی است بر

خلق پول از پول، و کسب سریع ثروت بھ بھای نابودی 

دیگران از طریق سفتھ بازی غیرمولد در بخش ھایی 

بحران اعتباری در بخش مسکن کھ .نظیر مسکن

عالومت بروز یک بحران فراگیر اقتصادی بود، ھمین 

را اثبات می کند کھ سرمایھ داری ھیچ پاسخی برای 

.ردندا»کمبود مسکن«بحران فراگیر 

اما چرا مسکن بھ شکلی مضحک و عجیب گران 

است؟ بھ نظر می رسد کھ متوسط قیمت یک خانھ 

یعنی مقدار کار (کامًال بی تناسب با ارزش واقعی آن 

اجتماعاً الزم متجسم در آن، کاری کھ سازندگان خانھ و 

سازندگان مصالح و ماشین آالت مورد نیاز آن انجام 

در ظاھر امر این مقدار است، بھ طوری کھ )داده اند

متوسط ارتباطی بھ این مسألھ پیدا نمی کند کھ خانھ بھ 

تازگی ساختھ شد و یا مثالً صدسال قبل با پرداخت 

حتی در برخی موارد می .کامل ھزینۀ آن بنا شده است

بینیم کھ این این مورد آخر گران تر است، چون حتی 

ین گفتۀ بنابراین ا.رات ھم نیاز داردیبھ مرمت و تعم

مارکس را کھ در بلندمدت قیمت ھای کاالھا کم و بیش 

با ارزش واقعی آن ھا مرتبط است چگونھ می توان در 

چون می بینیم کھ این گفتھ در این .این جا توضیح داد

این ھمان صورت .مورد خاص ظاھراً مصداق ندارد

مسألھ ای است کھ از گذشتھ تاکنون وبال گردن بسیاری 

:شده بود

:الً پرودون بر این تصور بود کھمث

خانھ زمانی کھ ساختھ شده باشد، بھ عنوان حّق تملک «

حقوقی دائمی نسبت بھ بخش معیتی از کار اجتماعی 

از ،عمل می کند؛ اگر چھ ارزش واقعی خانھ پیش

تر در قالب اجاره بھ مالک پرداختھ شده بسیار بیش
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ای کھ برای در نتیجھ این اتفاق می افند کھ خانھ .است

مثال پنجاه سال پیش ساختھ شده، طی این دو دو، سھ، 

تر ھزینۀ اولیھ را در قالب اجاره یا بیشبرابرپنج، ده 

»می پوشاند

یعنی پرودون تصور می کرد کھ چون حّق تملک 

دائمی بھ فرد صاجب ملک اختصاص پیدا می کند و در 

طول یک دورۀ معین، بابت آن اجاره بھا دریافت می 

.ند، پس علت افزایش قیمت بھ این دلیل استک

»کاال«اما در جامعۀ سرمایھ داری، مسکن نیز یک 

است و بنابراین خصوصیات کاال تحت نظام سرمایھ 

از آن جایی کھ سھمی از .داری را منعکس می کند

قیمت مسکن در قالب پرداخت بابت زمین بھ جیب 

صاحب ملک می رود، پس نقطۀ آغاز تحلیل باید

رانت مارکس، اتئوری .باشد)رانت(تئوری اجاره 

کار است کھ ارزش را بھ -کاربرد مستقیم تئوری ارزش

عنوان کار اجتماعاً الزمی کھ توسط متوسط بھره وری 

کار در ھر شاخۀ مفروض از تولید تعیین می گردد، 

.تعریف می کند

اگر چھ قیمت مسکن استثنا بھ نظر می رسد، اما ھمان 

گلس خاطر نشان می کند، این نھ امری طور کھ ان

دلبخواه، بلکھ ناشی از جایگاه ویژۀ مسکن در اقتصاد 

سرمایھ داری و جامعھ است، و در واقع خود از قوانین 

اقتصادی پیروی می کند؛ در این جاست کھ در نقد بھ 

:نظرات پرودون می نویسد

اوالً فراموش می شود کھ اجاره بھا باید نھ فقط ...«

چنین بابت ھزینھ ھای مسکن را بپردازد، بلکھ ھمبھرۀ

باید ھزینھ ھای تعمیرات و متوسط مجموع بدھی ھای 

بد و اجاره ھای پرداخت نشده و غیره را ھم بھ انضمام 

مواقعی کھ خانھ بدون مستأجر است، پوشش بدھد، و 

نھایتاً سرمایۀ ساختمان را کھ در خانھ ای سرمایھ 

و در گذر زمان غیرقابل گذاری شده کھ اسقاط است

ط ساالنھ زسکونت و بی ارزش می شود، در قالب اقسا

ثانیاً، فراموش می شود کھ اجاره باید بابت .تسویھ کند

ارزش فزایندۀ زمینی کھ ساختمان بر روی آن بنا شده 

در نتیجھ بخشی از این اجاره، .است بھره پرداخت کند

ھان ھیچ حق مالکیتی در ج...اجارۀ عرصھ است 

نیست کھ، صرف نظر از این کھ چھ قدر دائمی باشد، 

بدھد کھ در طول پنجاه را خانھ بھ بتواند این قدرت را 

رابر بیشتر بھ اسال قیمت ھزینھ ای خود را ده ب

کھ (صورت اجاره بازگرداند، تنھا شرایط اقتصادی 

شاید در قالب حق مالکیت حقوق رسمیت اجتماعی 

»ی بکندمی تواند چنین کار)بیابد

بھا کھ عموماً اجارۀ مسکن گفتھ می در واقع اجاره

:شود، از عناصر زیر تشکیل می گردد

.بخشی از آن اجارۀ عرصھ است«

بخشی از آن بھره ای است کھ بابت سرمایۀ ساختمان، 

.شامل سود سازنده، پرداخت می شود

.بخشی از آن بھ تعمیرات و بیمھ اختصاص دارد

سرمایۀ ساختمان را، شامل سود، بخشی از آن ھم باید 

با توجھ بھ نرخ استھالک تدریجی خانھ، در کسورات 

».ساالنھ لحاظ و مستھلک کند

در واقع ھرج و مرج جامعۀ سرمایھ داری، آن دلیلی 

این .است کھ پشت تورم دائمی مسکن قرار دارد

موضوع پیش از ھر چیز گرایش غیرقال مھار سرمایھ 

)و متعاقباً سفتھ بازی(ثروت داری را بھ سوی تمرکز 
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و تمرکز ثروت و اشتغال در مناطق معین جغرافیاتی 

:بھ قول انگلس.نشان می دھد

پدیده ای ویژۀ زمان حال نیست؛ حتی ]مسکن[کمبود «

یکی از مصائب پرولتاریای امروز در تقابل با تمامی 

برعکس، تمامی .طبقات تحت ستم پیشین ھم نیست

مامی دوران ھا، کم و بیش بھ طبقات تحت ستم در ت

امروز کمبود مسکن، ...یک شکل از آن رنج می بردند

بھ معنای تشدید اخص شرایط وخیم مسکن کارگران بھ 

دنبال ھجوم ناگھانی جمعیت بھ شھرھای بزرگ، 

ترافزایش سرسام آور اجاره ھا، تشدید بھ مراتب بیش

رای ازدحام در ھر خانھ؛ و ناممکن شدن یافتن سرپناه ب

نتیجھ آن می شود کھ کارگران از مرکز ...برخی است

شھرھا بھ سوی حاشیھ ھا رانده می شوند؛ سکونتگاه 

گاه ھای کوچک بھ طور اعم، ھای کارگری و سکونت

نایاب و گران قیمت می شوند و اغلب رو ھم رفتھ 

بھ ھمین دلیل تحت چنین .غیرقابل حصول می گردند

سطۀ خانھ ھای گران ارایطی صنعت ساختمان بھ واش

ی سفتھ بازی پیدا می کند و بھ اتر، حوزۀ بھتری بر

گاه کارگران می صورت استثنا دست بھ ساخت سکونت

رمت خانھ، بخشی از منھ ھای ساخت و یھز...زند 

خانۀ مورد نظر در این جا، پیش از ھر چیز وارد 

محاسبات می گردد؛ ارزش زمین، کھ بھ واسطۀ 

اسب منزل تعیین می شود، پس از موقعیت کم و بیش من

این درنظر گرفتھ می شود؛ وظعیت رابطۀ عرضھ و 

تقاضا کھ در این لحظھ وجود دارد، در آخرین مرحلھ 

»تعیین کننده است

باید اضافھ کرد کھ رونق مسکن در ایاالت متحده و 

برخی دیگر کشورھا بھ طور اخص بیان دقیق ھمین 

موقعیتی را بھ سرمایھ داری انحصاری.سناریو است

وجود می آورد کھ تمرکز ثروت در یک سوی جامعھ 

.و تمرکز فقر مطلق در سوی دیگر آن جای می گیرد

این یک شعار یا سخن تبلیغاتی نیست، بلکھ داده ھای 

طبق .امروز جھان سرمایھ داری آن را اثبات می کند

داده ھای گزارش جدید اوکسفام، تقریباً نیمی از ثروت 

.لق بھ یک درصد از جمعیت جھان استجھان متع

تریلیون دالر ١١٠ثروت یک درصد باالیی جھان، 

درصد پایینی ۵٠برابر کّل ثروت ۶۵یعنی .است

ابرثروتمند جھان برابر است با ٨۵ثروت .مردم جھان

.نیمۀ پایینی جمعیت جھان

پایۀ اصلی این موضوع، استثمار طبقۀ کارگر بھ دست 

تر از ارزشی عنی بھ کارگران کمسرمایھ داری است؛ ی

کھ آن ھا جمعاً بھ مثابۀ یک طبقھ تولید کرده اند، 

در واقع سرمایھ داری مابھ .اختصاص پیدا می کند

التفاوت این ارزش ایجاد شده و بخش پرداختۀ آن بھ 

اما ھمان طور کھ می .طبقۀ کارگر را بھ جیب می زند

حقق پیدا می کند دانیم این سود تنھا زمانی تمام و کمال ت

کھ کارگران بھ خرید تمامی محصوالت مصرفی ساختھ 

اما از آن جایی کھ کھ قدرت .و پرداختۀ خود اقدام کنند

خرید آن ھا پایین نگاه داشتھ می شود، کارگران نمی 

توانند کّل کاالھای تولید شده بھ دست خود را بخرند؛ 

جنون این نظام خود را در این !حتی اگر بخواھند

واقعیت نشان می دھد کھ سرمایھ داری برای سود، و 

در بخش .نھ رفع نیازھای اجتماعی، تولید می کند

مسکن، معنای این گفتھ آن خواھد بود کھ سرمایھ داران 

ساخت یا بازسازی امالک را برای ثروتمندان انجام می 

دھند و نھ برای حل مشکل مسکن کھ میلیون ھا نفر را 

سیاری بی خانمان می شوند و ب.کرده استمستأصل

استاندارد نرخبسیاری دیگر در منازلی پایین تر از
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زندگی می کنند، درحالی کھ شمار زیادی از خانھ ھای 

خالی از سکنھ و عاطل آن قدر خالی می مانند تا کسانی 

.استطاعات خرید آن را داشتھ باشند

سفتھ بازان بخش امالک باید مانند کّل اقتصاد سرمایھ 

اری با ھمتایان خود در یک بازار ناکافی با تقاضای د

محدود دست بھ رقابت بزنند؛ برخی پیروز خواھند 

یکی راه حل ھای موقت .بود، و برخی دیگر بازنده

.بورژوازی برای این مشکل، مسألۀ اعتباردھی است

یعنی آزاد شدن از قید و بند تمرکز سنگین ثروت در 

یھ داران و پرداخت دستان عده ای معدود از سرما

بخشی از آن بھ کارگران جھت خرید اقالم مورد نیاز 

موقتی و کوتاه مدت است، »راھکار«اما یک .خود

چرا کھ طبقۀ کارگر باید این وام را ھمراه با بھره 

برای اکثریت قریب بھ اتفاق مردم، وام .بازگرداند

مثالً در نوامبر .مسکن بزرگ ترین بدھی آن ھاست

توسط بدھی اعتباری خانوارھای بدھکار ، م٢٠١٣

در این میان، .دالر بوده است١۵،٢٧٠ایاالت متحده، 

میزان بدھی وام مسکن خانوارھای بدھکار، بھ طور 

.دالر بوده است١۴٩،٩٢۵متوسط

یکی از واضح ترین مثال ھا از کاالھایی کھ ارزشی 

د دارد، وبیشتر از آن چھ کارگر در حساب بانکی خ

برای آن کھ کارگر بتواند .انھ، اتومبیل استپس از خ

وارد چنین بازاری باشد، باید اعتبار در اختیار داشتھ 

بھ کاالھایی کھعتبار در قالب وامی ااعطای ااما .باشد

نظیر ماشین تعلق می گیرد، فقط یک بار اتفاق می افنتد 

چرا کھ ارزش اتومبیل خیلی سریع مستھلک می شود و 

بانک.تر جایگزین اتومبیلی جدید بشودباید ھر چھ زود

نمی تواند برای پوشش دادن وام خود، ھمان اتومبیل را 

بھ بیان دیگر، صنعت .مالک شود و بھ فروش برساند

خودرو بسیار مولد است، و خیلی سریع برای سفتھ باز 

.ارزش جدید برای سفتھ بازی عرضھ می کند

ی تواند اما مسکن بھ این شکل مستھلک نمی شود و م

فروش و باز فروش ھمان زمین .بارھا بھ فروش برسد

و ھمان خانھ ذاتاً غیر مولد است و در نتیجھ بانک 

این .اغلب می تواند ارزش وام مسکن را پوشش بدھد

مبنا و پایۀ فعالیت غیرمولد سفتھ بازی با قیمت ھای 

امالک از طریق اعطای وام ھای سنگین مسکن بھ 

.توھم ثروت در میان ان ھا استکارگران برای ایجاد

از نقطھ نظر یک سرمایھ دار منفرد، ھدف از این اقدام 

کسب پول بدون ارتباط با ایجاد ثروت واقعی است؛ 

اما از نظر طبقۀ سرمایھ دار .یعنی پول زایی از پول

در کلیت خود، کارگران را تا خرخره در اعتبار 

تر از یشفروبردن برای قادر ساختن آن ھا بھ خرید ب

نیست جز کار بدون یاعتباری کھ نھایناً چیز(ھر چیز 

، راھی موقت برای حفظ سیستم  )دستمزد کارگران

مسکن برای این مورد .خودشان محسوب می شود

کاالیی عالی و کامل محسوب می شود، چرا کھ اوالً 

حیاتی است و ثانیاً با دوام است و از نظر فیزیکی 

ھر جایی کھ کاالیی کم .ی زمینیابوابستھ بھ مسألۀ کم

و بیش بھ صورت دائمی نایاب باشد، سرمایھ داری بھ 

اما ھمان طور .سفتھ بازی و ایجاد حباب دست می زند

کھ سقوط بخش مسکن نشان داده است، سفتھ بازی ھیچ 

صرف نظر از «ارتباطی با ایجاد ارزش جدید ندارد، 

تلکھ می این کھ صاحب ملک تا چھ اندازه مستأجر را 

کند، مستأجر ھنوز حامل ارزش موجود، یعنی ارزشی 

کھ پیش از این تولید شده است و مجموع کّل ارزش 

ون قبل چھممجموعا ًھای صاحب ملک و مستأجر، 

».باقی می ماند
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در واقع رابطۀ بین موجر و مستأجر، با رابطۀ بین 

در رابطۀ مزدی، .سرمایھ دار و کارگر تفاوت دارد

رابطۀ «در .ی تولید و استخراج می شودارزش اضاف

، یا کاالیی بھ ارزش خود مبادلھ »رانتی«یا »اجاره ای

می شود، یا اگر اجارۀ عرصھ و مقداری بیشتر بر 

اساس شیادی در میان باشد، ارزش اضافی کھ جایی 

.دیگر تولید شده، منتقل می گردد

:در مسألۀ مسکن، ما دو طرف را در مقابل ھم داریم«

اولی مایل ).صاحب ملک(تأجر و صاحب خانھ مس

گاه را است کھ از دومی، استفادۀ موقت از سکونت

او صاحب پول یا اعتبار است، حتی اگر .خریداری کند

این اعتبار را از صاحب خانھ بھ صورت نزول گرفتھ، 

این صرفاً .یعنی اضافھ بر مبلغ اجاره، گرفتھ باشد

تر و بورژوا، بین فروش کاالست، نھ عملی بین پرول

-حتی اگر کارگر باشد-مستأجر.کارگر و سرمایھ دار

بھ عنوان فردی صاحب پول ظاھر می شود؛ او باید 

پیش از این کاالی خاص خود، یعنی نیروی کار را بھ 

فروش رساند تا با عایدی خود بھ عنوان خریدار استفاده 

د کھ تضمینشاز سکونتگاه ظاھر شود یا در موقعیتی با

نتایج .بھ زودی خواھد فروختراکند نیروی کارش

ویژه ای کھ از فروش نیروی کار بھ سرمایھ دار 

سرمایھ .حاصل می شود، در این جا تماماً غایب است

دار نیروی کاِر خریداری شده را وا می دارد تا اوالً 

ارزش خود را تولید کند، و ثانیاً ارزش اضافھ ای ایجاد 

ر دست سرمایھ دار باقی بماند و کند کھ برای مدتی د

در .مشمول توزیع در درون طبقۀ سرمایھ دار بشود

این حالت، ارزش مافوق تولید می شود و کل ارزش 

اما در معاملۀ اجاره، وضعیت .موجود افزایش می یابد

صرف نظر از این کھ صاحب .کامالً متفاوت است

ملک تا چھ اندازه مستأجر را تلکھ می کند، مستأجر

ھنوز حامل ارزش موجود، یعنی ارزشی کھ پیش از 

این تولید شده، است و مجموع کّل ارزش ھای صاحب 

.ون قبل باقی می ماندچھممجموعا ًملک و مستأجر، 

محصول کار خود زبخشی ادکارگر ھمیشھ در مور

فریب می خورد، چھ سرمایھ دار پایین تر از ارزش آن 

مستأجر از سوی .آنبپردازد، چھ باالتر و چھ معادل 

دیگر تنھا زمانی فریب داده می شود کھ وادار بھ 

بنابراین .پرداخت مبلغی باالتر از ارزش مسکن گردد

این کھ رابطۀ میان صاحب ملک و مستأجر را معادل 

با رابطۀ میان کارگر و سرمایھ دار بدانیم یک کژفھمی 

برعکس ما در این جا تنھا با یک .تام و تمام است

معمول کاال بین دو شھروند رو بھ رو ھستیم و لۀمعام

این معاملھ تحت قوانینی اقتصادی است کھ بر فروش 

کاالھا بھ طور اعم و فروش ملک بھ طور اخص حکم 

»فرمایی می کند

سقوط بازار مسکن فاجعھ ای برای اکثریت قریب بھ 

.اتفاق مردم تحت نظام سرمایھ داری بوده است

چنان در حال توجیھ داری ھماقتصاددانان سرمایھ 

ھستند، اما آن چھ روشن است این است کھ مردم 

خواھان ھزینھ ھای سرسام آور مسکن، بدھی بابت وام 

مسکن و نگرانی از مصادرۀ مسکن از سوی بانک ھا 

بھ دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام ھای رھنی 

.نیستند

و مشکل مسکنیسمسوسیال

خطوطی کلی کھ در آثاری باید توجھ داشت بھ جز 

مانند ایدئولوژی آلمانی، سرمایھ، نقد برنامۀ گوتا و 

مکاتبات مارکس و انگلس یافت می شود، آن ھا ھرگز 
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بھ توسعۀ دیدگاھی منسجم و سیستماتیک در مورد 

روش سازماندھی اقتصاد بالفاصلھ پس از سرنگونی 

سیاسی و تسخیر قدرت سیاسی بھ دست طبقۀ کارگر 

منتھا این امر نھ سھوی و اتفاقی، بلکھ کامًال .دنپرداختن

در واقع مارکس و انگلس بھ عنوان بنیان .عامدانھ بود

دند کھ وظیفۀ وعلمی کامالً واقف بیسماران سوسیالذگ

و اتوپیایی »تخیلی«آن ھا برخالف سوسیالیست ھای 

فرمولھ کردن یک نسخۀ حاضر و آماده و یک سره 

، بلکھ جامعھ تنھا بستھ بھ ذھنی از جامعۀ آتی نیست

شرایط مشخص خود قارد بھ برنامھ ریزی و تصمیم 

.گیری خواھد بود

ھمان طور کھ انگلس در بخش سوم از اثر خود، 

:، می نویسد»مسألۀ مسکن«

گمانھ زنی و فلسفھ بافی در باب چگونگی «

سازماندھی توزیع غذا و سکونتگاه در جامعۀ آتی، 

حداکثر کاری .اتوپیا می انجامدمستقیماً و بالواسطھ بھ

کھ می توانیم انجام دھیم، این است کھ بنا بھ درک خود 

از شرایطی اصلی تمامی شیوه ھای تولید تا بھ امروز 

اعالم کنیم کھ با سقوط شیوۀ تولید سرمایھ داری، 

اشکال خاصی از تخصیص کھ تاکنون در جوامع وجود 

ت انتقالی ھم در حتی اقداما.داشتند، ناممکن خواھند شد

ق با مناسبات موجود در ھمان زمان بھمھ جا باید منط

در کشورھایی با مالکیت کوچک بر زمین، این .باشد

اقدامات تماماً متفاوت از کشورھایی با تسلط مالکیت 

»بزرگ بر زمین خواھند بود و غیره

پس از تسخیر قدرت سیاسی، زمان انقالب اجتماعی با 

حل مسألۀ مسکن، .عھ فرامی رسداتکا بھ اکثریت جام

در ھمین زمان .جدا از حّل سایر مسائل اجتماعی نیست

ترین مشارکت جامعھ برای حل شاست کھ باید با بی

تمامی مسائل و مشکالت جامعھ بھ برنامھ ریزی دست 

برای حل مسألۀ مسکن، انجام اصالحات ارضی، .زد

نھ سلب مالکیت از زمین داران بزرگ، استفاده از خا

ھای بدون سکنھ، برنامھ ریزی شھری و ساخت مجتمع 

ھای وسیع و برخوردار از امکانات، نظارت 

دمکراتیک شوراھا بر درآمد و مسکن مقامات عالی و 

.نظایر آن فرا می رسد

یک چیز «:سال پیش انگلس نوشت١٣۵بیش از 

درحال حاضر در شھرھای بزرگ، :قطعی است

"کمبود مسکن"کھ کّل مسکن بھ قدر کافی وجود دارد 

واقعی را عالج کند، البتھ مشروط بھ این کھ آن ھا بھ 

این امر طبیعتاً .شکل عقالیی مورد استفاده واقع شوند

تنھا از طریق خلع ید از مالکان کنونی از طریق اسکان 

دادن کارگران بی سرپناه یا خانواده ھای پرازدحام 

.»دکارگری در منازل فعلی خود، اتفاق می افت

ھزار واحد ٩٢٠، ٢٠١٢طبق تخمین ھا در سال 

٣٣مسکونی خالی در کّل بریتانیا وجود داشتھ است کھ 

.ھزار مورد آن بیش از شش ماه بدون سکنھ بوده اند

روشن است کھ اسکان دادن کلیۀ افراد بی خانمان یا 

خانواده ھای پرازدحام در این منازل، مشکل بی 

سألۀ ازدحام را کاھش خانمانی و آوارگی را حل و م

.خواھد داد

تنھا عاملی کھ مانع از تحقق و اجرای این راھکار 

روشن در قبال مسألۀ مسکن می شود، مناسبات موجود 

، رفع نیارھای مردم را با یسمسوسیال.مالکیت است

اعم از زمین، -استفاده از کلیۀ منابع در دسترس خود

ایی ھا و کارخانجات، ماشین آالت، مواد خام و توان
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در رأس خواستھ ھا و انگیزه ھای خود -دانش انسان

برعکس نظام سرمایھ داری تنھا با .قرار می دھد

.عطش سود بھ حرکت در می آید

بنابراین استفاده از منازل خالی از سکنھ، بھ معنای بی 

بھره کردن مالکان از فرصت کسب سود خواھد بود و 

در مقابلش می این ھمان چیزی است کھ سرمایھ داران

.ایستند

بھ عالوه ثروتی کھ بھ صورت جمعی در نظام 

سوسیالیستی ایجاد می شود، بھ افزایش استانداردھای 

زندگی توده ھا مردم می انجامد، درحالی کھ تحت نظام 

سرمایھ داری، ھمین ثروِت حاصل از فعالیت جمعی، 

تنھا بھ ثروتمندتر کردن ثروتمندان و فقیرتر ساختن 

خدمت می کند و چنان درجھ ای از فقر را تحمیل فقرا 

می کند کھ دیگر قدرتی برای پرداخت مسکن بھ نرخ 

.ھای بازار را برای بسیارانی باقی نمی گذارد

، »کمبود مسکن«برای پایان دادن بھ مشکل بنابراین

تنھا یک راه حل واقعی باقی می ماند، و آن ھم پایان 

کھ سرمایھ داری بھ بخشیدن بھ استثمار و ستمی است 

طبقۀ کارگر اعمال و تحمیل می کند، و خلع ید و سلب 

مالکیت از زمین داران بزرگ و قادر ساختن بی 

خانمانان یا خانواده ھای پرجمعیت بھ اسکان یافتن در 

.امالکی  کھ از این پس بھ دست می آورند

ھمان طور کھ می توان متوجھ شد، تنھا با در نتیجھ،

ماعی، تنھا با الغای شیوۀ تولید سرمایھ حل مسألۀ اجت

.داری، حّل مسألۀ مسکن ممکن خواھد بود
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٢٠١۴سال بحران سرمایھ داری در آستانۀ 

فھرست

مایکل رابرتز

آرام نوبخت:ترجمھ

ھستیم؛ یعنی حرکت بھ سوی ٢٠١۴درحال آغاز سال 

ھفتمین سال کامل از زمان آغاز بحران اعتباری جھانی

، و پنجمین سال از زمان نقطۀ حداقل ٢٠٠٧تابستان در

اد و شروع بھبود اقتص٢٠٠٩رکود بزرگ در تابستان 

آن چھ سال گذشتھ در حول و حوش ھمین زمان .جھانی

:گفتم این بود کھ

، رشد اقتصادھای اصلی جھان احتماًال ٢٠١٣در سال «

یعنی نسبتاً ضعیف و پایین :خواھد بود٢٠١٢مشابھ سال 

اما سرمایھ داری در سال .تر از متوسط ھای بلند مدت

اھد احتماالً شاھد بازگشت یک رکود بزرگ نخو٢٠١٣

٢٠١٢ایاالت متحده سریع از سال کھ انتظار ندارم .بود

.رشد کند و اروپا و ژاپن بھ ھیچ وجھ رشدی داشتھ باشند

اقتصادھای نوظھور اصلی شاید قدری بھتر از سال 

عمل کنند، آن ھم اگر اقتصاد دولتی چین تحت ٢٠١٢

اما .تری بزندبیشسرمایھ گذاری دست بھرھبران جدید 

.»ی، امسال ھم سالی ضعیف خواھد بودبھ طور کل

-حتی در مورد اقتصاد امریکا -آن چھ گفتم، کم و بیش

متوسط رشد ساالنۀ تولید ناخالص داخلی .رخ داده است

رکود بزرگ و تخمیندورۀشامل(ت متحده واقعی ایاال

، درحالی کھ استدرصد بوده٠.٩تنھا )٢٠١٣سال ھای

٢.۴در حدود ٢٠٠٧ھمین نرخ طی سال ھای پیش از 

درصد بود؛ این رقم بھ مراتب پایین تر از متوسط رشد 

.است١٩٩٠و ١٩٨٠دھھ ھای درواقعی

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
http://www.emptyhomes.com/statistics
http://militaant.com/?p=2881
http://www.havadar.ir/upload_images/image
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/
http://militaant.com/?p=476
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پیش بینی بھ این سو ٢٠٠٩اگر چھ بھبود ساالنھ از سال 

، ولی برآورده نکردهھا و انتظارات اقتصادھای اصلی را 

غالباقتصادی گراندر بین تحلیلباز ھم این خوش بینی 

نھایتاً شاھد اوج گیری در رشد تولید ٢٠١۴ست کھ سال ا

و خواھد بودناخالص داخلی واقعی در اقتصادھای اصلی 

این امر بھ بھبود نیرومند درآمدھا و اشتغال برای اکثریت 

، »بانک آلمان«بھ عنوان مثال، بھ گفتۀ .مردم می انجامد

رشد ایاالت طی آنسالی خواھد بود کھ٢٠١۴سال 

٣.٨، ٢٠١۵درصد می رسد و این رقم در ٣بھ ده حمت

، بھ عنوان بزرگ »گولدمن ساکس«.درصد خواھد بود

در میان آن ھا، تخمین می زند کھ ختاپوس ین اتر

اقتصاد ایاالت متحده شتاب خواھد گرفت و بھ آھنگ «

؛»رشدی باالتر از روند بلندمدت آن دست خواھد یافت

ا چنین توضیح می رخوددالیل این نھاد اقتصاددانان 

شتاب احتماالً با رشد سریع تر مصرف شخصی و «:دھند

ھزینھ ھای سرمایھ ای، با پشتیبانی مداوم بخش مسکن، 

.»ھدایت خواھد شد

این بسیار خوب؛ اجازه دھید ببینیم کھ اجزای شکل دھندۀ 

رشد اقتصادی ایاالت متحده، تا بھ اآلن چگونھ درحال 

۴.١سالنۀھا از نرخ رشد در رسانھ.پیشروی بوده اند

صحبت٢٠١٣ایاالت متحده در سھ ماھۀ سوم یدرصد

این سریع ترین نرخ در تقریباً دو سال گذشتھ.می شود

آن اما بخش اعظم این افزایش، مربوط بھ.استبوده

غلی بوده است کھ موجودی انبار امشدستھ از حرف و

عرضھ صوالتی را از حیعنی م.خود را افزایش داده اند

شاید در بازار مورد تقاضا تاکنندگان خریداری کرده اند 

رنرخ تولید ناخالص داخلی بدون درنظ.قرار بگیرند

ار مشابھ با متوسط بداشتن این افزایش در موجودی ان

٢٠٠٩دی در سھ ماھۀ دوم ارشد از زمان بھبود اقتص

١.۵یعنیمخارج مصرفی،رشد ضمناً.خواھد بود

درصد ١.٨ۀ سوم، بھ کاھش خود از درصد در سھ ماھ

درصد در سھ ماھۀ نخست ادامھ ٢.٣در سھ ماھۀ دوم و 

بر روی بخش خصوصیمی دھد، درحالی کھ مخارج 

تجھیزات و نرم افزار برای دومین بار از زمان آغاز 

٣.٧، عمالً بھ نرخ ساالنۀ ٢٠٠٩بھبود در اواسط 

این متوسط رشد ،گری شیلینگ.درصدی سقوط کرد

٢.٣با نرخ ایاالت متحدهولید ناخالص داخلی واقعیت

.دورۀ بھبود را تحلیل کرده استطولدرصد در

١٠درصد از این رشد ۶۵ھزینھ ھای مصرفی، 

تر از درصدی را تشکیل می دھد، رقمی کھ اندکی کم
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یعنی (٢٠١٣در سھ ماھۀ سوم GDPسھم واقعی آن از 

.ط کرده استھرینھ ھای دولتی سقو.است)درصد۶٨

درصد از کل ٩، )ساخت خانھ(ساخت و ساز مسکونی 

درصد ٠.۴خالص تجارت، .این رشد را دربرمی گیرد

انبارداری بھ طور .کاستھ استGDPاز رشد واقعی 

واقعی را شکل GDPدرصد از رشد ١٩قابل توجھی 

ھرچند درست است کھ سرمایھ گذاری .می دھد

درصدی سھم ١٠رشد ایندرصد از٢۵خصوصی در 

داشتھ است، ولی بھ وضوح برای قوی تر کردن اقتصاد 

بھ عالوه این رقم شامل مقولۀ .کافی نبوده است

می شود کھ آماردانان »محصوالت مالکیت فکری«

.دولت بھ تازگی اضافھ کرده اند و تردیدبرانگیز است

نرخ بیکاری، رو بھ .چنان ضعیف استبازار کار نیز ھم

ست، منتھا اساساً بھ دلیل تنزل نرخ مشارکت کاھش بوده ا

سالھ، نرخ مشارکت از ٢۴تا١۶برای افراد .نیروی کار

بھ این سو شدیداً سقوط کرده است، چرا کھ ٢٠٠٠سال 

افراد جوان باید بین باقی ماندن در مدرسھ یا صرف نظر 

.بزنندانتخاب دست بھ از جستجوی شغل 

، شمار زیادی از مردم )١(تر نوشتھ امھمان طور کھ پیش

ھستند کھ خواھان مشاغل تمام وقت می باشند، اما تنھا 

چیزی در (پاره وقت بھ آن ھا ارائھ می شود بمناص

).درصد از جمعیت شاغل۵.۶میلیون نفر و ٨حدود 

کم درآمد بخش ھایمضاف بر این، اکثر مشاغل جدید در

و غذای مانند تفرجگاه ھا، مھمان داری، خرده فروشی (

ھزار شغل جدید ٢٠۴ھستند کھ یک سوم از )حاضری

درصد ۶٠نزدیک بھ .در ماه اکتبر را تشکیل می داده اند

از مشاغلی کھ طی رکود اخیر از بین رفتند، مشاغلی با 

درصد از مشاغل ۵٨درحالی کھحقوق متوسط بودند، 

ایجاد شده از آن زمان تاکنون، مشاغلی با حقوق پایین 

تقریباً یک چھارم کّل کارگران امریکا ساعتی .بوده اند

طبق گزارش .دالر یا کم تر درآمد کسب می کنند١٠

نزدیک بھ یک «، »پروژۀ خانواده ھای کارگری فقیر«

چھارم افراد بالغ در خانواده ھای کارگری کم درآمد در 

صندوق داری، :تنھا ھشت منصب شغلی استخدام گردیدند

کی، خدمتکاری، پیشخدمتی، آشپزی، مراقبت ھای پزش

ایاالت متحده عمالً .»خرده فروشی، گارسنی یا رانندگی

در قیاس با ھر یک از کشورھای عضو گروه ھفت، 

کم درآمددرصد باالتری از کارگران مشغول بھ کارھای 

.را دارد

در نتیجھ دستمزدھای واقعی ھفتگی بھ طور متوسط رو 

.االیی بھتر استدرصد ب٢٠البتھ وضع .بھ کاھش ھستند

درصد باال۶، ٢٠٠٨درآمد متوسط واقعی آن ھا از سال 

٨درآمد، جھشی ندرصد باالیی صاحبا۵.رفتھ است

اما حقوق .درصدی را در درآمدھای خود تجربھ کرده اند

پایین تر از آخرین در سطحیدرصد پایینی ھنوز٢٩

ان بنابراین نمی تو.نقطۀ اوج تا پیش از رکود قرار دارد

سال آتی درانتظار افزایش تند ھزینھ ھای مصرفی را 

چنان ھمنیزضمناً رشد مصرف شخصی واقعی.داشت

.بھ روند آھستۀ خود ادامھ می دھد
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البتھ تعجبی ندارد وقتی ببینید کھ طبق مطالعھ ای دربارۀ 

،  درآمد ٢٠١٢تا٢٠٠٢درآمدھای خانوار در دھۀ 

درصد ٧۶.٢ن دوره درصد باالیی، طی ای٠.٠١واقعی 

درصد پایینی ٩٠افزایش یافت، درحالی کھ درآمد واقعی 

درصد ١، سھم ٢٠١٢در سال .درصد سقوط کرد١٠.٧

تنھا سالی کھ سھم آن .بود١٩.٣باالیی از کّل درآمدھا، 

و می شود١٩٢٨مربوط بھ ، هتر بودھا از این رقم بیش

خانوار، میانۀ درآمد واقعی!درصد١٩.۶آن ھم با نسبت 

یعنی درآمد خانواری در میانۀ این طیف، نسبت بھ سطح 

درصد و نسبت بھ ٨.٣، قریب بھ ٢٠٠٧پیش از رکود 

درصد ٩.١بیشترین رقم ثبت شده در طی این دوران، 

درصد از کل ٧٧طبق مطالعھ ای دیگر، .کاھش یافت

یمردم امریکا اکنون حداقل گاھی اوقات بھ صورت

نھا دخل و خرجشان با یک دیگر کھ تزندگی می کنند

١۵تخمین ھای رسمی نشان می دھد کھ .برابر است

اما باالترین حقوق .درصد مردم در فقر بھ سر می برند

٣۴در نیمۀ پایینی حقوق بگیران ایاالت متحده، در حدود 

٢تا١.۵شمار امریکایی ھایی کھ بین  .ھزار دالر است

میمیلیون نفر ١۴۶ھببرابر آستانۀ فقر درآمد دارند،

.رسد

٢١بھ ٢٠٠٩با وجود آن کھ ثروت خانوارھا از سال 

آن ھم از طریق افزایش بھای (تریلیون دالر رسید 

، خانواده ھای متوسط ھنوز فقیرتر از آن چھ در )امالک

طبق پژوھش دو تن از .بودند، ھستند٢٠٠٧سال 

ویلیام با نام ھای»مرکر ثبات مالی خانوار«اقتصاددانان 

امونز و برایان نویث، متوسط خالص ثروت خانوار پس 

٢یعنی .دالر است۶٢۶،٨٠٠از تعدیل با نرخ تورم، 

رقم (٢٠٠٧درصد پایین تر از نقطۀ اوج آن در سال 

بھ عالوه تقریباً نیمی از کّل مردم ).دالر١٠٠،۶۴۵

فاقد ھرگونھ دارایی خالص بودند، ٢٠٠٩امریکا در سال 

ه ھی ھای آن ھا از دارایی ھایشان بیشتر بودچرا کھ بد

.است

طبق .وخیم تر شده اند»بھبود«این نابرابری ھا در دورۀ 

»سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی«محاسبات 

)OECD( ،» نابرابری طی سھ سال گذشتھ تا اتمام سال

و در »بیش از دوازده سال قبل افزایش یافتھ است٢٠١٠

ه یکی از عمیق ترین شکاف ھا را این میان ایاالت متحد

بھ گزارش .تجربھ می کندOECDدر میان کشورھای 

درصد از ١، ثروتمندترین »مؤسسۀ سیاست اقتصادی«

مرتبھ ٢٨٨کل خانوارھای امریکایی بھ طور متوسط 

تر از ثروت خانواده ھای متعارف طبقۀ متوسط بیش

درصد ٩٩ثروت دارند و ثروت آن ھا از مجموع ثروت 

ثروتمند امریکایی از ٢٠تنھا .تر استنیز بیشیایینپ
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مبلغی بھ دست ٢٠١٢سرمایھ گذاری خود در سال 

آوردند کھ معادل بود با کل اندازۀ بودجۀ کمک غذایی 

عضو۴بودجھ ای کھ برای پرداخت بھ خانواده ھایی با (

ھزار٣٠صاحب درآمد طراحی شده است کھ بیش از 

شش نفر از ورثۀ ).آورنددر سال بھ دست نمیدالر

بنیان گذار وال مارت، سم والتن، خالص ثروتی دارند کھ 

درصد پایینی مجموع کّل مردم ٣٠تقریباً معادل با ثروت 

بھود «این حقایق  تصویر دیگری از این .امریکاست

کھ بھ ادعای رسانھ ھای سرمایھ داری و »ھیجان انگیزی

برای ایاالت ٢٠١۴اقتصاددانان جریان اصلی در سال 

.متحده در راه است، نشان می دھد

داری نگاه می کنیم، ھنگامی کھ بھ باقی جھان سرمایھ

ھر .ھستند»ھیجان انگیز«تربھ مراتب کمچشم اندازھا

سال کھ می گذرد، صندوق بین المللی پول پیش بینی ھای 

.واقعی جھان کاھش می دھدGDPرشد را ازخود 

ن المللی پول برای ششمین بار چندی پیش صندوق بی

متوالی ارقام خود را درمورد پیش بینی رشد جھان مورد 

تجدید نظر و کاھش قرار داد و بھ این ترتیب نرخ رشد 

درصد ٣.۶، ٢٠١۴درصد و سال ٢.٩، ٢٠١٣سال 

ھمان طور کھ بارھا در مطالب قبلی نشان داده .تعیین شد

ح درحال ، رشد در اکثر اقتصادھای بھ اصطال)٢(ام

برخالف پیش بینی (توسعھ شدیداً امسال کند شده است 

).تاحدودی خوش بینانۀ من در ھمین موقع در سال گذشتھ

انی، ثنای سال ھای دو جنگ جھتبھ لحاظ تاریخی، بھ اس

بھ سطح تولیدی می درصد از کّل رکودھا٢٠تنھا 

چنان پس از گذشت دو سال پایین تر از د کھ ھمنانجام

درصد از رکودھا ١٣تنھا .ش از رکود ھستندسطح پی

،درصد۶بیش از سھ سال بھ طول می انجامند و تنھا 

این بار ایاالت متحده، .بالغ بر پنج سال بھ درازا می کشند

آلمان و کانادا  پس از تقریباً سھ سال بھ سطح اوج سابق 

GDPاقتصاد ٢٠مورد از ٩اما در .مجدداً دست یافتند

ھ داری، سطح تولید با وجود گذشت شش سال برتر سرمای

.نوز پایین تر از نقطۀ اوج پیشین استھ

اکنون می توانیم بھ درآمد واقعی سرانۀ ھر اقتصاد نسبت 

٢٠١١و سپس ٢٠٠٨در سال ھای OECDبھ متوسط 

.نگاه کنیم
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درصد ۴١، ٢٠٠٨درآمد سرانۀ ایاالت متحده کھ در سال 

کاری و توسعۀ اقتصادی باالتر از متوسط سازمان ھم

یونان نیز .سقوط کرد٢٠١١درصد در سال ٣٨بود، بھ 

ترین سقوط در درآمد نسبی بود، در سال شاھد بزرگ

درصد پایین تر حد متوسط ١۴، درآمد نسبی آن ٢٠٠٨

درصد ٢٨بھ ٢٠١١بود، درحالی کھ ھمین رقم در سال 

در بین اقتصادھای عضو گروه ھفت، .زیر متوسط رسید

درصد ٨لمان تنھا برنده بود، چرا کھ درآمد سرانۀ آن از آ

.درصد افزایش یافت١۴بھ ٢٠٠٨باالی متوسط در سال 

-چنین نشان می دھند کھ بریتانیا یکی از بزرگارقام ھم

.ترین بازندگان در سال ھای پس از بحران بوده است

OECDدرصد باالی متوسط ٧درآمد سرانۀ واقعی از 

درصد پایین متوسط مذکور در سال ٣بھ ،٢٠٠٨در سال 

.سقوط کرد٢٠١١

اما اکنون صحبت ھایی زیادی از این می شود کھ قرار 

گام ھای بلندی بھ ٢٠١۴است اقتصاد بریتانیا در سال 

در این بین رسانھ شادی و پابکوبی می کنند .پیش بردارد

کھ جورج آزبورن، وزیر مالیۀ حکومت محافظھ کار 

طرف نشریۀ تایمز، متعلق بھ مورداک، عنوان بریتاینا از 

GDPرشد .را بھ خود اختصاص داده است»مرد سال«

واقعی در ھر سال نسبت بھ سال پیش از آن، در سھ ماھۀ 

درصد رسید، اما ھمانند مورد ایاالت ١.٩بھ ٢٠١٣سوم 

متحده باید جزئیات این رشد را بشکافیم تا وخامت آن را 

چنان صادرات بریتانیا ھموضعیت .مشاھده کنیم

کسری پرداخت .درصد کاھش یافتھ٣وحشتناک است و 

درصد از ۵ھای خارجی بریتانیا با باقی جھان، بھ 

GDPمتخصصان خود حکومت کم تر از .رسیده است

ھمان .دارند٢٠١۴پیش اعتقاد بھ رشد سریع تر در سال 

بھ اعتقاد «:طور کھ گزارش خزانھ داری نشان می دھد

ا رشد مثبت، بھ طور ادواری بوده است و بھ جای آن م

کھ بیانگر پتانسیل رشد اساسی و نیرومندتر باشد، ظرفیت 

.»ھای بالاستفادۀ اقتصاد را کاھش داده است

در مور نرخ نزولی بیکاری در بریتانیا ھم مفصالً 

اما شمار بسیار اندکی از بنتگاه ھای .صحبت شده است

ز عایدی شرکت ھای بریتانیا را بزرگ ھستند کھ نیمی ا

تشکیل می دھند؛ این بنگاه ھا سھ پنجم کارکنان بخش 

تقریباً کّل رشد در .خصوصی خود را استخدام می کنند

شماری از حرف و مشاغل در طول یک دھۀ گذشتھ، از 

محل کمپانی ھایی بوده است کھ ھر کسی را بھ جز 

می»لقخ«مشاغل را مردم .مالکان استخدام نمی کنند
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کنند کھ مجبورند برای خودشان در بھ اصطالح کسب و 

کارھای نوپا کار کنند، مشاغلی کھ خیلی زود ھم شکست 

.می خورند

نکتۀ کلیدی برای رشدار پایدار در یک اقتصاد سرمایھ 

اما .داری، گسترش سرمایھ گذاری خصوصی است

سرمایھ گذاری خصوصی در بریتانیا برخالف پیش بینی 

از زمان نقطۀ حداقل رکود بھ این سو سال بھ ھایی کھ

بھ عالوه .سال صورت می گرفتھ اند، سقوط کرده است

سرمایھ گذاری خصوصی در طول دورۀ بھبود تقریباً 

.ثابت بوده است

در بریتانیا ھم مانند ایاالت متحده، متوسط درآمدھای 

کاھش »بھبود«واقعی بھ طور قابل مالحظھ ای در دورۀ 

بر این )OBR(»ادارۀ مسئولیت بودجھ«.استیافتھ 

بھ سطح ٢٠١٧گمان است کھ متوسط عواید تا حدوداً 

اگر ھزینھ ھای مسکن .پیش از رکود خود نخواھد رسید

را درنظر بگریم بھ این نتیجھ می رسیم کھ این پیش بینی 

برای کسانی کھ در سطح .ھم ھرگز محقق نخوھد شد

ز آن ھستند، اوضاع بھ مراتب میانۀ دستمزد یا پایین تر ا

طبق پیش بینی ھا دستمزد واقعی آن ھا در .بدتر است

از .طول باقی سال ھای دھۀ جاری بھ کاھش ادامھ دھد

میان خانوارھایی کھ پایین خط فقر رسمی ھستند، تعداد 

کارگران فقیر اکنون از مجوع بیکاران، افراد بازنشستھ و 

.بیمار بیش تر است

ن جریان اصلی ھم نگران بھبود اروپا حتی تحلیلگرا

بھ استثنای آلمان و اقمار کوچک آن مانند اتریش .ھستند

یا ھلند، باقی کشورھای منطقۀ یورو یا دچار رکود ھستند 

حتی اقتصادھای قوی تر اسکاندیناوی .یا درحال انقباض

احتمال یک بحران جدیدی .ھم درحال تضعیف ھستند

.نطقۀ یورو قویاً باقی استمالی در سال آتی  برای م

، من از تردید قوی ٢٠١٣سال )٣(در نوشتھ ھای قبلی 

در ژاپن »آبھ«خودم دربارۀ موفقیت احتمالی اقتصاد 

زمانی با این نام مطرح شد »اتصاد آبھ«.صحبت کردم

سیاست »محور«کھ آقای آبھ، نخست وزیر ژاپن، از سھ 

شوق ھای ترکیبی از م:اقتصادی صحبت بھ میان آورد

مالی کینزی، مخارج دولتی و رفرم ھای نئولیبرالی 

مقررات زدایی، خصوصی سازی و تضعیف حقوق (

، ھدف کینزین ھا یعنی رونق ٢٠١٣در سال ).کارگران

بخشیدن بھ سودھای شرکتی از طریق تورم قیمت ھا، 

اساساً از طریق مھندسی کردن (موفقیت ھایی داشتھ است 

پول ین در برابر دالر و درصد کاھش در ارزش ١٨

، اما درآمد کارگران و مصرف خانوار واقعاً )یورو

واکنشی نشان نداده اند و بھ عالوه یک افزایش عظیم در 

برنامھ ٢٠١۴مالیات بر فروش نیز برای ماه آوریل 

رشد اقتصادی ژاپن بھ احتمال زیاد .ریزی شده است

ددر بھترین حالت حکومت انتظار رش.آسیب می بیند

»رونق«واقعی را کھ بھ زحمت GDPدرصدی ۴.١

.محسوب می شود، می کشد

در تمامی اقتصادھای اصلی، امید می رود کھ سیاست 

راھنمای «بانک مرکزی با عنوان بھ اصطالح 

، شرکت ھا را متقاعد سازد کھ نرخ ھای بھره، »پیشروی

پایین باقی خواھند بود و بنابراین آن ھا می تواند از 

اما کاھش نرخ بھرۀ .تر مطمئن باشندگذاری بیشسرمایھ
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سیاست تسھیل کّمی (بانک مرکزی، خرید دارایی ھا 

ی فوق، فقط تاکنون بازارھای سھام را »راھنما«و )پول

این امر تأثیر کمی داشتھ است، بھ .رونق بخشیده اند

طوری کھ نھ بانک ھای اکثر کشورھا تمایلی بھ آغاز وام 

ارند و نھ شرکت ھا برای سرمایھ دھی بھ شرکت ھا د

بانک ھا ھنوز .گذاری دست بھ استقراض می زنند

زیادی از دورۀ رونق اعتباری »دارایی ھای سمی«

دارند و ترجیح می دھند کھ ترازنامۀ خود را بھبود بدھند 

شرکت ھای بزرگ کھ انبوھی پول .تا این کھ وام بدھند

ی برای سرمایھ نقد در اختیار دارند، نیازی بھ قرض گیر

.بنابراین سرمایھ گذاری نخواھند کرد.گذاری ندارند

بانک مرکزی امریکا تصمیم گرفتھ است کھ تزری اعتبار 

بخش اعظم این تزریق اعتبار، بھ .»کم کند«را 

بازارھای سھام غرب و حتی بیشتر بھ اقتصادھای 

اکنون این اعتبار شروع بھ محو .نوظھور ختم شد

این موضوع باعث شد اعمال .کردتدریجی خواھد

فشارھای جدیدی بھ برخی اقتصادھای نوظھور خواھد شد 

کھ موفق بھ جذب جریان ھای ورودی سرمایھ از بانک 

.ھا و شرکت ھای گروه ھفت شده اند

در تمامی اقتصادھای اصلی، یک چیز وجود دارد کھ از 

روند بھبود جاافتاده است، و آن ھم افزایش کافی سرمایھ 

گذاری خصوصی برای افزایش ظرفیت و ایجاد مشاغل 

.کافی برای کاھش بیکاری بھ سطوح پیش از بحران است

بدون این مؤلفھ، رشد درآمدھا، اشتغال و مخارج خانوار 

برای بازگرداندن رشد جھانی بھ نرخ بلندمدت پیش از 

گولدمن ساکس در .بھ اندازۀ کافی سریع نیست٢٠٠٧

خوش بین ٢٠١۴اری در سال مورد رونق سرمایھ گذ

نرخ رشد سرمایھ گذاری ثابت در بخش «:است

آھستھ )معروف بھ ھزینھ ھای سرمایھ ای(غیرمسکن 

)درصد١٠(شده است، بھ طوری کھ از نقطۀ اوج سیکل 

درصد در ٣، بھ تنھا ٢٠١٢و اوایل ٢٠١١در اواخر 

سقوط کرده، و ما انتظار شتاب مجدد بھ حول ٢٠١٣سال 

.»درصد طی سال آتی داریم٨و حوش 

سرمایھ گذاری بھ سطح و .اما من خیلی خوش بین نیستم

رشد سود شرکت ھا بستگی دارد و سود ھم نھایتاً بھ 

در اکثر اقتصاد .سوددھی سرمایۀ موجود بستگی دارد

ھای پیشرفتۀ سرمایھ داری، حتی در ایاالت متحده ھم کھ 

د مشاغل ھنوز سوددھی در آن بھبود یافتھ است، نرخ سو

این .است٢٠٠۶پایین تر از سطح اوج پیشین در سال 

نشان می دھد کھ رشد سرمایھ گذاری ھمچنان پایین تر از 

نرخ ھای بلندمدت پیشین در تقریباً تمامی اقتصادھای 

.اصلی سرمایھ داری باقی خواھد ماند

چنان گولدمن ساکس می داند کھ سود اھمیت دارد، اما ھم

ت کھ سوددھی در ایاالت متحده کاھش اسبینخوش

ترین نیروی محرکۀ حاشیۀ سود، مھم«:نخواھد یافت

شکاف میان تورم قیمتی و تورم ھزینۀ ھر واحد کار 

وقتی قیمت ھا سریع از ھزینۀ ھر واحد کار رشد .است

می کنند، بنگاه ھا نوعاً حاشیۀ سود خود را افزایش 

ھزینۀ  -قیمتبھ نظر ما شکاف.خواھند داد، و برعکس

ھرواحد کار، احتماالً بھ قلمرو حدوداً مثبت در سال 

.»بازمی گردد٢٠١۴

بینی را بر مبنای دستمزدھای پایین و بھره آن ھا این پیش
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بھ بیان مارکسیستی، -وری رو بھ باال انجام می دھند

اما داده ھا نشان می دھد کھ .افزایش مداوم نرخ استثمار

.یش سوددھی رنگ باختھ استاین راھکار برای افزا

احتماالً دستمزد ھنوز خیلی افزایش نخواھد یافت، اما اگر 

سرمایھ گذاری بازنگردد، رشد بھره وری بھ اندازۀ کافی 

.برای افزایش نرخ استثمار گسترش نخواھد یافت

تغییر سوددھی سرمایھ در ایاالت متحده بھ آن معنا نیست 

اما این نرخ .ی دھدرخ م٢٠١۴کھ رکود جدیدی در سال 

درحال ھموار شدن است و کاھش )٢٠١٣(امسال 

احتمالی آن در سال آتی، بھ آن معنا خواھد بود کھ بھبود 

تز.ایاالت متحده بھ محدودیت ھای خود برخواھد خورد

بلندمدت من این است کھ سیکل سوددھی ایاالت متحده از 

غلببھ این سو وارد فاز نزولی شده و این فاز ا١٩٩٧

اگر درستی این .سال بھ طول می انجامد١٨تا١۶بین 

گفتھ ثابت شود، باید منتظر کاھش سوددھی ھمراه با یک 

در این میان، اقتصاد جھانی ھمچنان .رکود دیگر باشیم

.آھستھ آھستھ بھ رشد خود ادامھ خواھد داد

(1) 

http://thenextrecession.wordpress.com/2013/

09/07/autumn-pick-up/

(2) 

http://thenextrecession.wordpress.com/2013/

11/06/tortoise-like-global-growth-led-by-

the-us-and-the-uk/

(3) 

http://thenextrecession.wordpress.com/2013/

06/11/abenomics-a-keynesian-neoliberal/

تجاوز جنسی

علل و ریشھ ھای آن و امروز مسئول اصلی کیست

فھرست

بخش اّول

مقدمھ

در عص��ری ک��ھ م��ا در آن زن��دگی م��ی کن��یم، خیل��ی از 

مسائل ک�ھ در گذش�تھ در جامع�ھ بش�ری ع�ادی محس�وب 

م�ی ش��د، دیگ��ر قاب��ل پ��ذیرش نیس��ت و در جامع��ھ ع��ادی 

ای تحت ستم ب�ھ آن درج�ھ بشمار نمی آید، زیرا انسان ھ

از رشد آگاھی طبقاتی خود رسیده ان�د ک�ھ پ�ی ببرن�د ک�ھ 

الزام���اً ھ���ر آنچ���ھ در جامع���ھ معم���ول و مرس���وم اس���ت، 

درست نیست و باید ب�رای تغیی�ر آن بلن�د ش�د و اق�دام ب�ھ 

برچی��دن آن و ج��ایگزینی آن ب��ا آنچ��ھ معق��ول ت��ر اس��ت، 

راز طرف دیگر، ت�اریخ ب�ھ م�ا م�ی آم�وزد ک�ھ اکث�.کرد

انس���ان ھ���ا ھمیش���ھ در مقاب���ل تغیی���ر، مقاوم���ت ک���رده و 

اث�ر م�ی »اخالقی«تغییراتی را کھ بر روی ارزش ھای 

از این��رو اس��ت ک��ھ در ط��ول .گ��ذارد را ت��ابو م��ی دانن��د

تاریخ مالحظھ می کنیم کھ ھمیشھ انسان ھای پیشرو در 

صف اول این مب�ارزات ق�رار گرفت�ھ و حت�ی ج�ان خ�ود 

در این مقال�ھ خط�اب م�ن ھ�م ب�ھ .را بھ خطر انداختھ اند

ھمان پیشروان صف اول است و در رابطھ ب�ا موض�وع 

این مقالھ، پیشروان مب�ارزات م�ا در ص�ف اول، م�رد و 

.زن ندارند

در ایران مردی بھ دختر بچھ ای تجاوز جنس�ی ی�ا ب�دنی 

ی خ��ود »حف��ظ آب��رو«ک��رده و خ��انواده آن دخت��ر ب��رای 

ترتیب متجاوز موضوع را مسکوت می گذارد و بھ این

ھ��م ب��دون دغدغ��ھ خ��اطر ب��ھ راه خ��ود ادام��ھ داده و ب��ھ 

http://thenextrecession.wordpress.com/2013/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/
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دختران دیگری کھ در مسیرش قرار می گیرند، تج�اوز 

ام��روز تج��اوز جنس��ی و آزار ب��دنی زن��ان ب��ھ .م��ی کن��د

در سراس��ر )دخت��ر(وی��ژه دخت��ر بچ��ھ ھ��ا و نوجوان��ان 

جھان محکوم بوده و متجاوز تح�ت تعقی�ب ق�انونی ق�رار 

یران ھم حتی در شرایط فعل�ی مس�ئولین می گیرد و در ا

امر برای برداشتن مسئولیت اص�لی از گ�ردن خ�ود، در 

ب��ر م��ی )در ص��ورتی ک��ھ غریب��ھ باش��د(تعقی��ب متج��اوز 

.آیند

س���ال ١٨در عص���ر م���ا، دخت���ران زی���ر س���ن ق���انونی 

س��الگی نوج��وان بش��مار م��ی ٢١و زی��ر س��ن »ک��ودک«

یش�ھ اما در طول تاریخ انس�ان، ای�ن دس�تھ بن�دی ھم.آیند

زیرا در گذشتھ ھ�ای دور، ب�ھ .بھ این ترتیب نبوده است

عل�ت ھ��ای مختل�ف ش��رایط طبیع��ی، بیم�اری ھ��ا، کمب��ود 

یعن��ی ...م��واد غ��ذایی، ک��ار ب��دنی در ش��رایط ناھنج��ار و

زم��انی ک��ھ ھن��وز طبیع��ت ب��ی رحمان��ھ ب��ر انس��ان س��لطھ 

داشت، طول عمر انسان بھ خص�وص ط�ول عم�ر زن�ان 

نس�بت ب�ھ دوران )زایمانبر اثر مرگ و میر در زمان(

دخت��ران پ��س از بل��وغ ب��ھ ای��ن .کن��ونی بس��یار کوت��اه ب��ود

دلیل بھ سرعت ازدواج می کردند کھ نیروی ج�وانی ب�ھ 

کمک آنان شتافتھ و تا با حفظ جان،  شانس بیش�تری در 

در آن زم���ان ھ���ا .بازتولی���د نس���ل انس���ان داش���تھ باش���ند

کام�ل دختری پانزده سالھ از نظر ق�درت تولی�د مث�ل زن 

بھ شمار می آمد و در سن بیست سالگی اگر ھن�وز بچ�ھ 

م��ی گذاش��ت و ی��ک »ترش��یدگی«دار نش��ده ب��ود، رو ب��ھ 

حت�ی .و نازا محس�وب م�ی گردی�د»مسن«زن سی سالھ 

در دوران مادر ساالری کھ  ب�ھ دوران پ�یش از مالکی�ت 

خصوص��ی ب��ر م��ی گ��ردد و ازدواج ب��ھ ش��کلی ک��ھ در 

حتی در عص�ر س�رمایھ ویسمدوران برده داری، فئودال

ب�از ،معمول ب�وده و ھس�ت، نب�ود)و البتھ امروز(داری 

و ای���ن ج���ا (ھ���م دخت���ر در س���ن پ���س از بل���وغ، ھمس���ر 

انتخاب می کرد تا ھر چھ بھت�ر و )منظور شوھر نیست

بیش��تر بتوان��د ب��ھ بازتولی��د خ��ود ت��وان بخش��یده و ب��ھ ای��ن 

.ترتیب در ادامھ حیات قبیلھ خود سھیم گردد

از برقراری نظام مالکیت خصوصی، یعنی در تنھا بعد

یعن��ی بع��د از برچی��ده ش��دن دوران (دوران ب��رده داری 

ب��ود ک��ھ مردان��ی ک��ھ کنت��رل و مس��ئولیت )مادرس��االری

تولید کشت و دامپروری طایفھ خود را در دست داش�تند 

ب�ا )و ب�رده ھ�ا نی�ز زی�ر نظ�ر آن�ان بیگ�اری م�ی کردن�د(

خورد با طبیع�ت و توجھ بھ تمام مشکالت در عرصھ بر

نی��ز کس��ب آگ��اھی ت��دریجی از بھ��ره گی��ری از دس��ترنج 

بردگان، بھ این نتیج�ھ رس�یدند ک�ھ ب�ا داش�تن ق�درت ح�ق 

ای تقریب��اً ب��ا ش��باھت ب��ھ »خ��انواده«مالکی�ت م��ی توانن��د 

خانواده امروزی را شکل دھند ک�ھ در آن م�رد در رأس 

او ض���من تعل���ق )ھ���ای(خ���انواده ق���رار گرفت���ھ و ھمس���ر

بازتولید کردن برای بھ مرد، وظیفھ)انند بردهم(داشتن 

او و نھایتاً ایجاد شجره و نام برای شوھر داش�ت؛ پدی�ده 

ب��ھ ای��ن ترتی��ب، زن .ای ک��ھ ت��ا آن زم��ان ب��ی س��ابقھ ب��ود

اشتراک خود در امر تولید در درون جامع�ھ خ�ود را از 

دست داد و در اصل بھ مانند برده و در ظاھر بھ عنوان 

ن��ھ او رف��ت ت��ا ب��دین س��ان ح��ق داش��تن ب��ھ خا»آق��ا«زن 

رواب���ط جنس����ی ھ���ر زن ش����وھرداری ب���ھ غی����ر از ب����ا 

شوھرش از او ستانده گشتھ و تنھا با شوھر خ�ود و تنھ�ا 

١.با خواست او بھ داشتن سکس نایل آید

و فرھنگ تازه ای ب�ود »اخالقی«این ھمھ، ارزش ھای 

ک��ھ م��ی بایس��تی ب��ھ ش��کل ع��رف در آم��ده و ھم��ھ، یعن��ی 

ن ت�ن یک طرف و زنان از طرف دیگ�ر ب�ھ آبردگان از

در ای��ن ج��ا ب��ود ک��ھ م��ذھب ب��ھ کم��ک ای��ن .م��ی دادن��د

منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت از فریدریش انگلس١
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فرھن��گ ن��وین آم��د و فرھن��گ جامع��ھ ب��رده داری را در 

دختری ک�ھ در گذش�تھ وقت�ی .میان مردم آن، جا انداخت

بھ سن بلوغ می رسید، با رضایت خود با مردی زندگی 

م��ی ک��رد و از او بچ��ھ دار م��ی ش��د و ھمزم��انی ک��ھ از 

کرد، بھ کل ک�ار کش�اورزی فرزندان خود نگھداری می 

و دامداری مسلط بود و مسئولیت آن را ب�ھ عھ�ده داش�ت 

و در عین ح�ال اگ�ر از آن م�رد ج�دا م�ی ش�د ب�ھ راحت�ی 

ح��ق داش��ت ک��ھ بچ��ھ ھ��ایش را خ��ود ب��زرگ کن��د و در 

ضمن با ھر مرد دیگری نیز کھ مایل ب�ود رابط�ھ م�ورد 

عالق���ھ اش را برق���رار کن���د، اکن���ون در ای���ن س���ازمان 

ت���ازه، تم���ام حق���وق اولی���ھ و انس���انی اش از او خ���انواده

س��تانده ش��ده و ب��ھ انس��انی درج��ھ دو تب��دیل و مجب��ور ب��ھ 

م���ذھب ب���ا .قب��ول ارزش ھ���ای اخالق���ی ت���ازه ش���ده ب���ود

تعص�ب ...آفریدن کلماتی مانند آبرو، ن�اموس، غی�رت و

را در م��رد و تمک��ین را در زن ایج��اد نم��ود ت��ا م��رد ب��ا 

خ��داداده را »قح��«ب��رانگیختن ح��س تعص��ب در خ��ود، 

اعم���ال کن���د و زن ب���ا س���کوت در براب���ر چن���ین حق���ی 

.موقعیت تحمیلی را بدون مقاومت بپذیرد

ای��ن گون��ھ ارزش ھ��ای م��ذھبی در ط��ول حی��ات مالکی��ت 

خصوصی، یعنی از زم�ان ب�رده داری ت�ا ب�ھ ام�روز در 

جوامع ما ھمواره پا برج�ا مان�ده ت�ا ب�ھ کم�ک نظ�ام ھ�ای 

.م سرمایھ داری بش�تابدگذشتھ و امروز ھم بھ کمک نظا

بھت��رین وس��یلھ ب��رای خنث��ی ک��ردن مقاوم��ت و مب��ارزه 

زنان در برابر ستم ھای رژیم ھای حاکم در کشورھایی 

.مث��ل ای��ران، ھم��ان تعص��بات و اعتق��ادات م��ذھبی اس��ت

منتھی در طول تاریخ بشر، مراحل رشد علمی انس�ان و 

تدریجاً تسلط بیشتر و بیشتر بر طبیعت و مح�یط زیس�ت 

باعث شانس زنده ماندن بیشتر او در برابر خط�رات کھ

عوامل طبیعی و بیماری ھا ش�د از ی�ک ط�رف و وج�ود 

مواد غذایی فراوان تر و در نتیجھ تغذیھ بھتر از ط�رف 

دیگ��ر و ب��االخره مب��ارزات طبق��اتی ک��ھ باع��ث ب��االرفتن 

آگاھی طبقاتی شده است بھ کمک زن�ان ھ�م آم�د و ھم�ان 

ھ��انی ش��اھد آن ھس��تیم، ط��وری ک��ھ ام��روز در س��طح ج

طول عمر انسان ھا، زن و م�رد، بس�یار درازت�ر ش�ده و 

زنان ما اگر از بھداشت و تغذی�ھ س�الم برخ�وردار باش�ند 

س��الگی ھ�م توان��ایی ب�ارداری س��الم را ۴٠حت�ی در س�ن 

در ای��ن حال��ت .ب��ھ ش��مار نم��ی آین��د»ترش��یده«دارن��د و 

است کھ دوران رشد جسمی و روح�ی کودک�ان ب�ھ ط�ور 

ھ�م ب�ھ ھم�ین )در این ج�ا دخت�ران ب�ھ ط�ور اخ�ص(اعم

نس��بت و ب��ر پای��ھ آگ��اھی ھ��ای متک��ی ب��ھ عل��وم انس��ان 

م��ورد توج��ھ ...شناس��ی، روانشناس��ی، جامع��ھ شناس��ی و

قرار گرفتھ و از آن جایی ک�ھ بازتولی�د انس�ان از طری�ق 

دختران نو بالغ دیگر ضرورت حیاتی ندارد، انس�ان ب�ھ 

داش�تن انس�ان ھ�ایی ک�ھ این نتیجھ رسیده است کھ ب�رای

از نظر روحی سالم و توانا بوده ت�ا بتوانن�د جامع�ھ س�الم 

تری را داشتھ باشند، ضروری اس�ت ک�ھ در ک�ودکی ب�ھ 

این امر ھم�ان .نیازھای روحی و جسمی آنھا توجھ شود

اندازه در مورد دختر بچگ�ان م�ا ص�دق م�ی کن�د ک�ھ در 

م آنان در این راستا، آزاد گذاشتن جس.مورد پسربچھ ھا

از ھ��ر ن��وع قی��د و بن��د و ی��ا فش��اری، ب��رای ادام��ھ رش��د 

طبیعی بدن، ھمان ان�دازه حی�اتی و مب�رم اس�ت ک�ھ س�الم 

ل���ذا ھرگون��ھ تحمی���ل .نگ��اه داش��تن وض���ع روان��ی آن��ان

س�ال، ن�ھ تنھ�ا ب�ھ آنھ�ا ١٨جسمانی بھ کودکان زی�ر س�ن 

ضربھ جس�مانی م�ی زن�د ک�ھ م�ی توان�د آن�ان را از نظ�ر 

این ھا آموختھ ھ�ای .عمر مختل نمایدروانی نیز تا آخر

علمی انسان است کھ بر اساس آزم�ایش و تجرب�ھ و بع�د 

تحلیل علمی بھ دست آم�ده و در ص�حت و اھمی�ت مب�رم 

.آنھا شکی نیست
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ب��ر ای��ن اس��اس اس��ت ک���ھ توج��ھ ب��ھ مس��ائل کودک���ان و 

نوجوانان امروز در سطح جھانی جایگاه خاص خود را 

اده کھ بی ت�وجھی ب�ھ آنھ�ا دارد و تحقیقات علمی نشان د

ب��ھ ق��دری مھل��ک اس��ت ک��ھ بای��د ج��رم محس��وب ش��ده و 

حال اگر ما اجازه دھ�یم ک�ھ ارزش .مجازات داشتھ باشد

ھ��ای اخالق��ی ق��رون وس��طایی و غیرعلم��ی و ب��ھ وی��ژه 

نادرس��ت ب��رای عص��ری ک��ھ در آن زن��دگی م��ی کن��یم، 

منطق توانا و مبارز ما را بھ نحوی از م�ا بس�تاند ک�ھ م�ا 

در بھ حمای�ت فرزن�د خ�ود در براب�ر تج�اوز ی�ک حتی قا

س��ال و در واق��ع بیم��ار روان��ی نباش��یم و در رگزم��رد ب��

ک�ھ فرھن�گ »آب�رو«برابر معیارھ�ای ب�ی اساس�ی مانن�د 

ح��اکم متعص��بانھ ب��ر م��ا تحمی��ل م��ی کن��د ب��ھ فرزن��د خ��ود 

پش��ت کن��یم، در واق��ع دو دلی��ل بیش��تر نم��ی توان��د داش��تھ 

خ�ود بیش�تر از وج�ود یا م�ا ب�ھ موقعی�ت اجتم�اعی:باشد

فرزن��دمان بھ��ا م��ی دھ��یم ک��ھ در ای��ن ص��ورت م��ا ح��ق و 

شایستگی داشتن فرزند را نداریم و در واق�ع آگاھان�ھ در 

براب��ر س��تم ب��ر فرزن��دمان س��کوت م��ی کن��یم و در ای��ن 

صورت خود را بھ سطح شکنجھ گران رژیم کھ اول ب�ھ 

زن��ان ب��اکره تج��اوز م��ی کنن��د و بع��د آن��ان را اع��دام م��ی 

و ی�ا در حال�ت دوم، اعتق�ادات م�ا .تقلیل م�ی دھ�یمکنند،

در جامع��ھ را مس��ئلھ ای حی��اتی س��اختھ »آب��رو«مس��ئلھ 

در این صورت تعمق بر این تعص�بات و م�وازین .است

اجتماعی بر ھر انس�ان آزاده ای واج�ب ب�وده و ش�ناخت 

ریش��ھ ای عل��ل ب��ھ وج��ود آم��دن ای��ن تعص��بات و اخ��الق 

ت�وان م�ا را در بری�دن اجتماعی می بای�د در نف�س خ�ود، 

مردم در باره م�ن چ�ھ فک�ر م�ی «از موانعی مثل این کھ 

را ب�اال ب�رده و س�المت جس�می و »کنند و چھ می گویند

ب�ھ خص�وص ک�ھ در .روانی فرزند خود را ترجیح دھیم

جامع�ھ ام�روز ھ��یچ ارگ�ان، دس�تگاه ی��ا ف�ردی مس��ئولیت 

یرشد سالم و طبیعی فرزندان ما را نھ تنھا بھ عھ�ده نم�

گیرد کھ می تواند عامل وارد آوردن ستم و صدمھ بدنی 

و روحی بھ فرزندان ما شود، مانند قانون اجازه ازدواج 

پدرخوان��ده ب��ا دخترخوان��ده و ھم��ین ط��ور م��ردی ک��ھ ب��ھ 

در !دختر خردسال یا نوجوان ما تجاوز جنسی م�ی کن�د

ش��رایط کن��ونی فق��ط م��ا ھس��تیم ک��ھ م��ی ت��وانیم و وظیف��ھ 

ای��ت آن��ان باش��یم و از نظ��ر ق��انونی از داری��م پایگ��اه حم

ل�ذا ھرگ�ز نم�ی ت�وانیم زم�انی را .حقوق آنان دف�اع کن�یم

ب���ر حف���ظ ج���ان ی���ا ح���ق »آبرویم���ان«بی���ابیم ک���ھ حف���ظ 

اگر چنین شد باید بایستیم .فرزندانمان ارجحیت می یابد

و ب��ا ای��ن آگ��اھی ک��اذب اول در درون خ��ود و س��پس در 

.سطح جامعھ مبارزه کنیم

نونی جامعھ ای�ران ھن�وز راه ھ�ای عمل�ی و در شرایط ک

موثر برای مجازات مردانی ک�ھ مرتک�ب تج�اوز جنس�ی 

بھ دختران ما می شوند وجود دارد و ب�رای پی�اده ک�ردن 

پ���دران و /ای���ن راه ح���ل ھ���ا م���ا تنھ���ا نی���از ب���ھ م���ردان

م��ادران مب��ارزه و آزاده ای داری��م ک��ھ حاض��رند /زن��ان

نس���انی و پیش���گامان شکس���تن ای���ن ت���ابو ب���وده و نق���ش ا

ت��اریخی خ��ود را در ای��ن ام��ر ب��ھ بھت��رین نح��وی ب��ازی 

یک��ی از ای��ن راه ھ��ا ای��ن م��ی توان��د باش��د ک��ھ ب��ا .کنن��د

اطرافیان قابل اعتماد خود موضوع را مطرح کن�یم و ب�ا 

کسب حمایت و تمایل آنان در قدم برداش�تن در ای�ن راه، 

تشکیالت مدافع حقوق دختران در براب�ر تج�اوز جنس�ی 

ر این تشکیالت م�ی بای�د کس�ب اطالع�ات در کا.بسازیم

باره این گونھ جرایم بوده و بھ ط�ور محرمان�ھ ب�ھ دخت�ر 

و در صورت لزوم خانواده او کمک کند تا نھایتاً کم�ک 

البتھ این تش�کیالت .ممکن از طریق قانون دریافت شود

پ��یش از ھ��ر چی��ز نی��از ب��ھ ک��ار ک��ردن در می��ان خ��انواده 

کس���ب پش���تیبانی آن���ان، ھ���ای ک���ارگری را داش���تھ و ب���ا

تش�کیالت م��ی توان��د ای��ن بح��ث را می��ان اولی��ای م��دارس 
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راز برده و با باال بردن سطح آگاھی اولیای خانھ و طھم

مدرسھ، بھ دنبال راھی برای جل�ب اعتم�اد ای�ن کودک�ان 

نکتھ مھ�م و قاب�ل توج�ھ در ای�ن ج�ا، تف�اوت روش .باشد

ت این این تفاو.کار با روش سنتی حاکم در جامعھ است

ش�کیالترا م�ا ب�ھ عھ�ده ی�ک تیاست کھ مسئولیت مھم

م��ی گ��ذاریم ک���ھ از ع��ده م���ردان و زن��ان آگ���اه، آزاده و 

مترقی شکل گرفتھ است و این تشکیالت است کھ س�عی 

میکن�د و حت�ی کمک کردن بھ دختران و اولی�ای آنھ�ا در 

م�دارس )مترقی(بخشی از مسئولیت را بھ عھده اولیای 

اس�ت ک�ھ در ای�نت ای�ن روش ک�ار اھمی�.قرار م�ی دھ�د

دختر و خ�انواده او از ب�ھ دوش کش�یدن ای�ن مس�ئولیت و 

اق�دام ق�انونی ب�ھ تنھ�ایی و در پ�ی آن احس�اس ش�رم، ب��ی 

آبرویی و حقارت نمی کنند و در نتیجھ بیش�تر تمای�ل ب�ھ 

ابراز پیش آمدن فاجع�ھ ای ک�ھ دخت�ر و اولی�ای خان�ھ در 

اھی نک�رده ان�د، برابرش ھیچ گونھ نقش�ی نداش�تھ و کوت�

٢.می کنند

در مسیر این آموزش، یعنی آم�وختن ای�ن حقیق�ت ک�ھ ن�ھ 

دختر و نھ خ�انواده او مرتک�ب ھ�یچ خط�ایی نش�ده و در 

حقیق���ت ک���امالً ب���ی گن���اه ھس���تند و بای���د م���ورد حمای���ت 

اجتماعی و قانونی قرار بگیرند اس�ت ک�ھ پای�ھ ھ�ای ای�ن 

ود ک�ھ ما در جامعھ از ام�وال خ�.تابو شکستھ خواھد شد

قابل جبران است حمایت ق�انونی م�ی کن�یم، پ�س چگون�ھ 

اس�ت ک��ھ در براب��ر حمای��ت از ج��ان ی��ک انس��ان، آن ھ��م 

یک کودک ک�ھ ق�ادر ب�ھ دف�اع از خ�ود نیس�ت؛ ج�انی ک�ھ 

اگ�ر ص��دمھ دی��د، ب��ھ احتم�ال زی��اد جب��ران ناپ��ذیر اس��ت، 

سکوت می کنیم؟ 

تجاوز جنسی بھ زنان

2http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articl
enumber=1

این خصوص�یت بر پایھ.انسان موجودی اجتماعی است

است ک�ھ در جامع�ھ در رواب�ط ب�ین انس�ان ھ�ا ض�وابطی 

مانند آزادی، ھمیاری، تس�اوی و احت�رام متقاب�ل عوام�ل 

تعی��ین کنن��ده ای در س��اختار شخص��یت اف��راد جامع��ھ و 

عل�ت ھ�م .نتیجآً در ساختارزیربنای اخالق جامع�ھ اس�ت

روان�ی بھت�رین /این است کھ این ضوابط از نظر روحی

انس��ان ھ��ا م��ی ھم��ھعوام��ل س��ازنده ب��رای و ک��اراترین

باشد، زیرا وجود ای�ن ض�وابط ب�ھ ھ�ر ف�ردی در جامع�ھ 

اج���ازه م���ی دھ���د ت���ا بھت���رین آن چی���زی ک���ھ توان���ایی و 

استعدادش را دارد، گردد و در نتیجھ آن، جامعھ نیز ب�ھ 

س��الم ت��رین ش��کل خ��ود س��اختھ ش��ده ت��ا بھت��رین ب��ازدھی 

.ممکن را بتواند داشتھ باشد

است کھ انسان کھ اجدادش ب�ھ ھ�زار میلی�ون حقیقت این

س��ال پ��یش برم��ی گ��ردد و در ط��ول میلی��ون ھ��ا س��ال ب��ھ 

تکامل امروزی دست یافتھ، تا چند ھ�زار س�ال پ�یش ک�ھ 

مالکی��ت خصوص��ی اب��داع گردی��د، دقیق��اً ب��ھ دلی��ل وج��ود 

، )طایف�ھ ای(آزادی ھای فردی، ھمکاری ھ�ای گروھ�ی 

ت��رام متقاب��ل و اح)در درون طایف��ھ(تس��اوی ح��ق اف��راد 

توانس�ت )کھ نتیجھ تجاوز نکردن بھ م�رز ف�ردی اس�ت(

دوام آورده و رشد کند؛ بق�ای انس�ان مس�تلزم داش�تن ای�ن 

گون���ھ اخ���الق در اجتماع���ات اولی���ھ ت���ا ظھ���ور مالکی���ت 

.خصوصی بود

پیدایش مالکیت خصوصی کھ ابتدا بر اثر بھره برداری 

ی�د، از دست رنج بردگان ب�ھ انباش�ت تولی�د اض�افھ انجام

ب���ھ س���رعت ب���ھ زی���ر و رو ک���ردن حق���وق زن و تن���ازل 

موقعیت او در اجتم�اع و زی�ر کنت�رل ش�وھر در آم�دنش 

برای زن از دست دادن تس�اوی حق�وقی ک�ھ در .انجامید

مادرس����االر ھم����ھ، اع����م از م����رد و زن از آن اجتم����اع

برخوردار بودند، ب�ھ عل�ت از دس�ت دادن ح�ق اش�تراک 

http://www.socialistrev
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ک���ار اجتم��اعی ب���ھ در تولی��د اجتم��اعی و ج���دا ش��دن از

وجود آمد و بھ زی�ر کنت�رل ش�وھر ب�ھ ای�ن عل�ت در آم�د 

ک���ھ در آغ���از مالکی���ت خصوص���ی، ش���کلی از خ���انواده 

)مش��ابھ ب��ھ آن چ��ھ در جوام��ع ام��روزی مت��داول اس��ت(

ابداع گردید کھ در آن پدرساالری حاکم و زن و فرزند، 

ارزش ھا .مطیع مرد بھ عنوان سرپرست خانواده بودند

کم ب��ر اجتماع��ات بش��ری ب��ھ ت��دریج ج��ای و ض��وابط ح��ا

نظام جدی�د داد ت�ا ای�ن »اخالقی«خود را بھ ارزش ھای 

.نظام را رشد و استحکام بخشد

با رشد نظام مالکیت خصوصی از زم�ان ب�رده داری ت�ا 

ام�روز، یعن�ی ط�ی تنھ�ا چن�د ھ�زار س�ال و ض�من ایج�اد 

طبق��ات در جوام��ع بش��ری، ع��واملی مانن��د نابرابرھ��ای 

طبقاتی کھ بھ اشکال مختلفی از ب�ی ع�دالتی اجتماعی و 

ھ���ا و پایم���ال ش���دن حق���وق و شخص���یت انس���انی اف���راد 

طبق����ات زیردس����ت انجامی����د، رش����د ک����رده و ض����وابط 

طبق�ھ ح�اکم .ناموزونی را نسبت بھ طبیعت انسان آفری�د

تنھ��ا ی��ک )ب��رده دار، زم��ین دار و ام��روز س��رمایھ دار(

لی�د ھ�ر چ�ھ ھدف را دنبال می کرده ان�د و آن انباش�ت تو

متناس�ب ب�ا (بیشتر بود کھ بھ انباشت ھر چھ بیشتر سود 

اگ�ر چ�ھ دالی�ل ایج�اد پدی�ده جامع�ھ .می انجامید)دوران

طبقاتی بھ دور از حوصلھ این نوشتھ است، اما ض�وابط 

اجتم�اعی و طبق�اتی آن ک�ھ ت�ا ب�ھ ام�روز ب�ر دوش طبق�ھ 

زیردس��ت گذاش��تھ ش��ده و س��تم طبق��اتی را ایج��اد نم��وده، 

ای�ن س�تم ک�ھ زیرپ�ا گذارن�ده .این مقالھ خواھ�د ب�ودبحث

تمامی ضوابط الزم برای داشتن جامع�ھ ای س�الم اس�ت، 

یعنی ھم�ان آزادی، ھمی�اری، تس�اوی و احت�رام متقاب�ل، 

زیربن���ای تم���ام ناھنج���اری ھ���ای اجتم���اعی اس���ت ک���ھ 

.سرآغازش ھمان خانواده است

خ�انواده ب��ھ ش��کلی ک��ھ ام��روز م��ی شناس��یم، اول��ین منب��ع 

رورش ارزش ھایی است کھ جامعھ طبق�اتی را ب�ھ نف�ع پ

جل��و )در زم��ان حاض��ر طبق��ھ س��رمایھ دار(طبق��ھ ح��اکم 

در چ��ارچوب خ��انواده، ارزش ھ��ای اخالق��ی .م��ی ب��رد

طبق��ھ ح��اکم ک��ھ مس��تحکم کنن��ده موقعی��ت ای��ن طبق��ھ در 

در .جامعھ است، دیکتھ شده و در عمل پی�اده م�ی گ�ردد

ف خ�ود، مط�ابق ب�ا در اش�کال مختل�(این راستا، م�ذھب 

ھم ایجاد گردید، تا قب�ول ای�ن س�تم و ض�وابط آن )جامعھ

را توجیھ کرده و طبقھ تحت س�تم را ب�ھ آرام�ش و قب�ول 

موقعی��ت ناعادالن��ھ و غی��ر انس��انی اش دع��وت و تحمی��ق 

در نتیجھ انسان ھای تحت ستم بھ جای برخاستن و .کند

»خداون�د«قیام کردن، دست بھ س�وی آس�مان ب�رده و از 

ھمزم��ان طبق��ھ ح��اکم ک��ھ ب��ا ماش��ین .کم��ک م��ی طلبن��د

تبلیغ�ات خ��ود مش�غول تحمی��ق ت�وده ھ��ا اس�ت، در دل ب��ھ 

.حماقت و ساده لوحی طبقھ تحت ستم می خندد

در این جا الزم است اشاره شود ک�ھ ض�ربھ ای ک�ھ س�تم 

طبق�اتی ب�ر رواب��ط اجتم�اعی ب�ین اف��راد م�ی زن��د، زن و 

م�ردان ھ�م ب�ر اث�ر در میان طبقھ تحت ستم، .مرد ندارد

س��تم غی��ر انس��انی و غی��ر طبیع��ی وارد ب��ر آنھ��ا، رش��د 

زنان طبقھ تحت ستم، ھم بھ عل�ت طبق�اتی .ناسالم دارند

تحت ستم قرار می گیرند و ھم بھ علت جنسیت خود کھ 

.انسانی درجھ دو در جامعھ بھ شمار می آیند

ناگفت��ھ نمان��د ک��ھ ام��روز ب��ھ تجرب��ھ م��ی بین��یم ک��ھ طبق��ھ 

ھ�م خ�ود ب�ھ دلی�ل ھم�ین ارزش )یا سرمایھ دار(بورژوا 

ھای طبقاتی و ناسالمی ک�ھ خ�ود ب�ھ ب�ودنش مقی�د اس�ت، 

اغلب در جامعھ ب�ھ ط�ور جن�ون آمی�ز، دس�ت ب�ھ اعم�ال 

ای���ن البت���ھ س���وا از .خش���ونت آمی���ز و جنای���ت م���ی زن���د

جنایاتی است کھ در سطح سیاسی نسبت ب�ھ انس�ان ھ�ای 

...اعدام ودیگر مرتکب می شود، مثل جنگ، شکنجھ،
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تجاوز جنسی بھ ی�ک زن، ریش�ھ در ل�ذت جنس�ی ن�دارد

فرھنگ ستم بر زن کھ ب�ھ .بلکھ زائده ستم طبقاتی است

وسیلھ مذھب ھم تعلیم داده شده و ھم تقوی�ت م�ی گ�ردد، 

از تجاوز جنسی ب�ھ عن�وان خ�رد ک�ردن و پایم�ال ک�ردن 

اگ��ر چ��ھ تج��اوز .شخص��یت ی��ک زن اس��تفاده م��ی کن��د

و (م���روز عم���دتاً نس���بت ب���ھ زن���ان جنس���ی در جوام���ع ا

انجام می شود، اما نباید فراموش کرد کھ پس�ر )دختران

بچھ ھا نیز از این آسیب مصون نیستند و ای�ن ریش�ھ در 

ک��ودک آزاری دارد ک��ھ ناش��ی از حال��ت ھ��ای جن��ون ب��ر 

اثر انواع فشارھای روحی اس�ت ک�ھ در جوام�ع طبق�اتی 

ت��ر ایین در ای��ن رابط��ھ پ��.ام��روز ب��ا آن مواج��ھ ھس��تیم

.خواھد شدتوضیح دادهبیشتر 

نکت��ھ ام��ا ای��ن ب��ود ک��ھ تج��اوز جنس��ی ب��ا داش��تن رابط��ھ 

.تجاوز جنسی یک نوع شکنجھ اس�ت.جنسی فرق دارد

در زندان ھای اغل�ب کش�ورھای س�رمایھ داری ام�روز، 

از جملھ در زندان ھای ای�ران، تج�اوز جنس�ی را نس�بت 

ی خ��رد ب��ھ زن و م��رد در بن��د ب��ھ عن��وان ش��کنجھ و ب��را

.کردن شأن انس�انی و روحی�ھ زن�دانی ب�ھ ک�ار م�ی برن�د

در ایران، جمھوری اسالمی حتی دستور صادر ک�رد ت�ا 

زن��ان ب��اکره را پ��یش از اع��دام در زن��دان م��ورد تج��اوز 

اع�دام دخت�ر ب�اکره مک�روه «قرار دھند، چون در اس�الم 

پس تج�اوز جنس�ی در ذات خ�ود، ابت�دایی ت�رین !»است

!قدرت و تفوق.رت استحالت نشان دادن قد

نظام و فرھنگ حاکم در تمام جوامع طبقاتی ب�رای رف�ع 

مس���ئولیت از گ���ردن خ���ود و م���ذھبش و ب���ا اس���تفاده از 

ای�ن س�تم را ب�ھ گ�ردن زن�ی ک�ھ »گن�اه«تبلیغات ھدفمند، 

مورد تجاوز قرار گرفتھ، می گذارد و برای آن ان�واع و 

خیاب�ان طرز لباس، طرز بیان، تنھ�ا در (اقسام دالیل را 

می آورد، تا ھر چھ بیشتر زن را از اجتماع ...)بودن و

حت�ی زم�انی .و حضور فعالش در آن بھ دور نگ�اه دارد

کھ زن یا بر اثر تجاوز جنسی و یا پس از تجاوز جنسی 

در فرھن�گ .اس�ت»گناھک�ار«کشتھ م�ی ش�ود، ب�از ھ�م 

امروز جامعھ ما این ک�امالً ج�ا افت�اده و ب�ھ ن�درت م�ورد 

دختران و زنانی کھ مورد تجاوز .رار می گیردسئوال ق

جنسی قرار می گیرند، دقیقاً بھ دلیل این کھ می دانند کھ 

از خ���انواده و اجتم���اع ط���رد خواھن���د گش���ت، ای���ن ب���ار 

سنگین ش�کنجھ را ب�ھ تنھ�ایی و تم�ام عم�ر ب�ھ دوش م�ی 

کشند تا کسی در نیاب�د ک�ھ چ�ھ ب�ھ سرش�ان آم�ده و فش�ار 

ی منج����ر ب����ھ ح����وادث و ای����ن ب����ار س����نگین در م����وارد

ش�ان م�ی اناھنجاری ھای بسیار گران بھایی در زن�دگی

.گردد

در تجاوز جنسی، متج�اوز م�ی توان�د ف�ردی نزدی�ک ب�ھ 

.در نف���س عم���ل فرق���ی نم���ی کن���د.زن ی���ا غریب���ھ باش���د

دخت��ران م���ا ام��روز در ای���ران ھم��ان ان���دازه از ط���رف 

نزدیک��ان م��رد تح��ت خط��ر تج��اوز جنس��ی ھس��تند ک��ھ از 

امروز با توجھ بھ قوانین اسالمی .ر غریبھجانب یک نف

تحمیل��ی از جان��ب رژی��م، حق��وق زن��ان و دخت��ران م��ا از 

جانب مردان خانواده درجھ اول و دوم ب�ھ ط�ور ق�انونی 

پایمال شده و زن�ان طبق�ھ ح�اکم و فع�ال در درون دول�ت 

سرمایھ داری جمھوری اسالمی ھم اش�کالی در آن نم�ی 

٣.بینند

تمک��ین زن از ش��وھر، در نف��س در ح��الی ک��ھ اجب��ار ب��ھ 

عم��ل ب��ھ معن��ای دادن ح��ق تج��اوز ب��دنی و جنس��ی م��رد 

نسبت بھ ھمسرش می باشد کھ در ص�ورت امتن�اع زن، 

مرد حق دارد نفقھ او را قطع کند؛ نیاز بھ اجازه پ�در ی�ا 

گ���رفتن /مس���افرت(ش���وھر ب���رای انج���ام ام���ور ق���انونی 

3http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1392
0626000469

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1392
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، نداشتن تساوی حقوق ب�ا ش�وھر در رابط�ھ ب�ا )گذرنامھ

دخت��ر بوس��یلھ /ض��انت فرزن��دان، ح��ق تنبی��ھ ب��دنی زنح

پدر تنھا چن�د نمون�ھ از ق�وانین پدرس�االری اس�ت /شوھر

ک��ھ بوس��یلھ م��ذھب اس��الم تقوی��ت ش��ده و در خ��انواده و 

جامع���ھ ش���رایطی را ب���ھ وج���ود م���ی آورد ک���ھ ی���ک زن 

روان�ی دارد، ن�ھ در /نھ در خانواده امنیت ج�انی)دختر(

در .بھ کمک او م�ی آی�داجتماع و نھ قانون بھ ھیچ وجھ

خ���ارج از خان���ھ ھ���م ی���ک زن ھ���یچ گون���ھ آزادی عم���ل 

قانونی کھ ندارد یک طرف و نداشتن مصونیت از آزار 

از طرف دیگر کافی نب�وده، لفظی و بدنی در خیابان ھا

مانن�د دخت�ران دانش�جویی ک�ھ (جانش ھم در خطر اس�ت 

در خوابگاه دانشگاه مورد حملھ قرار /در راه بھ دانشگاه

راه ح�ل رژی�م در ).گرفتھ و جان خود را از دست دادند

ل��ذا .براب��ر ای��ن گون��ھ س��تم جنس��ی، خان��ھ نش��ینی اس��ت

زندگی بھ شکل زندانی در می آی�د ک�ھ زن�دانبانان آن در 

گش����ت «، »س����پاه«، »ین����بزذخ����واھران «خیاب����ان ھ����ا 

و در خان��ھ ھ��م پ��در، ب��رادر، ش��وھر، عم��و ...و»ارش��اد

اده ب��ا کم��ک م��ذھب ب��ھ پ��س دول��ت و خ��انو.ھس��تند..و

جن��گ طبق��اتی زن در اجتم��اع م��ی آین��د، ب��دون ای��ن ک��ھ 

افراد خانواده، خود بر ای�ن واقعی�ت آگ�اھی داش�تھ باش�ند 

کھ چگونھ خود بھ دست خود بھ کم�ک س�رکوب خ�ود و 

پای��داری دول��ت س��رمایھ داری جمھ��وری اس��المی م��ی 

.شتابند

سئوال مھم در این جا این اس�ت ک�ھ در چن�ین ش�رایطی، 

گونھ است کھ زنان وابستھ بھ رژیم ب�دون ک�وچکترین چ

ق�انونی زن س�تیز رژی�م دف�اع /شرمی از مواضع سیاسی

کرده و خود نقش پلیس را بھ عھده م�ی گیرن�د؟ دلی�ل آن 

آن چ��ھ ک��ھ زن��ان را ب��ھ .بس��یار واض��ح و روش��ن اس��ت

حول محور خود متحد می کند، تعلق�ات طبق�اتی اس�ت و 

دیگ��ر، زن��ان طبق��ھ ب��ھ عب��ارت .ن��ھ ھ��یچ چی��ز دیگ��ری

بورژوا کھ امروز در جامعھ ما زنان متعل�ق ب�ھ رژی�م و 

وابستگان آن ھستند، قب�ل از ای�ن ک�ھ بخواھن�د از حق�وق 

دموکراتیک خود در براب�ر ق�وانین مردس�االر جمھ�وری 

اسالمی دفاع کنند، می خواھند از موقعیت طبقاتی خ�ود 

ه ت��ا من��افع و پایگ��ا.در براب��ر طبق��ھ ک��ارگر دف��اع کنن��د

در نتیجھ، در سرکوب زنان .طبقاتی آنھا بھ خطر نیافتد

طبق��ھ ک��ارگر و اقش��ار زحمتکش��ی ک��ھ ب��ھ طبق��ھ س��رمایھ 

دار تعل��ق ندارن��د، ش��رکت و ب��ا دس��ت خ��ود ب��ھ ن��ابودی 

مب��ارزات زن��انی ک��ھ ب��رای دف��اع از حق��وق دموکراتی��ک 

خود، در برابر قوانین اس�المی و جامع�ھ مردس�االر س�ر 

ک�رده و در ش�کنجھ دادن و ب�ھ قت��ل بلن�د م�ی کنن�د، اق�دام 

رساندن زنان مبارزه ما در زندان ھا نقش فعال ایفا م�ی 

دقیقاً ب�ھ ھم�ین دلی�ل اس�ت ک�ھ تص�ور متح�د ک�ردن .کنند

زن��ان از اقش��ار و طبق��ات مختل��ف ب��ھ ح��ول ی��ک ھم��ھ

برنامھ انقالبی ممکن نیست، زیرا مطالبات زنان کارگر 

الب�ات زن�ان و زحمتکش در جامع�ھ ام�روز ای�ران ب�ا مط

اقش��ار نیم��ھ مرف��ھ و مرف��ھ و وابس��تھ ب��ھ رژی��م یکس��ان 

نیست و جنسیت آنان عامل تعیین کنن�ده در ن�وع مب�ارزه 

از ای��ن رو اس��ت ک��ھ حت��ی مب��ارزه ب��رای .اش��ان نیس��ت

حق��وق دموکراتی��ک و تس��اوی حق��وق در جامع��ھ ب��رای 

ی��ک ک��ارگر زن انقالب��ی ب��ا مطالب��ات ی��ک زن ب��ورژوا 

تنھا در یک نقاط خاص�ی ب�ا ھ�م برای تساوی حقوق نیز 

در غی�ر ای�ن ص�ورت، دش�منی طبق�اتی .تالقی م�ی کنن�د

بین ک�ارگر زن ب�ا ب�ورژوای زن ب�ھ ھم�ان ان�دازه عمی�ق 

اس��ت ک��ھ دش��منی طبق��اتی ب��ین ک��ارگر م��رد و ب��ورژوای 

.مرد

ناگفت���ھ نمان���د ک���ھ ام���روز در جامع���ھ و خ���انواده ھ���ای 

م ب�ھ ایرانی، متداول ترین روش ستم جنسی کھ چندان ھ
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چش��م نم��ی آی��د، اس��تفاده از الح��ان و الف��اظ ت��وھین آمی��ز 

در .برای ایجاد حق�ارت و خ�رد ک�ردن ش�أن زن�ان اس�ت

این مورد ھم مانند تجاوز جنسی و بدنی، باز تقصیر ب�ھ 

گ���ردن زن اس���ت، ن���ھ فرھنگ���ی ک���ھ اج���ازه ای���ن گون���ھ 

برخوردھ���ای ناعادالن���ھ و غی���ر انس���انی را م���ی دھ���د و 

دار ک��ردن زن ب��ھ تمک���ین در مس��ئولین مربوط��ھ، ب��ا وا

چ��ارچوب خ��انواده، شخص��یت مب��ارزه جویان��ھ او را ب��ھ 

عنوان یک انسان آزاد در برابر ستم، از سال ھای اولیھ 

کودکی در او خرد می کنن�د ت�ا زم�انی ک�ھ ب�ھ س�ن بل�وغ 

می رسد، اعتماد بھ نف�س و ح�س احت�رام ب�ھ خ�ود در او 

از خود را کشتھ شده باشد و بھ این حالت، توانایی دفاع 

.از دست بدھد

این ھمھ در حالی است ک�ھ در ش�رایط اقتص�ادی کن�ونی 

اع��م از آن��ان ک��ھ متأھ��ل ھس��تند و ی��ا دخت��ران (زن��ان م��ا 

از اقشار مختلف وارد بازار کار ش�ده و ھ�ر چ�ھ )جوان

بیشتر نیاز ب�ھ پیوس�تن ب�ھ مح�یط ک�ار در ای�ن جامع�ھ را 

ھ ط�ور در نتیجھ این فرھنگ و س�تم جنس�ی ک�ھ ب�.دارند

ق��انونی ب��ر آنھ��ا اعم��ال م��ی ش��ود، ب��ھ آس��انی م��ی ت��وان 

تصور کرد کھ ام�روز زن�ان در مح�یط ک�ار و در مس�یر 

رفت و آمد خود تا چھ اندازه مورد آزار قرار می گیرند 

ک���ھ ب���ھ س���تم طبق���اتی معم���ول در مح���ل ک���ار از جان���ب 

٤.کارفرما افزوده می شود

ادامھ دارد

4http://iranwire.com/fa/projects/4206

لین کارگری زندانیفعالیت حمایتی در دفاع از فعا

فھرست

بار دیگر فعالیت ھایی عملی در حمایت از فعالین 

، شاھرخ زمانی، رضا شھابی و محمد کارگری زندانی

.در سطح نقاطی از تھران صورت گرفتھ استجراحی

این اقدام بھ ویژه از آن رو صورت گرفتھ کھ با ادامۀ 

اتیک بر فعالین کارگری در روند ارعاب و فشار سیستم

زندان ھا و خانواده ھای آن ھا، نیاز بھ حمایت ھا و 

بیش از پیش -در سطح ملی یا بین المللی-ھمبستگی ھا

افزایش یافتھ است؛ فعالین کارگری زندانی نیز بھ 

ضرورت این نوع حمایت ھا واقف ھستند و صراحتاً 

ی، بھ عنوان مثال محمد جراح.از آن صحبت می کنند

کارگر نقاش ساختمان کھ سومین سال حبس خود را 

طی می کند و بھ بیماری سرطان تیروئید مبتال است، 

تمام «اواخر دی ماه سال جاری نامھ ای خطاب بھ 

کارگران، سازمان ھا و اتحادیھ ھای کارگری سراسر 

مسئولین زندان آشکارا «نوشت و اعالم کرد کھ »دنیا

من بھ .نی من ھستندشاھد این شکنجۀ روحی و روا

ھمۀ کارگران و دیگر مردمان آزادیخواه و برابری 

طلب اعالم می کنم کھ این مسئولین زندان ھستند کھ 

.»موجبات مرگ مرا فراھم کرده اند

افزایش فشارھا و تھدیدھا علیھ فعالین کارگری زندانی 

و خانواده ھای آنان نگرانی ھای فراوانی را بھ دنبال 

الً رضا شھابی، عضو سندیکای شرکت مث.داشتھ است

دفعات پیش، تا پیش از بھبودی و واحد اتوبوس رانی 

با وجود آن کھ تحت درمان قرار داشت، برخالف 

بھ علت سوء .توصیۀ پزشکان بھ زندان بازگردانده شد

رفتار با او، ھمچنین اعمال فشارھای شدید بر وی و 

http://iranwire.com/fa/projects/4206
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ھایی از عدم معالجۀ پزشکی، رضا شھابی اکنون نشانھ 

این تنھا یکی از .بروز می دھداز خود فلج شدگی را 

نمونھ ھایی است کھ اوج فشار بر فعالین کارگری را 

و بھ ھمین جھت ضرورت ھمبستگی و نشان می دھد؛

.حمایت را بھ شکل فزاینده ای برجستھ کرده است

بھ ھمین دلیل شماری از رفقای مستقل درگیر در 

و ھمین طوری تعدادی از »تیاحیای مارکسیس«پروژۀ 

، طی اقدامی »شبکۀ ھمبستگی کارگری«اعضای 

مشترک، بھ حمایت عملی از این سھ پیشُروی طبقۀ 

کارگر، شاھرخ زمانی، رضا شھابی و محمد جراحی 

.پرداختھ اند

در این راستا پوسترھایی در سطح نقاطی از تھران 

تا آزادی شاھرخ «توزیع شدند با شعارھایی نظیر 

کارگر زندانی، زندانی «، »!زمانی، مبارزه ادامھ دارد

کارگران ایران تنھا «و »!سیاسی آزاد باید گردد

شاھرخ زمانی، رضا شھابی، محمد «، »!نیستند

عالوه بر این شعارھایی نیز .»جراحی آزاد باید گردند

بررنگدر حمایت از این کارگران زندانی با اسپری

پارک، جداول کنار روی صندلی ھا و نیمکت ھای

.خیابان و دیوارھا نوشتھ شد

مدتی پیش از این نیز فعالیت حمایتی مشابھی در 

»مھرداد صبوری«و »افشین ندیمی«پشتیبانی از 

افشین ندیمی و مھرداد صبوری کھ .صورت گرفت

اخیراً طی گزارش ھا مورد ضرب و شتم شدید نیز 

کھ برای قرار گرفتھ اند، دو کارگر ساختمانی ھستند 

کار بھ کردستان عراق رفتھ بودند، منتھا پس از 

آبان از سوی نیروھای ١٧بازگشت بھ ایران در تاریخ 

اطالعاتی ربوده شدند، و نھایتاً روز چھارشنبھ، مورخ 
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، از سوی شعبۀ یکم دادگاه انقالب ١٣٩٢دی ماه ٤

یکی دو روز .اسالمی سنندج بھ زندان محکوم گردیدند

لیت در تھران، تعدادی از فعالین پس از این فعا

کارگری سنندج نیز طی گزارشی، از اقدام مؤثر خود 

بھ پخش تراکت در حمایت از افشین ندیمی و مھرداد 

کارگران و فعالین «با امضای صبوری در شھر سنندج 

طی شرایط کنونیخبر دادند کھ»کارگری سنندج

در جھت ارتقای سطح مفید، الزم و مؤثراقدامی

.)١(استتماد بھ نفس و شکستن جّو خفقان و سکوتاع

»تحریم فعال«پیش تر نیز بھ دنبال اجرای تاکتیک

بھ وسیلۀ شماری از ٩٢انتخابات ریاست جمھوری 

رفقای احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی کارگری 

بھ شکل توزیع و نصب پوسترھایی در حمایت از 

، سپس اقدام شاھرخ زمانی در سطح مناطقی از تھران

حمایت عملی از بھنام ابراھیم زاده بھ مشترک برای

دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت بھ زندان، 

برداشتن گام ھایی مشابھ در جھت حمایت عملی از 

شاھرخ زمانی در قطب صنعتی یکی از استان ھا، 

تداوم حمایت عملی مجدد از رضا شھابی و شاھرخ 
اقداماتی بھ صورت زمانی در تھران، نھایتا ً

دیوارنویسی و پخش تراکت و چسباندن پوستر علیھ 

موج اعدام ھای سیستماتیک و بی پروای اخیر 

بھ خصوص پس از روی کار آمدن -جمھوری اسالمی

.در تھران و کرج صورت گرفتھ بود-روحانی

ھمان طور کھ قبالً نیز بھ کّرات اشاره شده بود، موج 

و پرونده سازی علیھ فعالین سنگین اعدام ھا، دستگیری

و نظایر آن ، با ھدف حملھ بھ کل طبقۀ کارگر و کاھش 

اعتماد بھ نفس صورت می گیرد و حربھ ای است کھ 

رژیم بھ منظور ارعاب و خط و نشان کشیدن برای 

اعتراضات و اعتصابات کارگری در زمان بھ سرانجام 

رسیدن معامالت پشت پردۀ خود با غرب، بھ کار می 

از این رو ضروری است کھ کل کارگران ایران و .ندبن

نیروھای مترقی بھ طور اعم و کارگران پیشرو بھ 

طور اخص، اقداماتی را بھ ھر شکل مناسب در 

.اعتراض و واکنش بھ این اعدام ھا از خود نشان دھند

یکی از سنت ھای ارزندۀ گذشتھ در این مورد، 

.ستر استدیوارنویسی و پخش تراکت و بیانیھ و پو

چنان چھ در مورد این اعدام ھا اقدام مشترک و بھ ویژه 

اقداماتی کارگری انجام نگیرد، دست ھای رژیم برای 

.سرکوب ھای گستردۀ بعدی باز خواھد ماند
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عالوه بر موج اعدام ھا جھت حذف مخالفین و کاھش 

شدت فشار ھای سطح اعتماد بھ نفس جنبش کارگری، 

حّدی است کھ شمار اقدام بھ اقتصادی و اجتماعی تا

باالدر شرایط نبود ھرگونھ بدیل دیگری خودکشی 

اوایل دی ماه، یکی از مثالبھ عنوان.گرفتھ است

کارگران ایران خودرو بھ دلیل فشار عصبی ناشی از 

سرعت زیاد خطوط تولید و سایر مشکالت تالش بھ 

یا اخیراً دستفروش جوانی طی درگیری .خودکشی نمود

دنبال ضبط اموال وی، خود را بھ مقابل قطار مترو بھ 

در چنین شرایطی، .انداخت و درجا جان باخت

مثالً بھ .اقداماتی اعتراضی در جنبش شکل گرفتھ است

دنبال این رویداد آخر، جمعی از جوانان با عنوان 

روز »دانشجویان مدافع رھایی طبقۀ کارگر«

بل شھرداری و با تجمع در مقاماهچھارشنبھ دوم بھمن

ای خواستار رسیدگی بھ وضعیت انتشار بیانیھ

.)٢(دستفروشان شدند

این اقدامات حمایتی در داخل کشور، ھرچند از نظر 

ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین کارگری زندانی و 

خانواده ھای آن ھا بھ طور اخص و ایجاد آگاھی 

م، عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعھ بھ طور اع

الزم و ضروری ھستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی 

.بھ شمار می روند، اما قطعاً بھ ھیچ رو کافی نیستند

ما با نیرو و امکانات بسیار ھیچ یک ازبدیھی است کھ

.محدود قادر بھ آن چھ کھ می بایست انجام شود، نیستیم

اصوالً چنین فعالیت ھایی نمی تواند بھ تنھایی بھ عھدۀ 

با امکانات محدود باشد، اما ی معدودنیروا چندییک

ما عالوه بر تأمین ھدف از قبل تعیین شده در راستای 

در عین باید کمپین حمایتی از فعالین کارگر زندانی، 

حال قصد نشان دادن الگوھای عملی فعالیت حمایتی بھ 

یعنی باید تالش .باشیمسایر بخش ھای فعالین را داشتھ 

سازمان ھا و احزاب خودبزرگ بین کنیم بھ تمامی 

بگوییم کھ نمی توان اسامی و امکانات بزرگ و موجود

پرطمطراق داشت، اما در موقع حمایت از کارگران 

نمی.زندانی فقط از راه دور چند شعار و بیانیھ داد

بود، اما حتی یک مورد »حزب طبقۀ کارگر«توان 

خود عملی در حمایت از کارگران پیشرو در کارنامۀ 

«در حمایت از کارگران پیشرو در (بھ ثبت نرساند 

).»داخل ایران

با این اقدامات ضمن حمایت از کارگران باید ما

زندانی، قصد ارائۀ پیشنھاد برای این نوع حمایت ھا را 

در واقع این .کنیمو الگوی کار را معرفی باشیمداشتھ 

وظیفۀ بخش پیشرو و سازمانده است کھ بر دوش ھمۀ 

بخش سازمانده، بدون آن کھ اصوًال .ما قرار می گیرد

نیاز بھ افشای ھویت خود داشتھ باشد، می تواند و باید 

خطّ اصلی را بھ درون جامعھ ببرد تا پایھ ھایی در بین 

بھ ھمین دلیل باید ملزومات کار .تودۀ مردم پیدا بشود

.سازماندھی را ھم رعایت کند
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ل گرایش ھای سیاسی کھ ھر فرد فعال کارگری و فعا

خود را مرتبط با جنبش کارگری می داند، یا ھر گروه 

متشکل می تواند بھ ھمین روش، در حد توان خود، از 

فقط نوشتن یک شعار بر روی دیوار یا چسباندن فقط 

یک پوستر در مسیر رفت و آمد مردم گرفتھ تا ھر 

میزان بیش از این کھ خود تشخیص می دھد، انجام 

ا اوالً اقدام عملی در حمایت از کارگران زندانی دھد، ت

کرده باشد و ثانیاً این اقدامات تأثیر واقعی در اعمال 

غیر از این .فشار بھ حکومت سرمایھ داری داشتھ باشد

یا روشی بھتر از این، نھ کارگر زندانی مورد حمایت 

واقعی قرار می گیرد و نھ فشاری بھ حکومت سرمایھ 

.ردن کارگران محسوب می شودداری جھت آزاد ک

کارگران زندانی نیازمند حمایت برای آزادی ھستند و 

.نھ تبلیغات گروھی

بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 

سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

امید است کھ با تداوم و .بیشتری صورت بگیرند

لی از سوی سایر فعالین گسترش دامنۀ حمایت ھای عم

کارگری نیز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی، 

رضا شھابی و دیگر فعالین کارگری و سیاسی زندانی 

در شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھم .ایجاد گردد

از سرکوب شدید حکومتی و ھم از افتراق و سایر 

ضعف ھای درونی خود آسیب می بیند، این اِعمال 

گسترده»اتحاد عمل«خواھد بود مگر با فشار عملی ن

میان تمامی نیروھای چپ و فعالین کارگری حول 

حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و مطالبۀ آزادی آنان 

.بھ عنوان یک خواست مشترک

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری 

!زندانی

!کارگران ایران تنھا نیستند

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

١٣٩٢بھمن ماه ٧

(1) 

http://komalah.org/Farsi/index.php/exbar/9

559.html

(2) 

http://rahayikargar.blogspot.com/2014/01/

blog-post_22.html

٢٠١۴ژانویھ ٢٩چھارشنبھ 

http://komalah.org/Farsi/index.php/exbar/9
http://rahayikargar.blogspot.com/2014/01/
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پیام ھمبستگی گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران 

شاغل)مھاجر(٥بھ کارگران نظافتچی برون سپاری

دانشگاه مرکزی لندن، در زمینھ مبارزات آنھا در 

»کمپین سھ مطالبھ«

فھرست

اتحادیھ مستقل «خطاب بھ رفقای دانشگاه لندن شاخھ 

٢٨»کمپین سھ مطالبھ«و »کارگران بریتانیای کبیر

٢٠١۴ژانویھ 

***

رفقای گرامی

امتیازات عمده ای کھ شما بھ دنبال اعتصاب نوامبر 

سال گذشتھ بدست آورده اید، دارای تأثیری بسیار 

رگران در دانشگاه بیشتر از فقط مسئلھ برون سپاری کا

با توجھ بھ جو حاکم در چند سال اخیر .لندن بوده است

در انگلستان کھ بیشتر اتحادیھ ھای کارگری عمده از 

مبارزات جدی در حمایت از اشتغال، شرایط زندگی و 

استاندارد زندگی کارگران دست کشیده اند، پیروزی 

حق بیماری، عیدی و ]شما در زمینھ سھ مطالبھ

گی، مبارزه ای آموزنده و نمونھ برای بازنشست

.کارگران انگلستان و سایر کشورھای جھان بوده است

ما دست شما را برای ادامھ مبارزه اتان در روزھای 

ژانویھ در زمینھ حق تشکیل اتحادیھ و مشاغل ٢٩-٢٧

ما اطمینان داریم .از دست رفتھ بھ گرمی می فشاریم

ان و کھ شما باری دیگر برای سایر کارگر

برگزارکنندگانکمپین ھای مختلف ضد کوچک سازی 

در انگلستان و در سطح بین المللی در ھر چھ بیشتر 

5.  outsourced

قاطع بودن، جسارت داشتن و فعال بودن در 

.مبارزاتشان، الھام بخش خواھید بود

و »اتحادیھ مستقل کارگران بریتانیای کبیر«ما برای 

اریم و آرزوی کمال موفقیت را د»کمپین سھ مطالبھ«

امیدواریم کھ در بھ زانو در آوردن دانشگاه لندن و 

در برابر مطالبات کارگران »سوئز-کفلی دی اف جی«

شما شایستگی داشتن ھمان حقوقی را .پیروزمند باشید

دارید کھ کارگرانی کھ مستقیماً از طرف دانشگاه لندن 

.استخدام شده اند، برخوردارند

ید برچیده گرددتبعیض علیھ کارگران مھاجر با

دستمزد و حقوق مساوی برای تمام کارگران برون 

)مھاجر(سپار 

زنده باد ھمبستگی بین المللی و مبارزات طبقھ کارگر
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»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«پیام ھمدردی 

ترکیھ بھ کارگران ژاپن

فھرست

گرامی،برادران و خواھران طبقاتی 

مطلع شدیم کھ طی سانحۀ انفجاری در کارخانۀ 

کارگر جان باختھ و ۵میتسوبیشی واقع در یوکائیشی، 

انجمن ھمبستگی «ما از طرف .تن مصدوم شده اند١٧

با خانواده ھای )UİD-DER(»بین المللی کارگران

اعالم ،جان باختگان و ھمین طور طبقۀ کارگر ژاپن

وی بھبودی زمجروحین آرھمدردی می کنیم، و برای 

ما را در غم و خشم خود شریک .فوری را داریم

علیھ سوانح کار، تأکید خوددر طول کمپین.بدانید

داشتیم کھ سانحۀ کار، تقدیر نیست و این کارفرمایان 

احتیاطی الزم و کافی را پیشگیرانۀھستند کھ اقدامات

درنظر نمی گیرند؛ چرا کھ اصوالً اھمیتی بھ زندگی 

٢٠١٠گزارشی کھ در سال .کارگران نمی دھند

دربارۀ تأسیسات یوکائیشی منتشر گردیده بود، نشان 

می داد کھ فشار گاز بیش از حد بوده و تالش ھایی 

برای تعطیلی کارخانھ بھ مدت چند ماه صورت گرفتھ 

کھ اقدامات الزم انجام می شوداکنون مشخص .است

ای سود، با تحمیل تولید سرمایھ داری بر.استگرفتھن

سوانح کار، نیروگاه ھای ھستھ ای و جنگ بھ سرتاسر 

مرگ توقف.جھان، ھمچنان جان کارگران را می گیرد

کارگران در اثر سوانح کار، بھ مبارزۀ طبقۀ کارگر 

ما ضمن محکوم کردن این سبعیت در .بستگی دارد

یوکائیشی، اعالم می کنیم کھ بھ مبارزۀ خود برای بھ 

.دن نظام استثمار ادامھ خواھیم دادزیر کشی

شبکۀ ھمبستگی :ترجمۀ فارسی، ٢٠١٤ژانویۀ ١٢

کارگری

گزارشی از یک تجربۀ کارگری

ادامھ خواھد یافت»حاجت تپھ«مبارزۀ ما در 

فھرست

جمعی از کارگران بیمارستان دانشگاه حاجت تپھ در 

آنکارا

برادران و خواھران طبقاتی گرامی،

ما جمعی از کارگران ھستیم کھ مدت ھاست مشغول بھ 

کار برای یک شرکت پیمانکاری در بیمارستان دانشگاه 

الت جدی کشسپاری یکی از مبُرون.بوده ایمحاجت تپھ

ر سراسر جھان با آن داست کھ نھ فقط در ترکیھ، بلکھ 

عدم امنیت شغلی، طوالنی بودن ساعات .رو بھ رو ھستیم

کار، دستمزدھای پایین، سوانح کار و بیماری ھای شغلی 

از جملھ مواردی ھستند کھ بھ دنبال گسترش برون 

ارگران رو بھ رشد بوده اند، درحالی کھ ک،سپاری

مشمول برون سپاری مانند ما باید باری را بھ دوش 

.بکشند کھ زندگی را برایشان غیرقابل تحمل می کند

این دقیقاً ھمان اتفاقی است کھ در بیمارستان ما ھم رخ 

در سال ھای ابتدای برون سپاری، نھ اجازۀ .داده

مرخضی سالیانھ بھ ما داده شد و نھ دستمزد ما در 

کسانی کھ دچار .عمومی پرداخت گردیدروزھای تعطیلی

سوانح کار و درنتیجھ ناتوان از انجام کار شدند، در 

معرض اخراج بدون پرداخت ھرگونھ غرامت قرار 
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.اکثریت ما از حقوق خود اطالعی نداشت.گرفتند

حتی آن کارگرانی کھ آگاه تر ھستند بھ دلیل ترس از 

اصلی کار ما مجبور شدیم کھ بخش .اخراج سکوت کردند

ما سال ھاست .انجام دھیمھم با وجود نیاز بھ تخصصرا

کمپانی با آگاھی .کھ تحت چنین شرایطی استخدام شده ایم

شروع بھ کامل از این حقیقت کھ ما غیرمتشکل ھستیم،

کرد و مدیریت بیمارستان ھم پرداخت اقساطی دستمزدھا

ز بھ اآلن چھار سال است کھ ما ھرگ.خود را بھ ندیدن زد

باالخره فھمیدیم کھ باید .ب دستمزد نگرفتھ ایمتطور مر

آکسیونی را .بھ این حمالت کارفرمایان پایان بدھیم

اعتراض بھ درسازمان دادیم و در مقابل بیمارستان 

.دست بھ تجمع زدیمھاتعویق در پرداخت دستمزد

با گذشت دو روز از آکسیون، آن ھا دستمزدھای ما را 

و دیگر ھرگز مرتکب تأخیر و تعویق در پرداخت کردند 

این یک پیروزی مھم بود و ھمۀ .پرداخت ھا نشدند

کارگران فھمیدند کھ تشکل و وحدت تا چھ میزان اھمیت 

.تشکل خود ادامھ دادیمپیشبردما بھ حفظ و .دارد

مشکل پرداخت نامرتب حل شد، اما ما ھنوز با مشکالت 

ار بود کھ ما بھ در اصل قر.بسیاری رو بھ رو بودیم

عنوان کارگران مشمول برون سپاری در محل، کارھای 

جنبی را انجام دھیم، اما وادار شدیم کھ بخش اصلی کار 

نابرابری در پرداخت بین ما و .بھ عھده بگیریمرا ھم 

است و از دستمزدھای ما شده یعدی بسیار شاکارگران عا

لبلتی ھااین بی عداعلیھ کھ ھمکارگرانی.کم می کنند

یک .، بھ سایر بخش ھا منتقل شدندگشودنداعتراض بھ

مجبور کارگر پیشرو اخراج شد، اما با مبارزۀ جمعی ما 

.او را بھ کار باز گرداندندشدند کھ 

ما از .در مبارزۀ ما، سوانح کار بودسائلیکی از م

با عنوان »انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«کمپین 

اثرر نیست، بھ مرگ کارگران در یسوانح کار تقد«

حمایت نمودیم و کارفرمایان خود »سوانح کار پایان دھید

را وادار کردیم کھ اقدامات پیشگیرانھ و احتیاطی الزم را 

آن ھا متن پیش نویس قراردادھا را برای .درنظر بگیرند

دورۀ جدید تھیھ کردند کھ در واقع تالشی بود برای 

ا و بی نظمی ھایی کھ تاکنون رسمی کردن بی عدالتی ھ

ما دوباره با آکسیونی بھ آن ھا واکنش .مرتکب شده اند

نویسمدیریت بیمارستان متعھد شد کھ پیش.نشان دادیم

روز بعد، وکیل ۵اما .قراردادھای جدید را فسخ کند

نفر بودیم خواست و از ۵٠شرکت برون سپار ما را کھ 

ھم تجمع کردیم و روز بعد ما با.خبر دادناخراج ما

تصمیم .جلسھ ای تشکیل دادیم تا ببینیم کھ چھ باید بکنیم

با وجود ھمۀ موانع و حمالت علیھ .گرفتیم کھ مقاوت کنیم

ما، در مقابل بیمارستان بھ عنوان یک سنت مقاومت، 

شرکت برون سپار و مدیریت .چادری برپا کردیم

کارگران مانع از حمایت سایر کھندکردشبیمارستان تال

اما مبارزه را .مشغول بھ کار در بیمارستان از ما بشوند

ادامھ دادیم و در سی و دومین روز مقاومت موفق شدیم 

.کھ بھ عنوان کارگران عادی بھ سر کار بازگردیم

آن ھا پیشنھاد کردند کھ ما بھ عنوان کارگران عادی در 

مھم برایشان بیمارستان کار کنیم، اما نھ بھ این خاطر کھ 

اقدام قاطعانۀ ما، مدیریت را وادار بھ اتخاذ بلکھ.بودیم

می دانیم کھ دائمی .کرداین تصمیم و بازگشت بھ کار ما 

اھمیت ندارد، آن کارگرانیا مشمول برون سپاری بودن 

.کل کارگران استشچھ مھم است مبارزۀ مت

.کارگران متحد شکست نخواھند خورد

٢٠١۴ژانویۀ ١۴

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی



٦٢

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

بھ کارگران »حاجت تپھ«پیام ھمبستگی کارگران 

دانشگاه لندن

فھرست

بقاتی گرامی،برادران و خواھران ط

ما.درودھای ما را از دانشگاه حاجت تپھ پذیرا باشید

کارگرانی ھستیم کھ بھ دلیل مبارزه علیھ بی عدالتی 

و بودیمرون سپاری اخراج شدهھای ناشی از روند ب ُ

نھایتاً با مقاومت ھای فراوان مجدداً بھ سر کار 

.بازگشتیم

للیانجمن ھمبستگی بین الم«وب سایت مطالبما از

سختیت شرایط حمتوجھ شدیم کھ شما نیز ت»کارگران

اما در برابر ،می کنیدریال فعالیتبھ دلیل برون سپاری

م کھ یوقتی می خوان.زنو درنیامده ایدھاین شرایط ب

دستاوردھایی در مبارزه داشتھ اید، امید و نیرو نیزشما

ما نیز ھمانند شما با مشکالت مشابھی رو بھ .می گیریم

دستمزدھای پایین، نابرابری در شرایط کار و :ستیمھ

ما علیھ این بی عدالتی ھا نیز می .یت شغلیمنعدم ا

ما.از مبارزۀ خود داشتیمنیزدستاورد بزرگیوجنگیم

اعتصابی غیرقانونی پس تدارککارگر از طریق۵٠

موفق شدیم کھ مانند کارگران عادی ،راج خودخاز ا

.زگردیمدانشگاه بھ سر کار با

برای کارفرمایان در سرتاسر جھان راه ھایی را 

یمناستثمار عمیق تر و عمیق تر و تحمیل شرایط غیرا

از ما می خواھند کھ ھمچون .ھستندنکار بھ کارگرا

برده با دستمزدھای پایین و بدون حقوق اجتماعی و 

.اقتصادی کار کنیم

می دانیم کھ کارگران سرتاسر جھان صرف نظر از 

.ان، رنگ، فرھنگ و غیره، مشکالت مشابھی دارندزب

در ی کھما باید در مبارزۀ خود علیھ حمالت کارفرمایان

مقابل کارگران متحد برای استثمار بیشتر کل جھان 

.ھستند، ھمبستگی داشتھ باشیم

با این افکار و احساسات برایتان مبارزه ای موفق را 

.آرزومنیدم

!بارزۀ کارگرانزنده باید وحدت بین المللی م

زنده باد ھمبستگی طبقاتی

گروھی از کارگران داشنگاه حاجت تپھ، آنکارا 

)ترکیھ(

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمۀ فارسی
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فتمین روز اعتصاب کارگران ایران تایرھ

فھرست

، کارخانۀ )ایلنا(بھ گزارش خبرگزاری کار ایران 

کارگر قراردادی و روز مزد ٨٠ایران تابر بھ اخراج 

نفر١٣٠و سپس هژانویھ دست زد٢۵در تاریخ 

.ه استژانویھ بیرون کرد٢۶دیگران را در روز 

تایر قصد دارند کھ تا اواخر سال جاری، مدیران ایران

.بیکار سازندمارس، کارگران بیشتری را ٢٠یعنی تا 

نفر١٠٠٠یکی از کارگران اعتصابی گفت کھ حدوداً 

نفر۶٠٠در این کارخانھ شاغل اند و از این تعداد 

از بعضی.کارگرانی با قراردادھای موقت ھستند

ن جا کار کرده در آاست کھسال١۵کارگران بھ مدت 

بنیان گذاشتھ شد و ١٩۶۴ایران تایر در سال .اند

بنیاد «درحال حاضر بالغ بر نیمی از سھام آن متعلق بھ 

ی از کارگران کی!است»مستضعان انقالب اسالمی

،ھ دلیل آن کھ کارفرماب«:ھ استاخراجی بھ ایلنا گفت

بیمۀ ما را بھ صورت فصلی بھ ادارۀ تأمین اجتماعی 

توانند از مستمری بیمۀ ت کرده، کارگران نمیپرداخ

طی سال گذشتھ رشد اقتصاد ».بیکاری استفاده کنند

و حتی استدرصد کاھش داشتھ٥ایران بھ اندازۀ 

مقامات رژیم معترف ھستند کھ ایران با بحران بیکاری 

با این حال حمالت بی رحمانھ بھ طبقۀ .رو بھ رو است

ودھایی در وضعیت جود بھبوچنان با کارگر ھم

شبکۀ ھمبستگی کارگری .دیپلماتیک رژیم ادامھ دارد

)IWSN( ،تمامی کارگران، اتحادیھ ھای کارگری

الین سرتاسر جھان را فرامی عسوسیالیست ھا و دیگر ف

خواند تا مخمصۀ کارگران ایران را افشا و از مبارزات 

علیھ تمامی اشکال حملھ بھ مشاغل، شرایط کار و انآن

.دنحمایت نمای،نداردھای زندگیاستا

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

پاسخ بھ سؤال یکی از مخاطبین محترم صفحۀ 

»کارگران ایران تنھا نیستند«

فھرست

، بھ »کارگران ایران تنھا نیستند«سالم دوستان؛ :سؤال

چھ معنی است؟ لطفاً این نوع حمایت ھای صرفاً 

را در صورت امکان برای من توضیح گفتاری

».بدھید

:پاسخ

،با درود بھ شما و طرح این پرسش

ھمان طور کھ اطالع دارید، جنبش کارگری ایران ھم 

بھ دلیل سرکوب سیستماتیک جمھوری اسالمی در بیش 

اجتماعی -از سھ دھۀ گذشتھ، و فشارھای اقتصادی

روزافزون داخلی و بیرونی، و ھم بھ دلیل ضعف ھای

.رو بھ است»اعتماد بھ نفس«درونی خود، با فقدان 

طبقۀ کارگری کھ روزی در ھمین کشور شوراھای 

را کھ نطفۀ اولیۀ قدرت و یکارگری را، یعنی نھاد

حکومت کارگری است، برپا نموده بود، امروز در 

کھ حتی حق برخورداری از بھ سر می بردشرایطی 

و با کوچک خود را ندارد و آزادتشکل ھای مستقل

ترین تالشی در این مسیر، با شدیدترین برخوردھای 

بنابراین بازگشت .امنیتی حکومتی رو بھ رو می گردد

این کھ آن ھا در اثباتبھ کارگران و»ساعتماد بھ نف«

یکی از مؤلفھ ھای کلیدی ،»تنھا نیستند«این مسیر 

بخشی از این موضوع، بھ تالش مشترک طبقۀ .است

بین «ح جھانی و بھ عبارت دیگر جنبۀ کارگر در سط

فعالیت مربوط می شود کھ اھداف زیر را دنبال »المللی

:می کند
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:اول؛ بازگشت اعتماد بھ نفس بھ طبقۀ کارگر

اعتراضات بین المللی، اگر سازمان یافتھ و وسیع باشد، 

یکی از اھرم ھای فشار علیھ رژیم ھستند برای وادار 

ثیر این حمایت ھا را می تأ.کردن آن بھ عقب نشینی

شود در شناختھ شدن رھبران عملی جنبش کارگری 

مثل شاھرخ زمانی ھا، رضا شھابی ھا، بھنام (ایران 

بھ کل )ابراھیم زاده ھا و دیگر رھبران جنبش کارگری

جھان دید، و این کھ رژیم می داند ایجاد ھرگونھ خطر 

جانی برای این رھبران در زندان ھا، آن را با 

، بھ الت بیشتری در سطح دنیا رو بھ رو می کندمشک

ھمین جھت برخالف گذشتھ نمی تواند در نھایت آرامش 

و بی خبری، اقدام بھ تصفیۀ فعالین شناختھ شدۀ جھانی 

.بکند

فعالین کارگری در زندان ھا، ھر لحظھ بھ بھ عالوه

بیرون نگاه می کنند کھ ببینند دیگران چھ کاری برای 

علت حساسیت رژیم بھ .ی دھندآن ھا انجام م

خبررسانی وسیع، و تالش آن ھا بھ جلوگیری از این 

روند از طریق تھدید کارگران زندانی و خانواده ھای 

این گونھ .آنان در بیرون، در ھمین امر نھفتھ است

حّس اعتماد بھ نفس را در درون کارگران بھ اقدامات

د می بھ طور اخص ایجاطور اعم و کارگران زندانی

کند و مانع از درھم شکستن آن ھا در زیر فشارھا می 

.گردد

٢٠١٣سال مثالً زمانی کھ فیلم مراسم اول ماه امسال

و با »یودیر«در ترکیھ کھ از طرف تشکل کارگری 

کمیتۀ حمایت «و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«حضور 

برگزار گردید، بھ برخی کارگران »از شاھرخ زمانی

واکنش مثبت و حّس اعتماد بھ نفس آن نشان داده شد، 

ھا از این اقدامات حمایتی کامالً واضح و قابل مشاھده 

.بود

اعتصابات :دوم؛ حفظ دستاوردھای جنبش کارگری

کارگری گسترده و جدی در آیندۀ نھ چندان دور کھ نقداً 

از پلی اکریل اصفھان گرفتھ تا (از ھم اینک آغاز شده 

ا مورد دیگر ظرف چند ھفتۀ تان و ده ھزسھفت تپۀ خو

، بدون اتکا بھ متحدین بین المللی و ھمبستگی )گذشتھ

از سوی آن ھا، بھ راحتی از سوی رژیم درھم خواھند 

برای روشن شدن این موضوع، بھ ذکر یک .شکست

مدتی قبل در ترکیھ، حکومت :نمونھ اکتفا می کنیم

حق اعتصاب در صنایع »حزب عدالت و توسعھ«

و سایر صنایع استراتژیک و مھم را ممنوع ھواپیمایی

.اعالم کرد کھ ھدف از این کار بسیار واضح بود

کارگران صنایع ھواپیمایی در مخالفت با این 

ممنوعیت، وارد آکسیون و اعتصاب غیرقانونی شدند و 

این .موفق شدند کھ صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

لیف را اقدام کھ فقط طی یک روز صورت گرفت، تک

.مشخص کرد و پیام ھشدارآمیز الزم را بھ دولت داد

اعالم کردند »اتحادیھ ھای اروپایی«در روز آکسیون، 

اگر ھواپیماھای ترکیھ با شکستن اعتصاب در «کھ 

کشورھای ما فرود بیایند، ما اجازۀ بازگشت را بھ آن 

بنابراین سؤال این است اگر در آینده .»ھا نخواھیم داد

حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ھوایی و کارگران 

غیره در ایران دست بھ اعتصاب بزنند، چھ کسانی بھ 

این شکل از آن ھا دفاع خواھند کرد؟

بھ دلیل سرکوب :سوم؛ استفاده از تجربیات بین المللی

ھای سیستماتیک حاکمیت سرمایھ داری جمھوری 

اسالمی در طول بیش از سھ دھۀ گذشتھ، جنبش 

موارد متعددی یا بھ سمت رفرمیسم و کارگری در 
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مانند طورمارنویسی، علنی (مماشات چرخش کرده 

و یا نتوانستھ است تجربیات و )گرایی و فعالیت قانونی

مثالً تجربۀ بسیار (سنت ھای انقالبی گذشتۀ خود را 

بھ )٥٧غنی و درس آموز شوراھا در اوایل انقالب 

شکبدون نسل ھای جدید منتقل کند، بھ ھمین دلیل 

برای رشد و تقویت خود و کسب آمادگی برای دوره 

ھای پیش رو، بھ تجربیات مبارزاتی طبقۀ کارگر در 

سطح جھان نیاز پیدا خواھد کرد؛ این موضوع بدون 

ارتباط با متحدین واقعی جنبش کارگری ایران در سطح 

بنابراین باید میان تشکل .جھانی امکان ناپذیر است

بی کشورھای مختلف و جنبش ھای کارگری انقال

کارگری در داخل ایران ارتباط ایجاد کرد، آن ھم نھ 

فقط برای فراھم آوردن امکان انتقال تجربیات و درس 

ھای مبارزاتی آن ھا بھ بدنۀ جنبش کارگری ایران، 

بلکھ ھمچنین ایجاد زمینۀ پشتیبانی عملی از جنبش 

ای برگزاری آکسیون ھ:مثالً از طریق، کارگری داخل

اعتراضی، راه اندازی کمپین ھای دفاعی در حمایت از 

فعالین کارگری زندانی، اعمال فشار بھ واسطۀ 

نھادھایی مثل سازمان جھانی کار و سایر نھادھایی کھ 

رژیم جمھوری اسالمی بھ دلیل عضویت در آن ھا 

آوری کمک ملزم بھ رعایت تعھدات خود است، جمع

.ھای مالی و غیره

سیار اھمیت دارد کھ زمینھ برای ایجاد و در این بین ب

حفظ ارتباط بین پیشروان کارگری در تبعید، و ھمچنین 

بین آن ھا و سایر پیشروان کارگری در درون جنبش 

کارگری داخل، و ھمین طور انتقال دوسویۀ تجربیات و 

.درس ھا میان آن ھا، فراھم شود

بھ طور خالصھ، این بخشی از ھمان وظایفی است کھ 

و کمپین آن با عنوان »شبکۀ ھمبستگی کارگری«

برای خود تعیین کرده »!کارگران ایران تنھا نیستند«

.اند

برای آشنایی شما با این اقدامات و وظایف چندگانھ، 

تاکنون صورت گرفتھشما را بھ بخشی از فعالیت ھای 

.رجوع می دھیم

)در ایران(فعالیت ھای دفاعی .الف

ز افشین ندیمی و مھرداد حمایت عملی ا:تھران

صبوری، و دیوارنویسی علیھ اعدام ھا

http://militaant.com/?p=3506

اقدام مشترک در حمایت از بھنام ابراھیم زاده:تھران

http://militaant.com/?p=2856

داوم حمایت عملی از شاھرخ زمانی در قطب صنعتی ت

یکی از استان ھای ایران

http://militaant.com/?p=2958

تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ :تھران

زمانی

http://militaant.com/?p=3194

پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار :تھران و کرج

»!کردستان تنھا نیست«و »!اعدام ھا را متوقف کنید«

http://militaant.com/?p=3267

تحریم فعال انتخابات ریاست جمھوری با حمایت 

سمبلیک از شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=2508

آکسیون ھای بین المللیسازماندھی یا شرکت در .ب

٢٨گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسیون 

نروژ در حمایت از کارگران زندانیسپتامبر

http://militaant.com/?p=3005

٢٠١٣دفاع از کارگران زندانی در مراسم اول ماه 

http://militaant.com/?p=2162

http://militaant.com/?p=3506
http://militaant.com/?p=2856
http://militaant.com/?p=2958
http://militaant.com
http://militaant.com/?p=3267
http://militaant.com/?p=2508
http://militaant.com/?p=300
http://militaant.com/?p=2162


٦٦

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

جمع آوری ده ھزار امضا در دفاع از شاھرخ زمانی 

در بریتانیا 

http://militaant.com/?p=2898

پیام ھای ھمبستگی و حمایتی کارگران دریافت .ج

طبقۀ کارگر ایرانرایدیگر کشورھا ب

پلی«پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با کارگران 

:اصفھان»اکریل

http://militaant.com/?p=3417

»انانجمن ھمبستگی بین المللی کارگر«پیام ھمبستگی 

ترکیھ بھ شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=3145

پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ بھ بھنام ابراھیم زاده

http://militaant.com/?p=2875

کارگری دیگر درس آموزی از فعالیت ھای جنبش .د

کشورھا

کمپین ضّد سوانح کار و بیماری ھای شغلی:ترکیھ

http://militaant.com/?p=3456

http://militaant.com/?p=3495

http://militaant.com/?p=3481

جمع آوری کمک مالی.ه

در شرایط حاد فعلی جنبش، باید با اتکا بھ نیرو و 

امکانات جمعی، بدون اتالف وقت، با برجستھ کردن 

نقاط اشتراک و نھ افتراق، کار را برای رسیدن بھ این 

چرا کھ باید مطمئن بود جنبش .گونھ اھداف آغاز کنیم

.شودمنتظر ما نمی

!زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگری

!کارگران ایران تنھا نیستند

نقدی بر مواضع بینا داراب زند:انقالب اکتبر

فھرست

متن سخنرانی آرام نوبخت در جلسۀ احیای مارکسیستی

با سالم بھ رفقای حاضر در جلسھ،

عیت خودش را ابتدا در توضیح این کھ این بحث موضو

از کجا بھ دست می آورد، باید این را بگویم کھ اخیراً 

-وابستھ بھ جناحی از راه کارگر-»برابری«تلویزیون 

دالیل «یک سلسلھ برنامھ ای را در مورد بھ اصطالح 

.شروع کرده است»شکست سوسیالیسم اردوگاھی

»آرش کمانگر«مسئول و مجری این برنامھ ھم آقای 

در »بینا داراب زند«پیش از من با آقای ابتدا.ھستند

این مورد مصاحبھ شد؛ منتھا زمانی کھ نوبت بھ من 

مصاحبھ لغو »نامعلوم«رسید، دقیقاً دو بار بنا بھ دالیل 

شد، بھ ھمین دلیل تصمیم گرفتم کھ این بحث را در این 

.جمع مطرح کنم

خالصھ اگر این احزاب و سازمان ھا، کارگری و 

تند، پس تا لایر آخر امکاناتشان ھم متعلق کمونیستی ھس

احزابی کھ چنین ادعایی دارند، باید .بھ جنبش است

یعنی .برخوردی در قّد و قوارۀ این اّدعا ھم نشان بدھند

موظف اند درھای رادیو و تلویزیون ھای خود را بھ 

سوی گرایش ھای مختلف در درون جنبش کارگری و 

با روش ھای فرصت نھ این کھ.کمونیستی باز کنند

طلبانۀ نخ نما بھ جای تسھیل کردن بحث در جنبش، 

مثل وزنۀ سنگین روی آن بیافتند تا منافع بروکراتیک و 

.سکتی خود را حفظ کنند

بنابراین اآلن در جلسۀ احیای مارکسیستی در مورد 

موضوع این سلسلھ مصاحبھ ھا صحبت می کنم و بحث 

وع می کنم کھ آقای خودم را ترجیحاً از ھمان جایی شر

http://militaant.com/?p=2898
http://militaant.com/?p=3417
http://militaant.com/?p=3145
http://militaant.com/?p=2875
http://militaant.com/?p=3456
http://militaant.com/?p=3495
http://militaant.com/?p=3481
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.داراب زند تمام کرد

بپردازیم بھ بحث ھای آقای داراب زند در مواجھھ با 

عنوانی (»دالیل شکست سوسیالیسم اردوگاھی«پرسش

مورد توافق من »مفھوم سوسیالیسم«کھ البتھ بھ دلیل 

).نیست، منتھا در این جا از آن صرف نظر می کنم

ب اکتبر پس از ایشان صحبت از این کردند کھ انقال

پیروزی، شکست خورد؛ یعنی این انقالب در واقع 

جالب است کھ کمونیست .آغازی بوده بر یک پایان

ھای شورایی، طیف آنارشیست ھا و لیبرال ھای 

بورژوا، دقیقاً در ھمین جا بھ ھم می رسند و مخرج 

مشترک پیدا می کنند، و آن ھم این است کھ از فردای 

قۀ کارگر قرار گرفت و بھ این انقالب، حزب جای طب

بھ این ترتیب آقای داراب زند .اعتبار شکست خورد

خواندن انقالب اکتبر از »شکست خورده«پس از 

، در مقابل بھ عنوان آلترناتیو، مدلی »پیروزی«فردای 

.را توصیھ می فرمایند»کمون پاریس«از 

بنابراین ھمین جا اعالم می کنم کھ این گفتھ یک 

است و درخواست می کنم کھ این »اریخیتحریف ت«

.بحث ھا را ادامھ بدھیم و حتی مناظره ای شکل بدھیم

من قویاً اّدعا می کنم کھ وقوع انقالب اکتبر، تأیید 

.مستقیم نظرات مارکس است، نھ رّد آن

انقالب زمانی معنا پیدا می کند کھ »شکست«

بنابراین باید معنای .در کار باشد»پیروزی«

برخالف کسانی کھ انقالب .مشخص باشد»زیپیرو«

کھ مشخص نمی شود (»لحظۀ پیروزی«را از ھمان 

شکست خورده ارزیابی می کنند، ما باید دست )چیست

کم سال ھای بعد از انقالب اکتبر را مرحلھ بندی کنیم و 

سپس بھ دنبال دالیل و نطفھ ھای اولیۀ شکست در طی 

خودم را بھ چند سال من در این جا.این سال ھای باشیم

محدود )١٩٢۴(نخست انقالب تا زمان درگذشت لنین 

.می کنم

١٩١٨-١٩١٧دورۀ اول، 

دست کم دو واقعۀ تاریخی وجود دارد کھ اسطورۀ 

را قطعاً و »قدرت گیری حزب بھ جای طبقۀ کارگر«

ترین مشکالتی مثالً یکی از بزرگ.یقیناً کنار می زند

قدرت سیاسی بھ دست کھ در دورۀ بعد از تسخیر 

-صلح برست«شوراھا رخ داد، مسألۀ معاھدۀ 

بود کھ بھ دلیل موقعیت سخت روسیۀ »لیتوفسک

.شوروی، تحت فشار قوای امپریالیستی بھ امضا رسید

-از آن جا کھ روسیھ در شرایط دشوار اقتصادی

اجتماعی بود، ارتشی برای نبرد نداشت و غیره، 

با نمایندگان ١٩١٧دسامبر)٢٢(٩مذاکرات صلح از 

مجارستان در شرایط کامًال -آلمان و امپریاتوری اتریش

این مشکل باعث شد کھ ھم در داخل .نابرابر آغاز شد

حزب بلشویک و ھم شوراھا جناح ھای مختلفی در 

.ارتباط با حّل این مسألھ شکل بگیرند

»کمونیست ھای چپ«مثالً بوخارین بھ عنوان نمایندۀ 

.ز یک جنگ فوری انقالبی دفاع کرداز تاکتیک آغا

بدون »صلح فوری«لنین در نقطۀ مقابل از تاکتیک 

فوت وقت دفاع کرد و در تالش بود تا دیگران را بھ 

تروتسکی موضعی .امضای معاھدۀ صلح متقاعد کند

نھ جنگ، نھ «بینا بینی اتخاذ کرد، یعنی تاکتیک 

ین ھم در این بین کسانی مانند زینوویف و استال.»صلح

»صلح فوری«در ظاھر امر پشت موضع لنین یعنی 

قرار گرفتند، منتھا این برای آن ھا بھ معنا صلح بھ ھر 

قیمتی بود، حتی اگر منجر بھ تضعیف جنبش در غرب 

درحالی .بشود، یعنی دیدگاھی مغایر با انترناسیونالیسم

کھ لنین از تاکتیک صلح فوری دقیقاً بھ نفع انقالب 
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می کرد و بھ وضوح ھمان طور کھ در جھانی دفاع 

ژانویۀ )٢۴(١صورت جلسۀ کمیتۀ مرکزی مورخ 

آمده است، لنین عنوان کرده بود کھ چنان چھ ١٩١٨

وقفھ در مذاکرات صلح بھ تکامل و رشد فوری جنبش 

آلمان منجر شود، ما باید خودمان، یعنی قدرت شورایی 

ن نیرویی روسیھ را قربانی و فدا کنیم، چون انقالب آلما

.عظیم تر از ما خواھد بود

بھ ھر حال لنین در اقلیت ماند و شوراھا کھ خواھان 

نھ جنگ، نھ «جنگ بودند در این فاصلھ تاکتیک 

لنین نھایتاً زمانی اکثریت .تروتسکی را پذیرفتند»صلح

را در کمیتۀ مرکزی پیدا کرد کھ ارتش آلمان دست بھ 

مقاومت پیش روی حملھ زد و تا اوکراین بدون ھرگونھ

زمان از دست رفت و آلمان کھ موقعیت .کرد

ممتازتری داشت، آغاز بھ اعمال فشار برای صلح 

در این جا لنین اعالم کرد کھ شعار کمک بھ .کرد

انقالب آلمان از طریق قربانی کردن قدرت شورایی 

روسیھ متأسفانھ دیگر پوچ و بھ یک شعار ھیجانی 

روتسکی ھم از مصالحھ ت.انقالبی تبدیل شده است

صحبت کرد ھرچند کھ ھنوز بھ طور کامل قانع نشده 

انتھای روز، قطعنامۀ لنین تصویب شد و معاھدۀ .بود

.صلح در تاریخ سوم مارس بھ امضا رسید

بنابراین تا بھ این جا مشخص است کھ لنین، بھ عنوان 

یکی از رھبران اصلی انقالب اکتبر، ھم در برابر 

برابر شوراھای کارگری، در اقلیت حزب و ھم در 

باقی می ماند، و نھایتاً با گذشت زمان و تغییر شرایط، 

اکثریت حزب و ھمان طور کھ خواھیم دید، اکثریت 

شوراھا نظر او را در مورد ضرورت امضای معاھده 

.می پذیرند

معاھده بھ امضا رسید، منتھا تصویب نھایی آن در 

صورت )١٩١٨مارس ١۵(کنگرۀ چھارم شوراھا 

-دقیقاً در قطعنامۀ پذیرش معاھدۀ برست.گرفت

کنگره، معاھدۀ بھ امضا «لیتوفسک آمده است کھ 

لیتوفسک -رسیده توسط نمایندگان ما را در برست

.»می نماید)تصویب(، تأیید ١٩١٨مارس ٣مورخ 

معنای این امر آن است کھ اگر شوراھا بھ ھر دلیل این 

شویک ھا بھ عنوان تصمیم را نمی پذیرفتند، بل

.نمایندگان آن ھا باید معاھده را فسخ می کردند

این نمونھ ای است کھ نشان می دھد چھ طور تصمیم 

گیری بر سر حساس ترین و کالن ترین مسائل کشور، 

شوراھا تصمیم می گیرند و این تصمیم بھ وسیلۀ 

.نمایندگان آن ھا اجرایی می شود

بلشویک ھا .ستمورد دیگر، مسألۀ مجلس مؤسسان ا

تمام قدرت بھ «ھمیشھ در برنامۀ خود در کنار شعار 

را ھم »مجلس مؤسسان«، مسألۀ »دست شوراھا

منتھا ھر چھ قدر کھ روزھای اکتبر .درنظر داشتند

نزدیک می شد، ھرچھ قدر کھ قدرت شورایی نقداً خود 

را نشان می داد، لنین بھ درستی با فراخواندن مجلس 

با این حال .رایط مخالف بودمؤسسان در این ش

شوراھایی کھ مدت ھا این شعار را شنیده و پذیرفتھ 

این جا .بودند، خواھان برگزاری مجلس مؤسسان بودند

بھ عنوان یک (ھم نظر لنین و بلشویک ھای ھوادار او 

تنھا پس از آن کھ .مغلوب تصمیم شوراھا شد)جناح

ر مجلس مؤسسان ماھیت بورژوایی خود را با شعا

و عدم بھ »تمام قدرت بھ دست مجلس مؤسسان«

رسمیت شناختن قدرت شورایی را بروز داد، زمینھ 

.برای انحالل آن فراھم آمد

بنابراین مسألھ این است کھ شوراھا در مورد مھم ترین 

امور دست بھ تصمیم گیری می زدند؛ بلشویک ھا بھ 
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عنوان نمایندگان آن ھا اکثریت را داشتند و بنابراین

تصمیم نھایی شورا، ھمان تصمیم رھبران بلشویک بود 

این را ھم نمی توان گناه آن ھا دانست کھ اکثریت را (

این رھبران بلشویک در داخل !)در شوراھا داشتند

حزب ھم بودند، یعنی تصمیم مصوب شورا، ھمان 

این نمایندگان حزبی بھ نیابت از .تصمیم حزب بود

ند، یعنی تصمیم حزب شوراھا در بدنۀ دولت ھم بود

بنابراین شما می بینید کھ .ھمان تصمیم دولت نیز بود

در یکی دو سال نخست انقالب چگونھ شوراھا، حزب 

و دولت کارگری یک کّل یک پارچھ بودند و سھ 

.تصمیم مختلف در تقابل با ھم صورت نمی گرفت

تصمیم شورا، ھمان تصمیم حزب و تصمیم حزب، 

.ری بودھمان تصمیم دولت کارگ

بھ عالوه این را ھم باید توضیح بدھم کھ در آن مقطع 

.شوراھا بھ دو شکل متمایز از ھم وجود داشتند

شوراھای محلی، کھ کمون ھای روستایی را در دھات 

و کارگران کارخانجات را در شھرھا سازمان می 

زمانی کھ از قدرت شورایی صحبت می شد، در .دادند

این شوراھای کوچک، .بودندواقع این شوراھا مّد نظر

.مدل و الگوی دمکراسی مستقیم بودند

منتھا شوراھای بزرگ تری ھم بودند کھ وقتی در متون 

شورای نمایندگان «تاریخی نگاه می کنید با نام 

.رو بھ رو می شوید»کارگران، دھقانان و سربازان

طبق قانون اساسی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری، 

تاجایی کھ .بود»شوراھای روسیھکنگرۀ سراسری «

ھزار نفر در شھرھا ٢۵حافظھ ھم یاری می کند، ھر 

ھزار نفر در روستاھا، یک نماینده در ١٢۵و ھر 

»کمیتۀ اجرایی مرکزی«این کنگره، .کنگره داشتند

نماینده را برای رتق و فتق امور میان ٢٠٠متشکل از 

ھم، این کمیتۀ اجرایی .دو کنگره انتخاب می کرد

را انتخاب می کرد کھ »شورای کمیساریای خلق«

وظیفھ اش مدیریت عمومی بیانیھ ھا، فرامین، قطعنامھ 

.ھا و دستورات بود

طبق قانون اساسی کسانی کھ از طریق کار مولد و مفید 

برای جامعھ امرار معاش و زندگی می کنند، سربازان 

ّجار یعنی ھمھ بھ استثنای ت.و معلولین حّق رأی داشتند

خصوصی، کشیش ھا و روحانیون، کسانی کھ دیگران 

این یکی از .را بھ کارمزدی می گیرند و رانت خواران

.اصول کمون پاریس، یعنی حّق رأی ھمگانی است

بھ ھمین ترتیب وقتی مثًال بھ پیش نویس شورای 

)اول دسامبر(نوامبر ١٨کمیساریای خلق شوروی در 

ھ برای کمیساریای خلق نگاه می کنید می بینید ک١٩١٧

سقف دستمزد تعیین شده و شورای ھای محلی و 

نمایندگان کارگران، دھقانان و سربازان را بھ کاربرد 

ابزارھای انقالبی و بھ نوعی اعمال مالیات و نظارت 

در این .بر دستمزد مقامات رده باال تشویق کرده است

پیش نویس کھ با تغییراتی جزئی تصویب و بھ عنوان 

:مان منتشر شد، می خوانیمفر

سقف دستمزد برای کمیسران خلق، چنان چھ فاقد -١«

روبل در ماه تثبیت شود؛ ٥٠٠فرزند باشند، در سطح 

روبل اضافی بھ ١٠٠و در غیر این صورت، مبلغ 

ازای ھر فرزند پرداخت گردد؛ مسکن نیز بھ گونھ ای 

باید باشد کھ بیش از یک اتاق بھ ھر عضو خانواده 

.لق نگیردتع

از تمامی شوراھای محلی نمایندگان کارگران، -٢

سربازان و دھقانان درخواست می شود تا با تدارک و 

کاربرد ابزارھای انقالبی، مالیات ھایی خاص را بر 

.کارکنان رده باال اعمال نمایند
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از وزارت مالیھ درخواست می شود تا نسبت بھ -٣

ون این کاھش تنظیم پیش نویس قانونی عمومی پیرام

.اقدام نماید]در سطح دستمزدھا[

از وزارت مالیھ و تمامی کمیسرھای مربوطھ -٤

درخواست می شود تا سریعاً نسبت بھ بررسی ھزینھ 

ھای برآورد شدۀ وزارتخانھ ھا اقدام کنند و تمامی 

دستمزدھا و حقوق مستمری بیش از حد باال را کاھش 

».دھند

.ون پاریس بوده استاین ھم یکی دیگر از اصول کم

بنابراین نظر آقای بینا داراب زند کھ الگوی کمون 

می»پیشنھاد«پاریس را در تقابل با الگوی شورایی 

ضمن این کھ ایشان .دھد، یک سره بی ارتباط است

.فراموش کرده است کھ کمون پاریس بی اشکال نبود

مھم ترین ضعف آن کھ از طرف مارکس و انگلس بیان 

را دست نخورده »دولت«ود کھ کمون پاریس شد، این ب

باقی گذاشت و انتظار داشت کھ می تواند ساز و برگ 

در .دولتی را برای اھداف خود مورد استفاده قرار دھد

صورتی کھ مارکس بھ درستی تشخیص داد کھ باید 

دولت بورژوایی را تمام و کمال کوبید، و و دولتی نو 

سیۀ پس از انقالب این کاری بود کھ در رو.را ساخت

بھ ھمین جھت است کھ ادعا می کنم .صورت گرفت

انقالب اکتبر نھ نقض، بلکھ تأیید و کاربست نظرات 

.مارکس است

لیتوفسک، لنین -بھ ھر حال، پس از معاھدۀ صلح برست

امیدوار بود کھ جنگ داخلی بھ پایان برسد و در واقع 

انتظار یک وقت تنفس را برای رژیم شورایی می 

اس آر ھای «.منتھا جنگ داخلی تازه آغاز شد.شیدک

مارس ١٩کھ در اعتراض بھ معاھده در تاریخ »چپ

.از حکومت بیرون رفتند، موج ترور را آغاز کردند

سفیر آلمان در روسیھ بھ وسیلۀ دو تن از اس آر ھای 

دو نفر از رھبران بلشویک را در .چپ ترور شد

مسکو مورد حملھ قرار خود لنین را در .پتروگراد زدند

در واقع ھمین رویدادھا .دادند کھ بھ شّدت آسیب دید

.را آغاز کرد»چکا«بود کھ حیات سیاسی 

١٩٢١-١٩١٨دورۀ دوم، 

، سال ھای جنگ داخلی و ١٩٢١تا١٩١٨سال ھای 

.سیاست کمونیسم جنگی است

در این دوره توده ھای فقیر کارگر و دھقان در شوراھا 

تروتسکی کمیسر .رخ پیوستندبھ صفوف ارتش س

در ابتدا افراد .جنگ و مسئول شورای عالی جنگ شد

اما بھ خاطر .داوطلبانھ وارد ارتش سرخ می شدند

تشدید جگ، خدمت وظیفۀ اجباری، تنبیھ سربازان 

بھ خصوص سربازانی کھ خواستگاه دھقانی (فراری 

البتھ تحت (، استفاده از نیروھای تزار سابق )داشتند

بھ طوری کھ تا .اعمال شد)ت شوراھای سربازینظار

.، ارتش سرخ بھ پنج میلیون نفر رسید١٩١٩

در طول جنگ داخلی، اتحادیھ ھای کارگری نیمی از 

تعداد .اعضای خود را بھ ارتش سرخ فرستادند

میلیون نفر در مقطع انقالب ٣.٥کارگران صنعتی از 

ھ مھاجرت از شھرھا، ب.میلیون نفر رسید١بھ 

خصوص مسکو و پتروگراد بھ حومۀ شھرھا و 

بھ طوری کھ جمعیت پتروگراد .روستاھا شدت گرفت

ھزار نفر در اواخر ٥٠٠بھ ١٩١٧میلیون در ٢.٥از 

یعنی باید این موضوع ساده را .جنگ داخلی رسید

برخالف دوستان درک کرد کھ موتور محرکۀ انقالب، 

خلیبھترین عناصر کارگر و بلشویک در جنگ دا

.نابود شدند
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بھ خاطر قطحی، گرسنگی، آشوب و سابوتاژ در تولید 

کمونیسم «و توزیع، سیاست اقتصادی موسوم بھ 

، کارگاه ١٩٢٠مثالً در نوامبر .پیگیری شد»جنگی

کارگر، ملی ١٠کارگر و پیشھ ھایی با ٥ھایی با 

این ملی شدن ھا بدون محاسبات اقتصادی و بھره .شدند

در .و باعث کاھش شدید تولید شدوری صورت گرفت

واقع این ھا اقداماتی از فرط استیصال بود نھ برنامھ 

و ھمان طور کھ خواھم گفت اقداماتی کھ طی .ریزی

شرایطی خاص بھ صورت استثنا اتخاذ شد، بعدھا از 

.تبدیل شد»قاعده«سوی کسانی بھ 

اعمال سیاست ھای کمونیسم جنگی در روستاھا بھ 

اس ارھای چپ کھ در میان دھقانان واکنش شدید 

بھ طوری کھ در کنگرۀ .سازمان یافتھ بودند، انجامید

، وقتی مسألۀ کشاورزی ١٩١٨پنجم شوراھا، ژوئیۀ 

مطرح شد خانمی از از رھبران اس آرھای چپ ایستاد 

و اعالم کرد کھ از ھمین لحظھ بھ بعد دشمن حزب 

!بھ ھمین صراحت.بلشویک است

ریع جنگ داخلی، تأمین غالت بھ خاطر گسترش س

مورد نیاز شھرھا و ارتش بھ مسألۀ مرگ و زندگی و 

بھ ھمین خاطر محصوالت .نھ انتخاب تبدیل شد

دھقانان بھ وسیلۀ خود ھنگ ھای کارگران در شھرھا و 

.کمیتھ ھای دھقانی بلشویک ھا مصادره شد

.حاال در این بین تجارت خارجی ھم تقریباً متوقف شد

اسکناس بدون برنامھ و .ی شوروی سقوط کردنظام مال

در آخر قدرت خرید روبل بھ .پشتوانھ منتشر گردید

بعدھا برخی این اقداماِت غیرآگاھانھ .شدت سقوط کرد

مثالً.و غیر برنامھ ریزی شده  را بھ قاعده تبدیل کردند

مضحک است کھ بوخارین، کمونیسم جنگی را قدم 

بوخارین پرداخت .ضروری بھ سوی کمونیسم می دید

دستمزد در قالب اجناس را کھ بھ دلیل بی ارزش شدن 

پول صورت می گرفت، بھ عنوان الغای کارمزدی 

!درک کرد

تا پیش از جنگ داخلی، اقداماتی برای افزایش بھره 

مثالً استخدام متخصصینی با .وری پیشنھاد شده بود

مدیریت تک نفرۀ بنگاه ھا و کاھش نقش .درآمد باال

بھ کارگیری جنبھ ھایی از سیستم .کمیتھ ھای کارخانھ

منتھا ھمین اقدامات ھم قرار بود بھ .تیلوریسم و غیره

صورت تدریجی و با موافقیت اتحادیھ ھای صورت 

در واقع ھم لنین و ھم تروتسکی .بگیرد کھ چنین نشد

اما وقتی تاریخ اشتباه بودن چیزی را .اشتباه کردند

.باید آن را دنبال کرداثبات کرد، دیگر ن

، ضّد انقالب کولچاک و دنیکن شکت ١٩٢٠تا اوایل 

ولی حاال قرار شد کھ کارگران سابقاً فعال در .خورد

جبھھ ھای نبرد، بھ بنگاه ھای صنعتی بروند و ارتش 

ارتش صنعتی و ھمان .صنعتی را شکل بدھند

خصوصیاتی کھ منجر بھ پیروزی در جنگ داخلی شد، 

.ی رفع مشکالت صنعتی پیاده شدنداین بار برا

بسیاری از کارگران باقی مانده در شھرھا برای امرار 

در نتیجھ کارخانھ ھا پر .معاش وارد بازار سیاه شدند

نیمھ -شد از کارگران جدیدی کھ عناصر نیمھ کارگر

در واقع وقتی موتور مرحۀ .دھقان غیر ماھر بودند

بلشویک در انقالب، وقتی بھترین عناصر کارگری و

جنک داخلی از بین رفتند، باید سؤال کرد کھ پس چھ 

کسانی وارد کارخانھ ھا، شوراھا، حزب و دولت شدند؟ 

ھمین کارگران جدید بستر مناسبی را برای ظھور 

رھبران بوروکرات ایجاد کردند کھ برخالف قبل، در 

در مراکز بزرگ ١٩١٧تا١٩٠٣دورۀ پرتو تاب 

بنابراین .آبدیده نشده بودندصنعتی مبارزه نکرده و
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بوروکراسی از این جا آمد و لنین ھم بھ صراحت در 

سخنرانی ھای خود اشاره کرده بود کھ ما ھزاران مقام 

بوروکرات داریم کھ کوچک ترین ایمان و اعتقادی بھ 

.حکومت شورایی ندارند

)NEP(»طرح نوین اقتصادی«لنین در زمان معرفی 

:گفت»نیسم جنگیکمو«و ارائۀ کارنامۀ 

جنگ و ویرانی بود کھ کمونیسم جنگی را بھ ما «

این سیاست نھ متناسب با وظایف اقتصادی .تحمیل کرد

بلکھ یک راھکار .پرولتاریا بود و نھ می توانست باشد

»موقتی بود

١٩٢۴تا١٩٢١دورۀ انحطاط بوروکراتیک، 

روسیھ از دل جنگ امپریالیستی، جنگ ویران گر 

نابودی موتور محرکۀ انقالب بیرون آمده بود داخلی، و 

و آن جایی کھ باید وقت تنفس پیدا می کرد، ناگھان 

شورشی کھ دقیقاً تا .حادثۀ کرونشتات بھ وقوع پیوست

پیش از امضای معاھدۀ صلح با لھستان و تواقفنامھ 

تجاری با بریتانیا رخ داد و بھ ھمین جھت اصالً اتفاقی 

.ھرگز رخ نمی دادشورشی کھ ای کاش.نبود

منتھا این نکتھ فراموش می شود کھ ترکیب طبقاتی 

ملوانان کرونشتات در طول جنگ داخلی تغییر کرده 

ملوانانی کھ خاستگاه کارگری داشتند و در مقطع .بود

.از انقالب حمایت کرده بودند، ناپدیده شده بودند١٩١٧

، ارتجاعی ١٩٢١یعنی اکثریت ملوانان کرونشتات در 

با پیش زمینۀ دھقانی بودند و این را در برخی و

از جملھ استقرار یک بازار آزاد در زمینۀ -مطالباتشان

.می توان دید-کشاورزی

اتفاقاً چند سال دو کتاب با توجھ بھ اسناد بیرون آمده از 

سال .آرشیو شوروی منشر شد کھ نکات جالبی دارد

:تروتسکی«، دو کتاب منشتر شد با عنوان ٢٠٠٣

کھ دست کم »١٩٢١کرونشتات «و »بناپارت سرخ

عنوان کتاب اول نشان دھندۀ موضع گیری نویسنده و 

.شک و تردیدی در مورد سمپاتی او باقی نمی گذارد

اسناد و مدارک این کتاب ھا بسیار جالب است و چند 

:موضوع را نشان می دھد

در بین بلشویک ھای در قبال مسألۀ کرونشتات چند 

.رایش وجود نداشتخط یا گ

برخالف چیزی کھ ادعا می کردند، سربازان بلشویک 

خواھان عدم حملھ نبودند و آن عده ای ھم کھ بازگشتند، 

دالیلی غیر سیاسی از جملھ ترس و بازگشت بھ محل 

.سکونت خود را داشتند

و مھم تر این کھ اتفاقاً بر مبنای پیام ھای رّد و مخابره 

ونشتات، می بینیم کھ بین کشتی ھای شوروشی کر

برخی از آن ھا مخالف بروز جنگ و خواھان حضور 

در جبھۀ بلشویک ھا بودند منتھا بھ دلیل ترس از 

.فرمادھان خود، بھ بلشویک ھا نپیوستند

بنابراین واقعۀ کرونشتات کھ ای کاش رخ نمی داد، 

موجب تلفات سنگین از ھر دو طرف شد و مسیر 

ھرچھ بود آن را نمی توان بھ ولی .انقالب را تغییر داد

این ھمھ از جملھ نقاطی .گردن بلشویک ھا انداخت

است کھ 

، یک نقطۀ عطف تاریخی است با ١٩٢١بنابراین سال 

در این بین، .پیامدھای منفی بسیار برای طبقۀ کارگر

.در داخل حزب بلشویک ھم اتفاقاتی و تحوالتی رخ داد

باعث شد تا عمالًاز بین رفتن موتور محرکۀ انقالب، 

شورا ھایی نباشند کھ بر مسند قدرت و تصمیم گیری 

این شرایط باعث شد تا حزب موقتاً بھ .قرار بگیرند
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وضعیت نابسامان طبقۀ .جای طبقۀ کارگر قرار بگیرد

کارگر و بروز الیھ ھای بوروکراسی منجر شد تا گروه 

بھ رھبری کلنتای در حزب »اپوزیسیون کارگری«

این گروه سخنگوی .م کم شکل بگیردبلشویک ک

گرایشی بود کھ می گفت اتحادیھ ھای کارگری باید 

حقوقی بھ مراتب عالی تر و برتر نسبت بھ کّل صنعت 

بحث بر سر اتحادیھ ھای کارگری .و تولید داشتھ باشند

، در دستور کار دھمین ١٩٢١تا١٩٢٠بین زمستان 

ن جادر ای.قرار گرفت)١٩٢١مارس (کنگرۀ حزب 

اپوزیسیون «بود کھ کلنتای ھم جزوه ای با عنوان 

.بحث در این مورد باال گرفت.منتشر کرد»کارگری

تروتسکی ادعا می کرد کھ اتحادیھ ھا باید تحت نظارت 

لنین ھم با تروتسکی و ھم با .دولت کارگری باشند

اپوزیسیون کارگری اختالف نظر داشت و صحبت از 

.رگری از دولت می کرداستقالل اتحادیھ ھای کا

حزب بلشویک بولتن بحث درونی را برای دیدگاه ھای 

ھمۀ این ھا در شرایطی بود کھ .مختلف بھ راه انداخت

حزب بھ تازگی یک بحران، یعنی شورش کرونشتات 

بھ ھمین جھت لنین ضمن نقد .را پشت سر گذاشتھ بود

.تروتسکی، بھ مبارزه علیھ گروه کلنتای ھم ادامھ داد

ھایتاً لنین با کسب اکثریت کنگره منجر بھ خاتمۀ بحث ن

شد و سخنرانی ھایی ھم دربارۀ ضرورت وحدت حزب 

تحت شرایط سخت و معین ایراد کرد و تزھایی را 

.دربارۀ ضرورت وحدت حزبی مطرح نمود

اکثریت کنگره در این باره دو تصمیم در واقع مکمل 

ری یک اول این کھ بحث ھای اپوزیسیون کارگ.گرفت

انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی در درون حزب 

و دوم این کھ اشاعۀ نظرات و دیدگاه ھای این .است

یعنی .گروه با عضویت آن ھا در حزب مغایرت دارد

حزب کھ ھمیشھ در طول حیات خود حق گرایش و 

جناح را بھ رسمیت می شناخت، این بار تحت شرایط 

.خاص موضعی مخالف با آن گرفت

ضای گروه اپوزیسیون کارگری کھ مجدداً برای اع

عضویت در کمیتۀ مرکزی انتخاب شده بودند، استعفا 

اما کنگره استعفا را نپذیرفت و از آن ھا .دادند

درخواست کرد کھ تحت دیسیپلین حزب در حزب باقی 

.بمانند

در واقع لنین در این شرایط مشخص سر ترکھ را بھ 

ال اگر در نظر داشتھ با این ح.سمت دیگری خم کرد

باشیم کھ ھدف اپوزیسیون کارگری زنده نگاه داشتن 

دمکراسی کارگری بود، این رویکرد حزب را بھ 

اما باید این را ھم بھ یاد .سختی می توانیم موجھ بدانیم

داشتھ باشیم کھ اعضای اپوزیسیون کارگری بر خالف 

دورۀ استالین نھ حذف فیزیکی شدند و نھ بھ قتل 

د، بلکھ از آن ھا خواستھ شد کھ در داخل حزب رسیدن

!باقی بمانند

کنگره نھایتاً پارگرافی را بھ قطعنامھ اضافھ کرد کھ 

قرار بود حتی سّری باشد، چرا کھ موقتی بھ شمار می 

آمد و قرار بود کھ فقط تحت شرایط بسیار ویژه و بھ 

طبق این .صورت مشروط کاربرد داشتھ باشد

کسانی، حتی اعضای کمیتۀ پاراگراف، چنان چھ

مرکزی، وحدت حزبی را نقض می کردند، درخواست 

با این حال این درخواست .اخراج آن ھا مطرح می شد

واگذار نشد و )مثل دورۀ استالین(بھ ارادۀ یک فرد 

در .ضمناً اعضای کمیتۀ مرکزی را ھم شامل می شد

:این پاراگراف آمده بود

نین سازوکار شدیدی شرط الزم برای کاربرد این چ«

نسبت بھ اعضای کمیتۀ مرکزی، اعضای عوض بدل 
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کمیتۀ مرکزی و اعضای کمیسیون کنترل، فراخواندن 

یک جلسۀ عمومی کمیتۀ مرکزی است کھ تمامی 

اعضای عوض بدل کمیتۀ مرکزی و تمامی اعضای 

اگر این مجمع .کمیسیون کنترل بھ آن دعوت گردند

حزب، با دو سوم عمومی، متشکل از رھبران مسئول

اکثریت، ضرورت تقلیل یک عضو کمیتۀ مرکزی بھ 

عضو عوض بدل یا اخراج او را تشخیص بدھد، این 

»تصمیم فوراً بھ مورد اجرا در خواھد آمد

اگر .این جزو اشتباھات رھبران حزب بلشویک بود

درنظر داشتھ باشیم کھ این پاراگراف تا چھ حد  پس از 

ستفاده قرار گرفت، می درگدشت لنین مورد سوء ا

توانیم ادعا کنیم کھ پس یک گام منفی در حیات حزب 

بعدھا، بھ خصوص در دورۀ ظھور .بوده است

یعنی !استالینیزم، این تصمیم تبدیل شد بھ یک اصل

حزب باید ھمواره واحد باشد، قانون آھنین داشتھ باشد، 

گرایش یا جناح بھ دلیل مغایرت با وحدت از آن حذف 

این گونھ بود کھ بعدھا با فرمولھ و .غیرهشود و

تئوریزه کردن این اشتباھات، نھ فقط کم کم حزب جای 

طبقۀ کارگر را گرفت، بلکھ بعدھا بھ تدریج کمیتۀ 

مرکزی، یک باند بوروکراتیکی کھ در باال نشستھ، می 

آید جای خود حزب را می گیرد و پس از این یک فرد 

.مرکزی را گرفتجای خود کمیتۀ)مثل استالین(

دالیل «بنابراین جریانات و احزاب موجودی کھ دنبال 

ھستند، الزم نیست راه »شکست سوسیالیسم اردوگاھی

بار احزاب و دوری بروند، کافی است بھ وضعیت اسف

.سازمان ھای خود نگاه کنند

بنابراین این طور می توان جمع بندی کرد کھ جنگ 

شکست انقالب در داخلی، حملۀ قوای امپریالیستی،

آلمان و انزوای روسیھ، پایین بودن سطح نیروھای 

مولد در روسیھ، برخی اشتباھات رھبران بلشویک کھ 

تجربۀ کافی در برخورد با مشکالت جدید را نداشتند، 

.منجر بھ انحطاط بوروکراتیک و شکست انقالب شد

ولی این را ھم می توان دید کھ شکست انقالب از 

صورت نگرفتھ کھ اگر چنین نبود، فردای پیروزی 

.دیگر معنا نداشت»پیروزی«

و بھ عالوه درسی کھ می توان گرفت، این است کھ 

وظیفۀ حزب طبقۀ کارگر، متشکل کردن چون 

کارگران در قالب یک طبقھ برای تسخیر قدرت سیاسی 

و سرنگونی سیادت بورژوازی است، در نتیجھ پس از 

ارگری، این حزب پیروزی انقالب و تثبیت قدرت ک

وظیفۀ تاریخی خود را پشت سر گذاشتھ، و چنان چھ 

عدم جنگ داخلی، حملۀ نظامی (شرایط عادی باشد 

، این حزب باید زمینۀ انحالل )امپریالیستی و غیره

تدریجی خود را در درون شوراھا، بھ عنوان عالی 

بھ این ترتیب  .ترین ارگان تصمیم گیری، مھیا کند

ھ حزب، بھ جای طبقۀ کارگر قرار عمالً امکان آن ک

.بگیرد، منتفی خواھد شد
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دربارۀ سرکوب و کشتار کارگران خاتون آباد

فھرست

علیرضا بیانی

ده سال از سرکوب خونین کارگران معدن مس در شھر 

بود ١٣٨٢در چھارم بھمن .بابک استان کرمان گذشت

ض بھ تعدیل نیرو و برای حفظ کھ کارگران در اعترا

یک ماه .مشاغل خود دست بھ تجمع و اعتراض زدند

قبل از آن زلزلۀ بم خانھ و کاشانۀ انبوھی از مردم را 

.ویران کرده و جّو اعتراضی در کّل منطقھ حاکم بود

رژیم جمھوری اسالمی  کھ از این اوضاع سخت در 

ھراس بھ سر می برد، برای از دست ندادن ابتکار

عمل، گروه ھای امدادھای مردمی را بھ عقب زده و آن 

در ھمین جو و شرایط .ھا را بھ شدت کنترل می کرد

بود کھ کارگران خاتون آباد کمی آن طرف تر از مرکز 

ویژگی این اعتراض .زلزلھ، وارد اعتراض شده بودند

گاھی .حمایت عمومی مردم شھر از کارگران بود

ابان مورد حمایت اعتراضات کارگری در کف خی

چندی قبل از آن .خانواده و اھالی منطقھ واقع می شود

در اعتصاب چیت بھشر بود کھ خانواده ھای زیادی بھ 

کمک اعتصابیون آمده بودند و کار بھ راھپیمایی 

اما جّو سیاسی در منطقۀ .عمومی کشیده شده بود

کرمان برای رژیم خطرناک بود و از این اعتراض آن 

کرده بود کھ برای سرکوب آن از ھمۀ چنان وحشت

وسایل سرکوبش در قیام عمومی کارگران، مانند تانک 

و ھلیکوپتر و پیاده نظام و زره پوش و غیره استفاده 

رژیم آدم ُکش جمھوری اسالمی فقد بھ قصد .کرد

سرکوب کارگران وارد کار نشد، بلکھ بھ قصد ایجاد 

مسرعب وحشت در کل منطقھ، کارگران بی گناه

.خاتون آباد را قربانی کرد

در ھمان مقطع در واکنش بھ این سرکوب، محفلی 

دقیقھ اعتصاب سمبلیک ۵کارگری در ایران اعالم 

در آن .برای جلب توجھ سایر بخش ھای کارگری کرد

موقع کھ صدای چندانی از جمع ھا و محافل کارگری 

بھ طور متشکل شنیده نمی شد، فعالین کارگری در 

یک سرکوب طوالنی و از دست دادن اعتماد بھ ادامۀ

نفس خود وارد اولین اقدامات برنامھ ریزی شده در پی 

.گشایش ھای نسبی حکومت خاتمی شده بودند

دقیقھ اعتصاب عمل چندان مؤثری ۵ھرچند اعالم 

نبود، اما در آن ایام کھ ھر حرکت متشکل و در ھر 

عتماد سطحی می توانست غنیمتی باشد و باعث کسب ا

بھ نفس، حتی در حد محدود گردد، الزم می شد از این 

گرایش مارکسیست ھا انقالبی.فراخوان حمایت شود

تنھا گرایش در حمایت از این فراخوان در بین 

بقیۀ گرایش ھا یا بھ طور کلی .اپوزسیون چپ بود

.سکوت کردند و یا حتی در تقابل با آن قرار گرفتند

لیست مقیم کانادا، طی نوشتھ مھدی کوھستانی، سندیکا

دقیقھ اعتصاب را عملی اشتباه می ۵ای فراخوان 

او در نوشتۀ اول خود چندان عالقھ ای با کل .دانست

در گذشتۀ نھ .مفھوم اعتصاب از خود نشان نمی داد

چندان دور از سوی رھبر جمھوری اسالمی اعتصاب 

حرام اعالم شده بود و  در ھمان حول و حوش بود کھ 

تحدین رفرمیست ایشان در ایران بھ نام حسین اکبری م

از ھیئت مؤسس سندیکا اعتصاب را بھ شرطی کھ بھ 

اعتصابی کھ اساساً .اقتصاد صدمھ نزند تائید کرده بود

کارش ضربھ زدن بھ اعتصاب است، از سوی 

.رفرمیست ھای داخل ایران، بی یال و اِشکم می شد
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یکالیسم در خارج، مھدی کوھستانی بھ نمایندگی از سند

شخصاً در آن موقع با نام .این عمل را رد می کرد

پاسخی بھ ایشان دادم تحت »رسام ثابت«مستعار 

این تنھا واکنش بھ .»گل غضنفر بھ تیم خودی«عنوان 

او بود و دیگران، حتی گرایش ھایی کھ بعدھا با ایشان 

پیرامون کمک مالی و موضوعات مربوط بھ 

مشکل پیدا کرده بودند، در آن مقطع سولیداریتی سنتر 

نھ تنھا بھ مھدی کوھستانی کمترین واکنشی نشان 

ندادند، نھ تنھا با ھم ھمکاری ھایی، از جملھ برگزاری 

سیمنار در کانادا داشتند،  بلکھ حتی از ھمین اعتصاب 

.ھم حمایت نکردند

تا جایی کھ در (یکی از رادیو ھای خارج از کشور 

با محسن حکیمی کھ بھ )»شراره ھا«ذھن دارم رادیو 

تازگی نام او بھ عنوان فعال کارگری بھ گوش رسیده 

بود، مصاحبھ ای کرد و ضمناً از ایشان دربارۀ صحت 

دقیقھ اعتصاب کھ مورد باور گرایش ۵این فراخوان 

ھای چپ در خارج از کشور واقع نشده بود، سوال 

ع کرد، و محسن حکیمی بھ صراحت از صّحت آن دفا

در این فاصلھ .کرد و آن فراخوان را واقعی خواند

مھدی کوھستانی نوشتۀ دومی را در تکمیل نوشتۀ قبلی 

گل دوم «خود منتشر کرد کھ با نقدی تحت عنوان 

اما دیگر برای .پاسخ گرفت»غضنفر بھ تیم خودی

ھرچند گزارش رسیده بود کھ از .ھمھ چیز دیر شده بود

استقبال شده و در جاھایی آن فراخوان در کارخانجاتی

در زمان وقت غذا اطالعیھ ھایی پخش شده بود، بھ ھر 

رو با توجھ بھ عدم حضور تشکل یا محافل کارگری 

شناختھ شده، و آرام آرام کمر راست کردن پیشروان 

کارگری پس از یک دورۀ طوالنی سرکوب، و نبودن 

کمترین اعتماد بھ نفس، این فراخوان می توانست 

مؤثر باشد کھ متأسفانھ از سوی گرایش ھای اقدامی

بھ ھمین دلیل چپ سانتریست کھ .چپ بایکوت شده بود

اغلب خیلی دیرتر از زمان الزم وارد دخالت گری می 

شود، از سال بعد از این کشتار خونین بود کھ تصمیم 

گرفت برای ھمیشھ در سالگرد این کشتار، یادمان و 

ھرچھ باشد انواع .داشت برگزار کندمراسم گرامی

امضاھای گروھا و سازمان ھای سیاسی است کھ بھ 

پای اعالمیھ ھا و پالکاردھای و مراسم یادبود خواھد 

رفت و می تواند موضوعی برای تبلیغ این گرایش ھا 

.باشد

در اینکھ الزم است اینگونھ مسائل بھ طور ویژه ای 

برجستھ شده و یاد جانباختان آن گرامی داشتھ شود 

مترین بحثی نیست، اما این ھمۀ آن چیزی است کھ از ک

متأسفانھ چپ در .سوی گرایش ھای چپ انجام می شود

ایران بنا بھ سنت ھای گذشتۀ خود کھ دائماً با دادن 

سرو کار داشتھ و ھمواره در گرامیداشت ھای »شھید«

پی در پی بھ سر برده، بھ گونھ ای کھ از این روز بھ 

ص دیگر فاصلھ ھای خصوص تا روز بھ خصو

کوتاھی وجود دارد، این چپ را بھ نیروی برگزارکنندۀ 

این خود یکی از .یادمان و گرامیداشت تبدیل کرده است

بارزترین عالئم بحران در اپوزسیون چپ است کھ 

حتی گرامیداشت را نیز وارونھ درک کرده و تصور 

می کند با اطالعیھ و بیانیھ و اعالم حزن و اندوه است 

باید از خون ریختھ شدۀ کارگران حمایت کند، و نھ کھ

بھ دلیل ھمان خون ھا و برای جلوگیری از ریختن 

.خون دوباره وارد سازماندھی انقالبی شود

بار سالگرد گرامیداشت ٩طی ده سال گذشتھ دست کم 

کارگران خاتون آباد، چھ بھ صورت شب ھمبستگی و 

ر شده، اما باید چھ ھفتۀ خاتون آباد و نظایر آن برگزا



٧٧

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

سال گرامیداشت ھا و یادمان ٩پرسید ما بھ ازای این 

باعث کدام مقدار از رشد آگاھی در .ھا چھ بوده است

رژیم سرکوبگر جمھوری .میان طبقۀ کارگر شده است

اسالمی ھم کھ پس از آن کشتار بارھا و بھ صورت 

فراگیر دست بھ اعدام و سرکوب و دستگیری زده 

ی این گرامیداشت ھا بھ جز التیام بر بھ راست.است

وجدان ھای آسیب دیده، چھ کمکی بھ جنبش طبقۀ 

دریغ از حتی یک بار نشست و .کارگر کرده است

سمینار و گردھمایی در این ایام  برای بررسی شیوه 

ھای نوین سازمندھی انقالبی برای پیشبرد مبارزات 

کارگری و جھت ایجاد مقاومت در مقابل این نوع 

.مالت وحشیانۀ رژیم سرمایھ داری حاکم در ایرانح

بھ راستی اگر گرامیداشت کارگران بھ قتل رسیده ھمۀ 

آن چیزی است کھ نیروی چپ در اپوزسیون انجام می 

دھد، پس کدام نیرو است کھ باید بھ پای اقدامات اساسی 

تر برود و در جھت شکل دھی بھ یک ظرف انقالبی 

اندھی مبارزات کارگری در داخل ایران برای سازم

چرا پس از گذشت ده سال و با وجود این ھمھ .اقدام کند

یادمان و مراسم گرامیداشت یک کمیتۀ سازماندھی 

.انقالبی مبارزات کارگری در ایران شکل نگرفتھ است

پاسخ واضح است؛ بھ این دلیل کھ این گونھ فعالیت ھا، 

بسیار اگر چھ با ادعای ارتباط با جنبش کارگری، اما

تنھا اقداماتی .دور از فضا و بستر ھمان جنبش است

در جھت گام ھایی بھ پیش در جنبش کارگری مؤثر 

محسوب می شود کھ در ارتباط با ھمین جنبش و 

کارگران در معرض مرگ تدریجی .نیازھای آن باشد

ناشی از فقر و ویرانی حداقل ھای نیاز برای زیست 

ه دائمی و روزمره قرار خود بھ قدر کافی در غم و اندو

دارند، آن چھ آن ھا نیازمندند تکرار ھمین غم و اندوه 

نیست، بلکھ راه بیرون آمدن از رخوت و درونی بودن 

این دیگر وظیفۀ پیشُروی .جنبش کارگری است

کارگری است کھ می بایست با اتخاذ تاکتیک ھای 

مختلف و ھر بار تازه تری کل جنبش را از وضعیت 

اما صد افسوس کھ بحران .بیرون سوق دھدکنونی بھ 

درست در درون ھمین پیشُروی کارگری و جریانات 

چپ در اپوزسیون چنان جا خوش کرده کھ گویی حتی 

کارنامۀ گرایش ھای چپ .ھَوس تکان خوردن ھم ندارد

ایران مملو از برگزاری مراسم ھای گرامیداشت و 

در سالگرد و یادمان است، اما دریغ از یک گزارش

جھت تدارک و یاری رساندن بھ سازماندھی انقالبی در 

.داخل ایران

اگر خون کارگران قربانی نظام سرمایھ داری نتواند 

انگیزۀ خشم طبقاتی و عامل بھ خود آمدن پیشروھای 

کارگری و جرایانات مدعی مدافع منافع جنبش کارگری 

شود، الباقی موارد تنھا تحرکاتی فرمالیتھ برای حفظ و 

بقای جریانات مذکور است کھ بھ نام دفاع از کارگران 

فرق بین یک خانوادۀ کارگری ماتم .منعکس می شود

زده در غم از دست دادن عزیز خانواده اش در سالگرد 

کشتھ شدن او با خانوادۀ چپ در اپوزسیون علیھ 

سرمایھ داری در این است کھ اولی از سر استیصال 

و دومی این نوع کشتار کار دیگری بھ ذھنش نمی رسد 

را عامل خشم و انگیزۀ طبقاتی خود قرار می دھد و 

اقدام بھ سازماندھی انقالبی از ھر نقطھ حتی نطفھ ای 

اما اگر ما بھ ازای عمل ھر دو .کھ می تواند می کند

خانواده ھای کارگری ماتم زده و چپ یکی باشد، در 

رون واقع این استیصال است کھ فراگیر شده و بحران د

.نیروی ھای چپ را دائمی کرده است

برای گرامیداشت سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد 
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اقدام کمونیستی عزا و ماتم و  .باید اقدام کمونیستی کرد

شب ھمبستگی و نظایر این نوع فعالیت ھای بی یا کم 

تأثیر نیست، اقدام کمونیستی از سازماندھی انقالبی 

کار می توان از یک اتحاد آغاز می شود و برای این 

یک اتحاد عمل ویژه .عمل ویژۀ کمونیستی شروع کرد

بھ حول فعالیت برای آزادی کارگر زندانی و در عین 

حال بستری برای شکل دھی بھ نطفۀ حزب پیشتاز 

انقالبی جھت سازماندھی مبارزات کارگری در دور 

این ھمان فضایی خواھد بود .آتی کھ در پیش رو است

ه و فعالیت گروه پیشرو را با جنبش کارگری کھ اید

مرتبط می کند و بھ کشف اقدام مؤثرتری منجر خواھد 

شد؛ غیر از این، ھر فعالیتی، انتزاعی از موضوعیت 

جنبش کارگری است کھ نسبت بھ خود آن بی تأثیر 

گرایش ھایی کھ این حوزه را حوزۀ فعالیت .خواھد بود

با برگزاری یادمان و خود نمی دانند می توانند ھمچنان

گرامیداشت طی کنند، اما تاریخ تاکنونی نشان داده کھ 

یک زندانی بھ دلیل ده ھا شب ھمبستگی و برگزاری 

.یادمان و گرامیداشت آزاد نشده است

پیش بھ سوی سازماندھی انقالبی

پیش بھ سوی تشکیل حزب پیشتاز انقالبی

١٣٩٢چھارم بھمن 

ررسی تاریخییک ب:روحانیت شیعھ

فھرست

.دولت صفوی

٣

در دولت جدید التأسیس صفوی ھیئت حاکم در واقع 

مثلثی را تشکیل می داد کھ سھ رأس آن عبارت بودند 

، )بوروکراسی دولتی(از رھبران سیاسی نھضت 

زمین داران و تیول داران و بازرگانان حامی نھضت، 

کھ بعدھا بھ طور وسیعی (و رھبران مذھبی نھضت 

گسترش یافتھ و تبدیل بھ یک قشر وسیع اجتماعی یعنی 

این سھ جناح ابتدا کامالً متحد و یک ).روحانیون شدند

پارچھ بودند، ولی بعد ھا در اثر منطق درونی روند 

.تثبیت دولت آسیایی رفتھ رفتھ از یک دیگر جدا شدند

شاه نقش مذھب تشیع، کھ بعد از بھ قدرت رسیدن 

اسماعیل صفوی تبدیل بھ مذھب رسمی ایران گشت، 

.در دولت صفوی بسیار مھم و حیاتی بود

تشیع، جنبش صفویھ را تبدیل بھ یک جنبش سراسری 

از راه تحمیل مذھب تشیع بھ عنوان مذھب .کرده بود

رسمی بود کھ صفویان کوشیدند دولت مرکزی مستبد 

کومت آن را آسیایی را تشکیل داده و مستحکم کنند و ح

.بر سراسر ایران تحمیل کنند

درواقع معلول (بھ قدرت رسیدن صفویھ مترادف بود با 

دوران از ھم پاشی و تفرق سیاسی )آن نیز بود

اجتماعی ایران و حاکم شدن ملوک الطوایفی و قدرت 

گرفتن خان ھا، حکام، زمین داران و امیران محلی و 

فویان درک ص.در نتیجھ از ھم پاشی حکومت مرکزی

می کردند کھ حفظ وحدت مملکت و تحمیل حکومت 
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مرکزی در چنین شرایطی کار آسانی نیست و بدین 

ترتیب کوشیدند تا دولت مقتدر مرکزی را از راه 

تحمیل مذھب رسمی دولتی و استفاده از قدرت آن 

صفویان در آغاز کار .مذھب در میان مردم ایجاد کنند

فتند کھ استفاده از مذھب شیعھ نبودند، ولی بعدا دریا

این است کھ نھ تنھا شیخ صفی .تشیع تنھا راه است

الدین اردبیلی بھ شیعھ گروید، بلکھ برای او شجره نامھ 

»ائمۀ اطھار«درست کردند کھ منشأ اجدادی، او را بھ 

.می رسانید

درواقع برخالف تصور اغلب مورخان نقش تشیع در 

یانھ، مثال حکومت صفوی یک نقش مترقی ملی گرا

برای حفظ مملکت از حمالت عثمانیان نبود، بلکھ نقش 

آن پیشبرد سیاست ارتجاعی دولت استبدادی مرکزی 

امری کھ (متکی بر تیول داران و ملوک الطوایفی 

سابق دیدیم در جامعۀ آسیایی، در شرایط بحران و از 

)ھم پاشی آن، بسیار مشکل، حتی غیر ممکن می نمود

جلوی راه حل عادی بحران را در بود کھ در واقع 

قیام وسیع دھقانی و متالشی کردن (جوامع آسیایی 

حکومت مرکزی دیگر کھ در آغاز متکی بر تیول 

گرفت و در )داری نیست و متکی بر ایجاد عدالت است

شرایط بحران و از ھم پاشی بدون حل بحران دولت 

مقتدر مرکزی را تحمیل کرد و بھ قیمت چھ فجایع و 

اولین کشتار سنّی ھا کھ در ھمان آغاز :اتیجنای

در واقع قتل عام .سلطنت شاه اسماعیل صورت گرفت

پایتخت شاه اسماعیل (بیست ھزار نفر از جمعیت تبریز 

یعنی بخش عمده ای )و محل بھ قدرت رسیدن صفویھ 

بعد از آن تعقیب و کشتار سنیان .از جمعیت تبریز بود

معروف است قزل .یافتبا شدت ھرچھ تمام تر ادامھ 

:باشان صفوی در شھرھا می گشتند و فریاد می زدند

و ھرکس کھ در حوالی بود می .»لعنت بر عمر باد«

در »بیش باد ، کم مباد«:بایست در جواب فریاد می زد

.غیر این صورت سرش از تن جدا می شد

برای جلوگیری از قیام دھقانی در آن شرایط بحران، 

و شکنجۀ کلیۀ گرایش ھا و عناصر حق تعقیب و کشتار

و علی (طلب در میان مردم و دھقانان و منجملھ 

جناح ھای تندروی شیعھ با شدت ھرچھ )الخصوص

کشتار و شکنجۀ .تمام تر معمول گردید و ادامھ یافت

دوران صفویھ اگر در تاریخ ایران بی سابقھ نباشد کم 

:راوندی در این مورد می نویسد.سابقھ است

.معمول بود...آدمخوری در عھد صفویھ برای کشتن «

سر بریدن ، .دژخیمان بیدرنگ دست بھ کار می شدند 

پوست کندن ، در آتش سوختن و دست و پا و گوش و 

و امثال این ھا جزو ...بینی بریدن و چشم کندن 

عدد جالدان شاه عباس بھ . ...کیفرھای معمولی بود

عباس یک دستھ جالد و شاه ...پانصد تن می رسید 

گوشت خام خور نیز داشت و کار ایشان این بود کھ 

این مجازات .پاره ای از مجرمان را زنده می خوردند

نفرت انگیز از شاه اسماعیل صفوی بھ شاه عباس اول 

عالوه بر آن چھ گذشت، در آب جوشانیدن و .رسید

دست و پا بریدن و بھ حلق آویختن و سرب گداختھ در 

صران ریختن از سیاست ھای عادی و معمولی گلوی مق

مجازات ھایی کھ از دورۀ شاه اسماعیل .آن دوره بود

از آن جملھ قطعھ ...اول در ایران متداول گردیده بود 

میل در چشم ...قطعھ کردن جوارح و پاره کردن شکم  

قبای ...در روغن جوشانیدن ...سیخ کشیدن ...کشیدن 

...گروه زنده خوران ...زدن باروت پوشانیدن و آتش 

عده شان دوازده نفر بود کھ بھ دستھ گوشت خام خور 

اشتھار داشتند و زیر نظر جارچی باشی شاه و بھ اشارۀ 
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وی مأمور بودند و گوشت مجرم را بھ دندان قطعھ 

۴تاریخ اجتماعی ایران، جلد . (»قطعھ کرده بخوردند

)١٢٠٢، ص 

لوژی، ھر دو بھ و دولت صفوی از سرکوب و ایدئو

یک اندازه استفاده می برد و برای انجام کار سبعی کھ 

.در پیش گرفتھ بود بھ این کار نیازی سخت نیز داشت

عصر صفویھ، درواقع نھ تنھا عصر بھ قدرت رسیدن 

تشیع ، بلکھ عصر انحطاط بی سابقۀ پراگماتیستی 

مذھب شیعھ برای وفق دادن آن با نیازھای دولت 

دئولوژی نوین و روحانیت شیعھ را ای.صفوی است

صفویھ برای توجیھ و تحمیل یک چنین نظامی بھ وجود 

در این دوران بود کھ مذھب شیعھ با دروغ و .آورد

مثال.خرافات بی حد و حصر و بی سابقھ پر گشت

برای تلفیق مذھب شیعھ و ناسیونالیسم صفوی و نشان 

م دادن سلطان صفوی ھمچون نایب برحق رسول و اما

محمد، نژاد فارس را برترین نژادھا می :می گفتند

شھربانو دختر یزد گرد، قبل از :دانستھ است، می گفتند

تسخیر ایران بوسیلھ نیروھای اسالم مسلمان شده بوده 

و علی او را برای امام حسین عقد کرد، و اصل و نسب 

امامان شیعھ بعد از امام حسین از یکسو بھ رسول خدا 

.گر بھ شاھان ایرانی برمی گشتھ استو از سوی دی

مجازات مخالف با این دروغ ھا اعدام بود و حقنھ 

کردن این ھمھ دروغ شاخدار، تنھا نمونۀ کوچکی است 

.از نمونۀ خروار بزرگ

در این زمان بود کھ روحانیون تبدیل بھ یک قشر وسیع 

درواقع بھ .و بسیار قدرتمند و با نفوذ اجتماعی شدند

ار قوی قبل از صفویھ در اسالم چیزی بنام احتمال بسی

آن چھ وجود داشتھ علما .روحانیت وجود نداشتھ است

بودند کھ در زمینۀ دین و عرفان و فلسفھ دانشمند و 

و البتھ مقام بسیار (متخصص و صاحب نظر بودند 

در زمان صفویھ بیشتر ).شامخی نیز در دولت داشتند

و  روزافزونی و بیشتر، در کنار علما تعداد زیاد

ایجاد شدند کھ برای تبلیغ مذھب شیعھ و بھ »روحانی«

راه انداختن مراسم مذھبی و بسیج مردم حول این 

نقش این روحانیون .مراسم بھ ھمھ جا اعزام می شدند

اول، بسیج مردم حول مراسم .درواقع دوگانھ بود

مذھبی بود و بدین وسیلھ پشت حکومت و سیاست ھای 

دومی کنترل کردن حکام و تیول .ودندوحشیانھ آن ب

داران محلی و مقابلھ با خودسری ھا و گرایش گریز از 

ھم، نقش »روحانیون«بھ ھمین دلیل .مرکز ایشان بود

عمده در بسیج مردم حول ایدئولوژی را بر عھده 

داشتند و ھم برای انجام وظیفۀ دوم در دستگاه دولتی و 

.سیاسی راه یافتھ بودند

***

ن جایی کھ بقول حسن روملو، عدۀ کسانی کھ اندک از آ

اطالعاتی از الھیات و فقھ داشتند و تعداد کتبی کھ در 

این موضوع ھا در دست بوده قلیل بوده است، طبیعتاً 

اکثریت عظیم این روحانیون نھ ھمچون علما و 

ھای »شومن«دانشمندان مذھبی بلکھ بھ مثابھ 

راسم روضھ متخصص فن تعزیھ گردانی، برگزاری م

و عزاداری و نفرین سھ خلیفھ، دروغ پراکنی و 

.خرافات پراکنی ھای الزم و از این قبیل بوده اند

دورۀ صفویھ دورۀ اوج گیری بی سابقۀ تعصبات 

نھ فقط بھ این دلیل کھ دولت خود شدیداً :مذھبی است

این حد معینی از تعصب را (متکی بر مذھب بوده است 

ب لجام گسیختۀ بی حد و حصر الزم دارد، نھ آن تعص

بلکھ بیشتر بھ آن دلیل کھ در آن زمان ھنوز مذھب )
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شیعھ بھ صورت ایدئولوژی ُغالت شیعھ بھ صورت 

و .پوشش مبارزات آزادیخواھانھ عمل می کرده است

بھ ھمین دلیل در آن زمان ھر تفسیری از مذھب شیعھ 

جز تفسیر رایج روحانیون دولتی معادل کفر مطلق 

عامل دیگری .تھ شده و شدیداً سرکوب می گردیدشناخ

کھ بھ قوت در جھت تشدید تعصبات مذھبی و دامن 

زدن دیوانھ وار بھ آن عمل می کرد، موقعیت ویژۀ 

کھ بعداً بھ آن خواھیم (روحانیون در دولت صفوی بود 

، بر این زمینھ و در این مکتب بود کھ )پرداخت

.تروحانیت شیعھ شکل گرفت و پرورش یاف

بازگفت ھای زیر از علی شریعتی در بارۀ روحانیون 

بدون آن کھ ھیچ (شیعۀ صفویھ جالب و روشنگر ھستند 

اظھار نظری درباره صحت و سقم محتویات آن 

):بکنیم

وزیر امور روضھ خوانی و تعزیھ داری رفت بھ «

و درباره مراسم دینی و تشریفات ...اروپای شرقی 

مطالعھ کرد و بسیاری از مذھبی آن جا تحقیق کرد، 

ھمھ را بھ ایران آورد و در این جا بھ کمک ...سنت ھا 

روحانیون وابستھ بھ رژیم صفوی و آن فرم ھا و رسوم 

تطبیق دادند بھ طوری کھ ...را با تشیع و تاریخ تشیع 

ناگھان در ایران سمبل ھا و مراسم و مظاھر کامالً تازه 

یھ گردانی و شبیھ مراسمی از نوع تعز.ای بوجود آمد

سازی و نعش و علم و کتل و عّماری و پرده داری و 

شمایل کشی و معرکھ گیری و قفل بندی و زنجیر زنی 

و تیغ زنی و تعزیھ خوانی و فرم خاص و جدید و 

نوحھ سرایی "و "مصیبت خوانی"تشریفاتی 

بھ ھمدستی قدرت سیاسی نظامی صفویھ و "....جمعی

کھ تشیع شرک، –یع کاذب را تش...روحانیت وابستھ 

و ...نظام صفوی تدوین کرد ...خرافھ و تفرقھ است 

کھ سپاه دین شاه عباسی بودند و –چھار ھزار شاگرد 

بر این اساس –"والیت صفویھ "توجیھ کنندگان 

تربیت شدگان روحانیت حاکم را بھ ...تربیت کرد و 

ۀجای وارثان علوم اھل بیت و آموزش یافتگان مدرس

امام صادق بھ میان توده ھا فرستادند و در نتیجھ علمای 

و کم کم از متن ...خلع صالح شدند ...شیعۀ علوی 

در ھر شھری یک حاکم می ...جامعھ کنار رفتند 

ھم تعیین می کردند کھ ھم "امام جمعھ"فرستادند و یک 

یک ..دین مردم دست او بود و ھم حاکم را می پایید 

نصب می کردند کھ ھم کار تبلیغات ھم رسما ً"خطیب"

.»دولتی را انجام می داد و ھم امام جمعھ را می پایید

درجۀ انحطاط اجتماعی و فرھنگی کھ یک چنین 

رژیمی باعث آن می شود و یا انزوا طلبی کھ در سطح 

نمونھ ھای . (جھانی ایجاد می کند نیازی بھ گفتن ندارد

شید، فعًال رشتھ مشخصی از آن را بعداً پیش خواھیم ک

).تحوالت تاریخی را دنبال کنیم

ھمراه با تثبیت و تحکیم دولت مرکزی صفویھ، کھ با 

تقویت کلی اقتصاد کشور و تقویت اقتصادی اقطاع 

تعارض دولت مرکزی با اقطاع .داران نیز ھمراه بود

داران و حکام محلی، طبیعتاً بار دیگر مطرح شد و باال 

یعنی مسألۀ قدرت ھای محلی گرفت و حل این معضل، 

.یکی از مشکالت سالطین صفوی گشت

شاه طھماسب اول سعی کرد عناصر ملی را در مقابل «

اعیان و اشراف طوایف و عشایر تقویت کند، ولی در 

این راه توفیق نیافت ولی شاه عباس اول کھ از 

مداخالت سران عشایر بھ ستوه آمده بود بر آن شد کھ 

برای اجرای این .ت آنان پایان بخشدبھ قدرت و اختیارا
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۴راوندی ، جلد .(»نقشھ غالمان سلطنتی را تقویت کرد

).٨٠٧، ص 

ولی قانون تاریخ، قانون آھنین است و از آن گریزی 

نیست و کوشش برای گریز از آن عواقب غم انگیزی 

:بھ بار می آورد

در ابتدای بھ سلطنت رسیدن سلسلھ صفوی اغلب «

...بودند ...از بستگان خاندان سلطنتی حکام ایاالت 

بعدھا چون دیدند بعضی از بستگان خاندان سلطنت در 

سیاست ..حکومت ایاالت راه طغیان پیش گرفتھ اند 

شاه اسماعیل پس از جلوس فرمان ...تاحدی عوض شد 

داد تمام فرزندان ذکور خاندان سلطنت را کور کنند یا 

اھزاده ای بھ حکومت از توشکائیل دیگر ھیچ ش.بکشند

)٨٠٨ھمان جا ص (»ایاالت منصوب نشد

ولی چنان چھ گفتھ شد حربۀ اساسی صفویھ برای ایجاد 

و تحکیم وحدت ملی، مذھب تشیع بود و سالطین 

صفوی برای تضعیف قدرت ھای محلی و تثبیت نفوذ 

سلطنت مرکزی ابتدا بھ تقویت ھرچھ بیشتر 

اختند و قدرت در مقابل حکام محلی پرد»روحانیون«

ھای اجرایی مھمی کھ مھمترین شان قدرت قضاوت 

یا (»روحانیون«بود، بھ طور عمده تحت کنترل 

و تحت نظر مرکزیت )مستقیماً در دست آن ھا

قرار گرفت و قدرت )صدر و دیوان بیگی(روحانیت 

»روحانیون«حکام در زمینھ ھای بسیاری تابع قدرت 

.داده شدقرار »روحانیت«محلی و مرکزیت 

حاکم...حاکم، امور مھم را شخصاً رسیدگی می کرد«

در حین قضاوت محاکمھ باید یک مشاور روحانی نیز 

داشتھ باشد و حاکم بدون فتوای او حق صدور حکمی 

ھمین کھ شاه تھماسب اول شنید کھ حکام .را نداشت

منع و نھی "مشھد بھ فرمان ھای وی درباره 

کنند بھ جای حاکم قزل توجھ کافی نمی "نامشروعات

باش آنج ا، شخص دیگری را گماشت و در فرمان 

در اجرای احکام و : ..انتصاب او صریحاً نوشت

اوامر شرعیھ و دفع و رفع مکاره و مناھی کھ بر عھدۀ 

اھتمام سیادت و نقابت پناه شیخ االسالم معزالسیاده 

بھ رأی شراع ...منوط و مربوط فرموده ایم...والنقابھ 

)ھمان جا(»...عمل نماید ...رای او آ

از قدرت دوگانھ ای »روحانیون«بھ این ترتیب 

یکی قدرتی کھ بھ پشتوانۀ منصب .برخوردار گشتند

ھای سیاسی داشتند و دیگری قدرتی کھ ھمچون بخش 

دولتی کھ تکیھ بسیار (تولیدی ایدئولوژی دولت حاکم 

ترتیب و نفوذی کھ بدین )زیادی بھ ایدئولوژی داشت

البتھ ھمراه با (در میان توده ھا بھ دست آورده بودند 

در دست شان )درآمد و آالف و اولوف اقتصادی آن

متمرکز گشتھ بود و بھ این طریق رفتھ رفتھ تبدیل بھ 

.یک قشر اجتماعی فوق العاده نیرومندی گشتند

ولی منطق تحول سیاسی چنان بود کھ روحانیون و 

چرا .مقابل ھم قرار می داددولت مرکزی را نیز در

کھ روحانیون کھ در ھر محل بھ کار خویش اشتغال 

داشتند، خود تبدیل بھ قدرت ھای محلی ویژه ای می 

متکی بھ موقعیت و نفوذ سیاسی مذھبی آنان در (شدند

سطح محلی، و مھم تر از آن منافع اقتصادی سرشار 

بھ در سطح محلی کھ با استفاده از قدرت و نفوذ خویش 

و البتھ )دست می آورده و بھ خود اختصاص داده بودند

در این میان سیاست آگاھانۀ حکام محلی برای عالقھ 

مند ساختن روحانیون بھ قدرت ھای موجود محلی و 

در واقع قدرت .مزایای ناشی از آن نقش مھمی داشتند

ھای محلی خود از این پس برای چارۀ مشکالت شان 



٨٣

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

ھ روحانیون روی می آوردند در مقابل قدرت مرکزی ب

قدرت اقتصادی روحانیون در سطح محلی در واقع –

چند جنبھ داشت؛ یکی آن کھ بخش عمده ای از 

روحانیون خودشان رفتھ رفتھ بھ زمین داران عمده بدل 

دیگر این کھ مبالغ ھنگفتی کھ بھ صورت سھم و .گشتند

باج و رشوه و غیره از حکام و اشراف دریافت می 

و بالخره مبالغی کھ بھ عنوان سھم امام و ھزار .داشتند

و یک عنوان دیگر از مردم عادی و فقرا اخاذی می 

بھ این ترتیب روحانیت شیعھ در ایران قشری .کردند

مطالعۀ کتاب جدید و منتشر .شد بھ تمام معنی انگل

نشدۀ یکی از نویسندگان انقالبی معاصر پیرامون ترور 

این نتیجھ رسانی کھ در برھھ ناصرالدین شاه ما را بھ

ھای قدرت گیری روحانیت از زمان صفوی بھ بعد بھ 

قدری سوء استفاده از قدرت خود جھت اخاذی و 

کالشی و باج گیری و سوء استفاده از قدرت قضایی 

جھت خوردن اموال، مخصوصا زمین ھای مردم 

وحشیانھ و فجیع بوده است، و آن قدر فالکت و بدبختی 

رده و بھ حدی خانھ خرابی می آفریده است ایجاد می ک

کھ می توان گفت عامل عمدۀ استثمار و ستم بر رعایا 

یک نمونۀ بسیار فجیع آن استفادۀ .ھمین مالھا بوده اند

مجتھد تبریز از قدرت خویش برای ایجاد قحطی نان 

بود تا از این طریق قدری از سود باال رفتن قیمت نان 

ر ھمین رابطھ عده ای از د.را بھ جیب خودش بریزد

مردم تلف شدند و شورش بزرگی در تبریز برپا گشت 

و البتھ این شیرینکاری و فجایع شبیھ آن نھ مخصوص 

نمونھ ھای .تبریز بود و نھ فقط آن یک بار انجام شد

.ثبت شده در تاریخ بسیارند

روحانیون با آن کھ برای مقابلھ با محلی گرایی ملوک 

ن شده بودند خودشان تبدیل بھ جزئی الوایفی وارد میدا

از آن شدند ولی جامعۀ آسیایی برخالف جامعۀ فئودالی 

.با محلی گرایی و تفوق قدرت ھای محلی منافات دارد

پس قدرت مرکزی را در مقابل قدرت ھای محلی قرار 

می داد و روحانیون نیز تا جایی کھ بھ منافع محلی 

ند، در مقابل دلبستگی داشتند و از آن دفاع می کرد

.دولت مرکزی قرار می گرفتند

از شدت این تعارض ھمین بس کھ شاه اسماعیل دوم 

آن چنان )پسر شاه طھماسب و سومین سلطان صفوی(

درگیر این مسألھ گشتھ بود کھ اساسا تصمیم بھ لغو 

مذھب شیعھ بھ عنوان مذھب رسمی کشور و احیای 

.مذھب تسنن گرفت کھ البتھ موفق نشد

راین روحانیون در دورۀ صفوی و بعد از آن ، یک بناب

بلوک قدرتمند اجتماعی بودند کھ منافع شان از یکسو با 

بوروکراسی دولت مرکزی و از سوی دیگر با اقطاع 

داران و حکام محلی متمایز بود و با ھر دو در تعارض 

بودند و در عین حال در مبارزه با ھرکدام از پشتیبانی 

پس بین قدرت مرکزی و .دنددیگری برخوردار بو

قدرت ھای محلی بندبازی می کردند و در عین حال از 

ھر دو مستقل بودند و با استفاده از موقعیت ویژه و 

استقالل عمل خویش قدرت عظیمی در دستان خود 

متمرکز کرده و بر کلیۀ امور تصمیمات سیاسی و 

آن .سیاست ھای دولتی و محلی اعمال نفوذ می کردند

نقد دولتی در داخل دولت بودند کھ ھمچون ھا بھ

تصویری از خود دولت آسیایی و معجونی از قدرت 

.مرکزی و فدرالیسم محلی بود

در این میان ھرگاه قدرت دولت مرکزی بعلت تضاد 

ھای موجود در زیر بنای اقتصادی رو بھ افزایش می 

گذاشت، قدرت روحانیون را نیز ھمچون مانعی بر سر 
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مثًال شاه عباس خود اقدامات .ھش می دادراه خویش کا

زیادی در جھت کوتاه کردن دست روحانیون از امور 

سیاسی و مملکتی بھ کار برد و تا اندازه زیادی ھم 

معروف است کھ عمده ترین شرط نادر شاه .موفق بود

افشار با بزرگان ایران برای پذیرفتن پادشاھی ایران 

تشیع در یک ملغی کردن مذھب رسمی و قرار دادن

ردیف با تسنن بود و اگرچھ در این امر موفق نگردید 

اما توانست بسیاری از آداب و سنن وحشیانھ و تعصب 

ھای واپس مانده عصر صفوی را از میان بردارد و از 

.اعمال نفوذ روحانیون در سیاست جلوگیری کند

طبیعی است کھ از سوی دیگر ھرگاه قدرت مرکزی 

ن درواقع ھمھ کارۀ میدان ضعیف می شد روحانیو

در دورۀ صفویھ دقیقاً در عصر شاه .سیاست می گشتند

سلطان حسین بود کھ قدرت و نفوذ روحانیون بھ اوج 

فلک االفالک خود رسید و درست در ھمان زمان بود 

کھ ظلم و جور و ستم از یک سو و فجایع و جنایات 

حکومت  از سوی دیگر و بحران اقتصادی و قحطی و 

.خرابی نیز بھ اوج خود رسیدندنھخا

تروتسکی دربارۀ محاکمات مسکو

فھرست

آن چھ در پایین می خوانید متن سخنرانی تروتسکی در 

مکزیک دربارۀ محاکمات سیاه مسکو است؛ آن چھ 

تروتسکی در مواجھھ با دروغ پراکنی ھای سیستماتیک 

کمیسیون «تالینی، تحت عنوان دستگاه بوروکراسی اس

مستقل مطرح می کند، یک سنت تاریخی و »تحقیق

امروز ھم در مقابل موج اتھام زنی و انقالبی است کھ 

شایعھ پراکنی و برای پایان بخشیدن بھ این سبک کار بھ 

کسانی کھ .جای مانده از دورۀ استالینزم یقیناً کاربرد دارد

را بھ »جاسوسی«متبھ راحتی و حقارت ھر چھ تمام تھ

سوی ھر فرد و جریانی پرتاب می کنند، موظف ھستند 

اسناد «کھ در چنین کمیسیونی شرکت داشتھ باشند و تمام 

در غیر این صورت، نھ .خود را ارائھ کنند»و مدارک

فقط پوچ بودن اتھامات آن ھا اثبات می شود، بلکھ این 

العاتیتردید را بھ وجود می آورد کھ خود آن ھا از اط

»جاسوس«برخوردارند کھ برای دسترسی بھ آن باید 

!بود

آرام نوبخت

***
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محکمۀ استالین علیھ من بر اعترافاتی دروغین بنا شده، 

اعترافاتی کھ بھ ضرب روش ھای مدرن تفتیش عقاید در 

ھیچ جرمی در .راستای منافع باند حاکم اخذ شده اند

اب، وحشتناک تر تاریخ نیست کھ بھ لحاظ انگیزه یا ارتک

-کامنف و رادک -از محاکمات مسکو علیھ زینوویف

این محاکمات نھ از کمونیسم، نھ از .پیاتاکف باشد

، بلکھ از استالینزم بیرون می آید؛ یعنی از دل یسمسوسیال

.استبداد خودرأی بوروکراسی حاکم بر مردم

.اکنون وظیفۀ اصلی من چیست؟ آشکار کردن حقیقت

ات کردن این کھ جنایتکاران واقعی در نشان دادن و اثب

گام بعدی در این .زیر ردای اتھام زنندگان پنھان ھستند

راستا چیست؟ ایجاد یک کمیسیون تحقیق در امریکا، 

اروپا و متعاقباً در سطح جھان، متشکل از کسانی کھ بی 

چون و چرا از صالحیت و اعتماد عمومی مردم 

ھ تمامی پرونده ھا، من تعھد می کنم ک.برخوردار باشند

ھزاران نامۀ شخصی و سرگشاده را کھ سیر تکامل افکار 

و عمل من را روز بھ روز و بی ھیچ وقفھ ای بازتاب می 

من ھیچ چیز برای .دھند، بھ چنین کمیسیونی ارائھ کنم

!پنھان کردن ندارم

شاھدان بسیاری کھ در خارج ھستند بھ حقایق و اسناد 

ترسی دارند کھ پاپوش دوزی ھا فوق العاده ارزشمندی دس

کار این .و پرونده سازی ھای مسکو را افشا خواھند کرد

عظیم ختم »ضّد محاکمۀ«کمیسیون تحقیق باید بھ یک 

برای پاکسازی فضا از جرثومھ »ضّد محاکمھ«این .شود

ھای فریب، اتھام زنی، تحریف و پاپوش دوزی ضروری 

نشأت می گیرند است؛ جرثومھ ھایی کھ از پلیس استالین

کھ بھ سطح گشتاپوی نازی تنزل یافتھ »او.پ.گ«و از 

.است

http://www.youtube.com/watch?v=b3nD5bF

m3Jg

لنین درگذشتھ است

فھرست

لئون تروتسکی

١٩٢۴ژانویۀ ٢٢ایستگاه تفلیس، 

قوانین سیاھی کھ بر کار شریان ھا .لنین دیگر نیست

داروھا .اش را از پای درآوردهیست، زندگجاری

ناتوانی خود را از بھ انجام رسانیدن آن چھ قویاً امیدش 

می رفت، آن چھ قلب میلیون ھا نفر از انسان ھا می 

.ندطلبید، نشان داده ا

و تأملی، تا ھیچ تردیدبیحاضرندچھ شماری از مردم

آخرین قطرۀ خون خود را برای زنده کردن، برای نو 

ساختن کار شریان ھای رھبر بزرگ، ایلیچ لنین، یگانھ 

، فدا کنند؟ ی برایش ُجستفردی کھ نمی توان جایگزین

.نمی دھد، معجزه ای رخ باشداما جایی کھ علم ناتوان 

چون صخره این واژه ھا ھم.و اکنون لنین دیگر نیست

کھ در دریا فرو می ریزد، بر آگاھی یپیکری غولھا

.ما سقوط می کند

آگاھی کارگران سرتاسر جھان قادر بھ درک این 

دشمن ھنوز نیرومند است، راه چرا کھ حقیقت نیست؛ 

ست، و کاری عظیم،عظیم ترین کار تاریخ، طوالنی

ھنوز پایان نیافتھ؛ طبقۀ کارگر جھان بھ لنین نیاز 

بھ ھیچ کس دیگری تاکنونگوییداشت، آن طور کھ

.در کّل تاریخ جھان نیاز نبوده است

دومین حملۀ بیماری، کھ بس شدیدتر از اولی بود، بیش 

شریان ھا، بنا بھ توضیح تلخ .از ده ماه بھ درازا کشید

این یک بازی .»بازی می کردند«پزشکان، پیوستھ 

نھ فقط بھبود، تقریبا ً.دھشتناک با زندگی لنین بود

http://www.youtube.com/watch?v=b3nD5bF
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ھمۀ .بھبودی کامل، کھ حتی فاجعھ نیز قابل انتظار بود

مرکز.ما انتظار بھبود داشتیم، ولی فاجعھ رخ نمود

تنفس مغز، از ایفای نفش سر باز زد و مرکز ذھن این 

.نابغۀ بزرگ را خاموش کرد

.حزب، یتیم است.و اکنون والدیمیر ایلیچ دیگر نیست

ی بود کھ از این ھمان حّس .طبقۀ کارگران یتیم است

.برخاست، در مااخبار مرگ معلم و رھبرمان

چھ گونھ پیش خواھیم رفت، چھ گونھ راه را خواھیم 

یافت، چھ گونھ سردرگم نخواھیم شد؟ چرا کھ رفقا، 

!لنین دیگر با ما نیست

.سختی می کندلنین دیگر نیست، ولی لنینیسم جان

نمونۀجاودانگی در لنین، آموزۀ او، کار او، روش او، 

او، در ما زنده است؛ در حزبی کھ بنیان نھاد، زنده 

است؛ در نخستین دولت کارگری کھ سرپرستش بود و 

.آن را ھدایت کرد، زنده است

قلب ما اکنون زیر خروارھا غم و اندوه دفن است، چرا 

کھ ھمۀ ما، بھ یُمن لطف بزرگ تاریخ، ھم دورۀ لنین 

حزب .از او آموختیمبھ دنیا آمدیم، با او کار کردیم، و 

ما لنینیسم است در پراتیک، حزب ما رھبری جمعی 

در ھر یک از ما، پارۀ کوچکی از لنین .کارگران است

.حیات دارد، چیزی کھ بھترین پارۀ ھر یک از ماست

چھ گونھ ادامھ خواھیم داد؟ با چراغ لنینیسم در 

چھ گونھ راه را خواھیم یافت؟ با ِخَرد .مانندستا

!ا ارادۀ جمعی حزب راه را خواھیم یافتجمعی، ب

فردا، برای یک ھفتھ، یک ماه، خواھیم و فردا، و پس

پرسید کھ آیا لنین واقعاً مرده است؟ چرا کھ تا مّدت ھا 

چون خودرأیی و استبداد ناممکن و مرگ او برای ما ھم

.وحشتناک طبیعت جلوه خواھد کرد

بار وقتی شاید دردی کھ احساس می کنیم، دردی کھ ھر 

فکر می کنیم کھ لنین دیگر نیست، خنجر بھ قلب ما 

فرومی آورد، برای ھر یک ما یک سرزنش، یک 

مسئولیت شما افزایش :ت باشدسھشدار، یک درخوا

!رھبری باشید کھ شما را آموختالیق.یافتھ

با وجود حزن، اندوه و پریشانی، ما صفوف و قلب 

م؛ ما بیش از ھای خود را با یک دیگر پیوند می زنی

رفقا، .پیش برای مبارزات نوین متحد می شویم

بدرود !بدرود ایلیچ.برادران، لنین دیگر با ما نیست

!رھبر

http://www.marxists.org/archive/trotsky/19

24/01/lenin.htm

http://www.marxists.org/archive/trotsky/19
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وت حمید تقوایی بھ مناظرهدع

فھرست

متن زیر برای تلوزیون اندیشھ فرستاده شده کھ و 

تاکنون پاسخی برای ما ارسال نشده است و ما بھ 

انتظار پاسخ از سوی مسئولین این تلوزیون خواھیم 

.بود

***

شما بھ .با درود خدمت برنامھ سازان تلوزیون اندیشھ

رنامھ ای تلوزیونی داشتید با حضور حمید تازگی ب

در بخشی از این برنامھ کھ .تقوایی و حسین منصوری

مربوط بھ موضوع حزب و انقالب می شد، حمید 

تقوایی در پاسخ بھ سؤال مجری برنامھ، کورش 

:عرفانی، گفت

مسألھ این است کھ احزاب باید اوالً این در «

اشند، این استراتژیشان باشد، امکان سازی کرده ب

شرایط را پیش بینی کرده باشند، یا این شرایط 

مطلوبشان باشد، برای آن آماده باشند کھ بتوانند وقتی 

چنین اتفاقی می افتد؛ کھ من تردید ندارم این اتفاق در 

در ایران اتفاق خواھد ٨٨از سال ابعاد بسیار عظیم تر

افتاد؛ وقتی این تحول شکل گرفت آن موقع این احزاب 

بحث این جا است، ولی اگر در .ی توانند دخالت کنندم

این سطح سؤال شما را بخواھم جواب بدھم، بلھ، حزب 

، فکر می کنم ھر ھمین خاطرما اصال تشکیل شده بھ 

حزب انقالبی چپ رادیکالی وقتی تشکیل می شود، 

)تأکیدات از ما(».ھدفش ھمین است

شدپرسشی کھ در اینجا مطرح بود و چھ خوب می

مجری برنامھ در مقابل حمید تقوایی می گذاشت این 

است کھ اگر تحلیل حزب کمونیست کارگری از وقایع 

است و اگر لیدر این حزب اعالم »انقالب«، ٨٨سال 

می کند کھ حزبشان برای رھبری انقالب ساختھ شده 

در .است، پس چرا نتوانست این انقالب را رھبری کند

یا آن وقایع .لی نھفتھ استیک گوشھ این موضوع اشکا

انقالب نبود، و یا این حزب حزب رھبری کنندۀ انقالب 

اما رھبری این حزب ھر دو این مؤلفھ ھا را با .نبود

نام دلخواه خود، انقالب و حزب کمونیست معرفی می 

کمترین نقش ٨٨کند با این حال در وقایع سال 

دم دخالتگری مستقلی نداشتھ و بھ دنبالھ روی از مر

فعالین این .معترض و رھبران جنبش سبز کشیده شد

موسوی «حزب با افتخار می گویند بھ درستی از شعار 

بھ .حمایت کرده اند»بھانھ است کل رژیم نشانھ است

این اعتبار این حزب اعالم می کند کھ برای نشانھ 

گرفتن کل رژیم تا مرز حمایت از بخشی از 

در کھ حمید تقوایی کما این .بورژوازی پیش می رود

جنگ جناح ھا و «با موضوع »گفتار روز«برنامۀ

بھ صراحت در ٨٨مرداد ١٣بھ تاریخ »جنگ مردم

تا جایی کھ این ھا می آیند و «:مورد موسوی گفتھ بود

یا دادگاه ھای ،علیھ احمدی نژاد،علیھ خامنھ ای

،یا تنفیذ یا تحلیف و غیره صحبت می کنند،فرمایشی

.»وییم دارید ھمراه ما مردم حرکت می کنیدما می گ

.این سیاست ھرچھ باشد یک سیاست کمونیستی نیست

درنتیجھ گرایش مارکسیست ھای انقالبی خواھان تدقیق 

مفاھیم انقالب و حزب انقالبی از نقطھ نظر 

مارکسیستی است و این پرسش را در مقابل حزب 

کمونیسم کارگری قرار می دھد کھ چھ طور ممکن 

ست شما کھ نتوانستید در آن چھ کھ بھ زعم خودتان ا

توصیف می کنید رھبری بھ دست ٨٨انقالب در سال 

آورید، خواھید توانست در انقالب آتی کھ بھ قول 
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خودتان بسیار عظیم تر از آن بود، با اتکا بھ فعالیت در 

حوزۀ مخالفت با اعدام و یا جشن آدم برفی ھا چنین 

ن بحث از حمید تقوایی دعوت برای ورود بھ ای.کنید

می کنیم در ادامۀ ھمین برنامھ ھای تلوزیون اندیشھ، بھ 

چنان چھ برنامھ .بحث و مناظره حول آن بپردازند

سازان تلوزیون اندیشھ موافق باز کردن این بحث پایھ 

ای می باشند و چنان چھ تمایل بھ پیشبرد مناظره 

ا بھ طور سیاسی بین نمایندگان نیروھای چپ ھستند، م

مشخص داوطلب شرکت در آن برای نقد و برسی 

دیدگاه ھای حزب کمونیست کارگری با حضور لیدر 

.این حزب، حمید تقوایی می باشیم

با احترام

شورای دبیری گرایش مارکسیست ھای انقالبی 

١٣٩٢بھمن ١٢:تاریخ

دعوت بھ مناظره سیاسی از سعید صالحی نیا

فھرست

:چھ کھ گذشت، بھ جای مقدمھشرح آن

چندی پیش سعید صالحی نیا از من جھت یک مناظرۀ 

ویدیویی دعوت کرد و توضیحاتی در مورد زمان بندی 

من ضمن استقبال از مناظره، متذکر شدم کھ .آن داد

این مقدار زمان برای مناظره بسیار کم است و بھ جای 

عکس باعث سرگردانی باز کردن موضوع، بال

از این رو شرکت خود را منوط .مخاطبین خواھد شد

سعید صالحی نیا در .بھ افزایش زمان مناظره کردم

بیش از بیست دقیقھ برای بیننده خستھ «جواب گفت کھ 

کننده می شود و ما باید یاد بگیریم کھ در کمترین زمان 

او ھمچنین اضافھ کرد کھ.»نظرات خود را بیان کنیم

تصویری -بیش از این مدت زمان، حجم فایل صوتی

را سنگین و بھ دلیل سرعت پایین اینترنت بیننده را 

برای من بسیار عجیب بود کھ .دچار مشکل می کند

چگونھ بیننده می تواند فایل ھایی بھ مراتب سنگین تر 

را دانلود و استفاده کند، و اما دریافت بیش از بیست 

.شوار می شوددقیقھ مناظره برایش د

بھ عالوه این سؤال مطرح شد کھ مگر این فایل ھا 

قرار است بھ آنتن ماھواره ارسال شوند و ھزینۀ آن 

سنگین می شود کھ از زمان آن می کاھید؛ این 

مناظرات کھ قرار است در سایت یوتیوب منعکس شود 

ضمناً چنان چھ فایل .و ھزینھ ای ھم در بر ندارد

ن را بھ قسمت ھای یک و دو سنگین شد، می توان آ

تقسیم بندی و منتشر کرد؛ و ھمۀ سایر توضیحات …و

و بحث ھای پشت صحنۀ مناظره فقط بھ این جا ختم شد 

!کھ زمان بیست دقیقھ ای بھ نیم ساعت افزایش پیدا کند



٨٩

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

منتھا با این وعده کھ اگر الزم شد قسمت ھای بعدی آن 

کھ من دعوت نیز اجرا خواھد شد؛ و بھ این ترتیب بود

بھ مناظره را پذیرفتم و در اولین قسمت آن شرکت 

.کردم

بعد از گذشت چند روز از اولین قسمت مناظره، وقتی 

سراغ تاریخ برگزاری قسمت بعدی را گرفتم، ایشان 

فرمودند کھ آن قسمت بھ پایان رسیده است و ما می 

من!توانیم بر سر موضوع دیگری مناظره کنیم

اض کردم کھ نکات زیادی از قسمت اول بالفاصلھ اعتر

باقی مانده کھ مرتبط بھ ھمان بحث است و می بایست 

از جملھ تحریفاتی کھ از مبحث رفیق .ادامھ پیدا کند

مازیار رازی توسط سعید صالحی نیا صورت گرفت و 

اما سعید .موارد دیگر در مورد نفی یا پذیرش لنینیسم

ناظره امتناع کرد صالحی نیا از ادامۀ قسمت دوم آن م

او .و مصمم بود کھ این مناظره دیگر ادامھ پیدا نکند

اصرار داشت ھمین مقدار بحث در مورد این آیتم کافی 

اما او مرتکب تناقض مضحکی می شد وقتی در .است

آزادی بدون قید و شرط «صفحۀ فیسبوکی خود با نام 

صفحات (!)»بیان اول و آخر ھمھ اھداف انسانی

و ا ھمان موضوع مناظرۀ اول، بھ بحثبسیاری ر

پلمیک با من اختصاص داد و ھمچنان اصرار داشت 

بھ این .کھ برای بحث شفاھی ھمان مقدار کافی است

ترتیب او نشان می داد کھ می توان ھرچھ قدر زمان 

الزم است را برای بحث کتبی بھ کار برد، اما برای 

!مناظرۀ شفاھی ھمان مقدار کفایت می کند

او مغایر بود »دعوت بھ مناظره«این رفتار با ادعای 

و نشان می داد کھ چھ قدر ادعای وی پوچ و توخالی 

من بھ ایشان اعتراض کردم کھ چنان چھ قسمت .است

اول بھ طور ناقص رھا شود، دیگر اصالً نامش 

مناظره ھم نخواھد بود، زیرا کھ در قسمت اول اصًال 

ر در نظر گرفتھ فرصتی برای نقد نظرات یک دیگ

بھ این معنی کھ ھر کدام از طرفین باید ده .نشده بود

ھر فرِد تازه .دقیقھ بحث اثباتی خود را انجام می داد

سیاسی شده ای ھم می فھمد کھ در این زمان طرفین 

فقط مجازند بحث اثباتی خود را ارائھ کنند و وارد نقد 

، بھ نظرات یک دیگر نشوند، کھ اگر این طور نباشد

مناظره ای نا برابر و بھ نفع نفر دوم خواھد بود کھ می 

تواند بحث نفر اول را بشوند و نقد کند، بدون این کھ 

نفر اول شانس ورود بھ نقد نظرات نفر دوم را داشتھ 

باشد؛ مگر آن کھ در زمان بندی بعدی چنین شانسی 

فراھم شود، کھ در کاریکاتوری کھ سعید صالحی نیا بھ 

تدارک دیده بود، چنین چیزی وجود »ظرهمنا«عنوان 

دقیقھ ای برای ٣یعنی قسمت بعد، زمان .نداشت

پرسش نفرات بحث از یک دیگر، و بعد ھر کدام ھفت 

دقیقھ وقت برای پاسخ بھ سواالت یک دیگر پیش بینی 

حال گر طرف مقابل اصالً سؤالی ھم نداشتھ .شده بود

مقابل دست باشد باید یک سؤال بھ ھر ترتیب از طرف 

.و پا کند تا فرمت مناظره بھ شوی ویدیویی تبدیل نشود

حال اگر سؤال فقط ظرف نیم دقیقھ پرسیده شود و پاسخ 

بھ آن ھم نیازی بھ زمان بیش از دو دقیقھ نداشتھ باشد 

را برجستھ »مناظره«باز تناقض کاریکاتوری بھ نام 

.تر می کند

ندر بحث ھای فیسبوکی این موضوع بین طرفی

مناظره بارھا و بھ کرات مطرح شد، اما سعید صالحی 

نیا مصمم و جدی بود کھ چیزی از این بحث ھا متوجھ 

آن موضوع را فراموش :نشود و مدام تکرار کند کھ

آی تم ھای بعدی با کن، برای مناظرات در مورد

!ھمسر من تماس بگیر
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من کھ تا آن مقطع فرض را بر ُحسن نیت ایشان 

م، ھنوز تصور می کردم او مفھوم مناظره گذاشتھ بود

را نفھمیده و باید بیشتر برایش توضیح بدھم، اما در 

عین حال شاھد این بودم کھ در مورد ھمان موضوع 

مناظره، صفحات زیادی مطلب کتبی بھ صورت کامنت 

رد و بدل شد و این خود نشانگر ضرورت ادامھ بحث 

فیت ادامۀ بود، منتھا سعید صالحی نیا نشان داد ظر

در .بحث شفاھی را بیش از آن چھ کھ گذشت، ندارد

ھر حال آن چھ کھ صورت گرفت، نھ یک مناظرۀ 

چالشی بھ منظور نقد نظرات یک دیگر، کھ فقط معرفی 

سعید «ھرچند در ھمین حد ھم .کلیات یک بحث بود

ی ضد لنینست، لنینیسم را تا مقطع تسخیر »صالحی نیا

ذیرفت حزب انقالبی مفھوم قدرت پذیرفت و ھمچنین پ

لنینستی دارد و خواھان حفظ این حزب پس از تسخیر 

او شانس .قدرت و بھ موازات حاکمیت شوراھا بود

پذیرش یا عدم پذیرش این موارد را از قرار گرفتن در 

نوبت دوم بحث بھ دست آورد؛ و چنان چھ مجری 

برنامھ ھمسر ایشان نبود و از قبل تعیین نکرده بودند 

ایشان در دور دوم وارد بحث شود، ای بسا ایشان کھ

در دور اول بحث ناچار نمی شد از یک ضد لنییست 

!قسم خوردۀ لیبرال بھ یک نیمھ لنینیست تبدیل شود

، آن ھم »مناظره«پس از این جدال ھا بر سر ادامۀ 

صالحی«مناظره ای از نوع آزادی بیان بی قید و شرط 

-در شوھای بعدی ایشان، بود کھ من از شرکت »نیایی

کھ چیزی بھ جز امکان خود نمایی، فاضل نمایی و 

امتناع کردم، -نمایش سرگردانی ھای نظری وی نبود

در عین حال ھمۀ نکات ضعف ایشان را در ستون 

»آزادی بیان بی قید و شرط«کامنت صفحۀ فیسبوکی 

ایشان گوشزد، و در واقع ادعاھای پوچ و کذب ایشان 

زادی بیان و دمکراسی خواھی افشا را در حوزۀ آ

این مباحثات، ظاھرا این تازه لیبرال شدۀ پر .کردم

مدعا را بھ خشم در آورده بود، بھ طوری کھ قول داد 

کھ از این پس ھر مطلبی را از سوی گرایش ما منتشر 

این یعنی زمینۀ نقد !! (خواھد کرد»نقد«شود 

لجاجتایدئولوژیک، نھ از بستر موضوع، بلکھ از سر

ایشان ھمان موقع ھم اصرار پشت اصرار !)»منتقد«

.می کرد کھ نظر من راجع بھ لغو قانون اعدام را بداند

من ھم کھ منزجر از واکنش ھای او بھ شکل نوک زدن 

وی بھ موضوعات بودم، بھ جای یکی دو جملھ، مقالھ 

ای را کھ در حدود چھار سال پیش فقط در سایت آزادی 

ده بودم، بھ عنوان پاسخ جلوی ایشان بیان منتشر کر

واکنش عجوالنھ و بھ شدت عصبی سعید .گذاشتم

صالحی نیا بھ آن مقالھ، عالوه بر نشان دادن شدت بی 

ربطی وی بھ مباحثات مارکسیستی و عمق بی سوادی 

سیاسی ایشان نسبت بھ مفھوم انقالب و قھر انقالبی و 

حتی در مفھوم نبرد طبقاتی، نشانگر آن بود کھ وی 

وجھ کنونی گرایشی کھ پس از اخراج از حزب 

کمونیست کارگری بھ آن رسیده، یعنی یک ِشبِھ لیبرال 

دمکرات سرگردان، قادر بھ رعایت موازین نقد در 

ھمان چھارچوب ژورنالیسم بورژوایی ھم نیست، بھ 

این دلیل ساده کھ ایشان اساساً تاکنون سر و کاری با 

.نظری نداشتھ است»نقد«

ھرچند قبل از آن ھم بھ خوبی متوجھ این ضعف اساسی 

او شده و چندین بار بھ وی گوشزد کرده بودم کھ نقد 

ایشان تنھا نقد بھ ذھنیتی است کھ در مغز خود ساختھ 

بھ این معنی کھ .شده و ربطی بھ واقعیت بیرون ندارد

سعید صالحی نیا موضوعی را بھ عنوان موضوع نقد 

در ذھن خود آن گونھ کھ می انتخاب کرده، آن را 



٩١

دورة دوم -سال هفتم -1392ماه دي -68شمارة 

خواھد، و نھ آن گونھ کھ موضوع، مستقل از میل ایشان 

خود را منعکس کرده است، تغییر می دھد و سپس 

!مشغول نقد بھ ذھنیت خود بھ جای موضوع می شود

او برای رفع مشکالت و دردسرھای بعدی، بھ گونھ ای 

می نویسد کھ خواننده نمی تواند متوجھ شود کجای این 

گفتار مربوط بھ موضوع مورد نقد و کجای آن مربوط 

ھمھ چیز در ھم گفتھ می .بھ نقد صالحی نیایی است

شود تا زمینۀ تحریف ھای شیادانھ فراھم شود و بھ این 

ترتیب سخیف ترین نوع تحریفات با روش ھای پا 

صالحی نیایی »نقد«خوردۀ رواشناسانھ بھ صورت 

ون یک دور دوباره شگل گرفتھ و بالفاصلھ و حتی بد

بھ دلیل عدم ویرایش کھ نوشتھ را در حد یک (خوانی 

.منتشر می کند)نوشتھ شاگرد دبستانی منعکس می کند

سعید صالحی نیا کھ بھ قول خودش ھشت سال در 

حزب کمونیست کارگری تحت رھبری، بھ مفھوم 

ی آن فعالیت کرده و کمترین نقدی در این مورد »لیدر«

و ھمچنین طی این مدت کمترین نقدی بھ انتشار نداده، 

برنامھ ای کھ زیر پرچم آن قرار داشتھ منتشر نکرده 

بود، اکنون در مقام نمایندۀ سیاسی بورژوا دمکرات بھ 

گونھ ای وارد واکنش بھ موارد فوق شده است کھ تو 

گویی از ابتدا خود ایشان بوده کھ با مفاھیم فرقھ گرایی 

و نظایر آن مقابلھ داشتھ و لیدری و امامزاده ساختن

از وی تکھ نوشتھ ای در نقد بھ ساختن مقبره از .است

منصور حکمت، در زمانی کھ این عمل صورت می 

ای بسا بخشی از بھ زعم (گرفتھ است، سراغ ندارم؛ 

خود ھزاران دالری کھ در اختیار این حزب قرار داده 

اما بھ گونھ ای )مصرف ھمین موضوع شده بود

می کند کھ گویا ھرگز چنین گذشتھ ای نداشتھ و وانمود 

از چنین ساختاری و با ھمان تعلیم و تربیت حزبی 

.بیرون نیامده است

سعید صالحی نیا کھ قصد تبدیل کردن اخراج خود از 

حزب کمونیست کارگری و انشعاب بھ سوی گرایش 

لیبرال دمکرات را دارد، باید در جایی ملزومات 

اگر آن جا .را فرا بگیردضروری نظریھ پردازی 

ھمان حزب کمونیست کارگری و سنت ھای آن نبود، 

پس ایشان در کدام خألیی توانستھ با ملزومات نظریھ 

پردازی آشنا شده و دسترسی داشتھ، بدون آن کھ حتی 

؟ این سؤالی است کھ !الفبای نقد نظری را آموختھ باشد

ایشان در پذیرش دعوت بھ مناظرۀ واقعی روشن 

ھد کرد، اما تا آن موقع و برای کمک بھ ایشان خوا

ھای سریالی کھ »نقد«جھت بھبود در وضعیت تکرار 

وعده داده انجام دھد، الزم است بھ وی یاد آوری شد کھ 

این شیادی و شارالتانیسم محسوب می شود کھ کسی آن 

چھ را دلش می خواھد بھ جای موضوع نقد خود عنوان 

.ازدکند و سپس بھ نقد آن بپرد

اولین قدمی کھ ایشان برای دوری جستن از این روش 

سخیف تخریب بحث ھای دیگران باید بردارد، کھ در 

عین حال نشانگر استعداد آموزش و فھم یا عدم آن 

است، می تواند این باشد کھ بھ وی یادآور شویم اگر 

نمی خواھی نکتھ ای را از متن یک بحث طوالنی یا 

یر ساتور سالخی ببری، و اگر کوتاه جدا کرده تا بھ ز

قصد جدا کردن آن تکھ نوشتھ از متن بحث و انسجامش 

با متن بحث برای انجام تردستی را نداری، کمترین 

کاری کھ باید بکنی این است کھ تکھ نوشتھ بریده شده 

را در داخل گیومھ نوشتھ و ھر جای آن ھم کھ خواستی 

ج از گیومھ، تاکیدی داشتھ باشی، در پایان نوشتھ و خار

در این .داخل پرانتز بنویسی تاکید یا تاکیدات از من
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صورت معلوم خواھد شد کھ چھ کسی چھ چیزی گفتھ و 

نھ آن کھ برداشت شخصی خود .بھ آن چیستنقد شما

را در گیومھ قرار دھید تا مخاطب تصور کند کھ چنین 

جملھ ای از سوی گوینده یا نویسندۀ اصلی آن گفتھ یا 

.شده استنوشتھ 

در مورد نقد بھ بحث خوِد من در رابطھ با موضوع 

قانون اعدام، یک بار و آن ھم البد بھ دلیل نگرانی از 

پیگیری ھایی کھ می داند من خواھم داشت، جملھ ای 

را جداگانھ کپی کرده کھ ھمان آغاز جملھ با نفی قانون 

اعدام است، اما در لحظۀ پایان جملھ بھ این نتیجھ 

و بعد در جاھای !کھ من با قانون اعدام موافقمرسیده 

او .»اعدام ھر کھ باشد«دیگر در بین پرانتز ھم نوشتھ 

کھ در بحث ھایش بھ من نسبت خلخالی داده بود، بھ 

ناچار بنا بھ تحریفی کھ کرده بود، خود بھ مدافع جان 

خلخالی تبدیل شد، فقط بھ این دلیل کھ ھیچ چیز از 

در وضعیت انقالبی نھ شنیده و نھ مفھوم نبرد طبقاتی 

دربارۀ نقد بھ سایر رفقای گرایش .دیده است

مارکسیست انقالبی، ھمین یک مورد کپی جداگانھ از 

متن را ھم انجام نداده و بھ این ترتیب بھ بھانھ نقد، 

وارونگی درک و دریافت خودش را کھ مستقیما از 

روش ایدئولوژیکی ایشان منبعث می شود، بھ تصویر

.کشیده است

این نوع نقد التماسی، مخصوص افرادی است کھ می 

نظریھ «خواھند در کمترین زمان ممکن بھ بزرگترین 

تبدیل شوند و ھیچ مانع و مخالفتی در این راه »پرداز

تحت عنوان مناظره، شویی را .را ھم بر نمی تابند

ترتیب می دھند کھ از مناظرات رسانھ ھای بورژوایی 

درد .ھم بھ مراتب عقب تر است»سیبی بی«نظیر 

دل ھای دو نفرۀ دلبرانھ را بھ جای مناظره جا می زنند 

.تا فقط دیده شوند، ھمین و نھ دیگر ھیچ

سعید صالحی نیا صفحھ ای در فیسبوک ایجاد کرده 

آزادی بدون قید و شرط بیان اول و آخر «تحت عنوان 

خود او اما در این صفحھ فقط (!)»ھمھ اھداف انسانی

است کھ می تواند مقالھ یا موضوعی را منعکس کند تا 

دیگران آن را دیده و در موردش بحث و دخالت گری 

فرد دیگری مجاز نیست در صفحھ بی قید و شرط .کنند

آزادی بیان سعید صالحی نیا مقالھ یا بحثی قرار دھد و 

باید مانند شوی مناظره وی، تابع ایشان و تصمیمات 

ھ شان باشد، و اگر الزم شد تنھا بیان ارباب منشان

پیرامون آن چھ کھ او می خواھد داشتھ باشد؛ »آزادانھ«

تازه اگر تھدید بھ بلوک شدن نشود کھ بھ این بھانھ بحث 

.ھای وی از صفحھ حذف شود

این سبک کار دقیقاً ماھیت دمکراسی خواھی و مبنای 

آزادی بیان بورژوایی است کھ سعید صالحی نیا حتی 

نیم سانتیمتر از آن جلوتر نرفتھ، سھل است کھ از ھمین 

آزادی بیان بی قید و شرط کھ .سطح عقب تر می ماند

یک مطالبۀ بورژوا دمکراتیک است و نقداً نیز وجود 

دارد و دست کم در کشورھای پیشرفتۀ صنعتی نیازی 

بھ انقالب سوسیالیستی برای رسیدن بھ آن نیست، و 

قیقاً با بھره برداری از این امتیاز سعید صالحی نیا نیز د

است کھ بدون ھیچ قید و شرطی مشغول تحریف 

نظرات این و آن بھ نام نقد است، ھمۀ چیزی است کھ 

بورژوازی بھ عنوان تحفۀ خود وعده می دھد و این 

درست ھمان چیزی است کھ سعید صالحی نیا بھ عنوان 

بھ پذیرفتھ است، و»اول و آخر ھمۀ اھداف انسانی«

این ترتیب ماھیت بورژوایی نظرات خود را بھ نمایش 

صالحی نیا ھمان چیزی »ھدف نھایی«این .می گذارد
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است کھ مارکس در مبارزۀ طبقاتی در فرانسھ بھ نقد 

کشید وقتی نشان داد کھ بورژوازی میدان آزادی برای 

حاال چقدر .بیان را وعده می دھد و نھ خود رھایی را

د صالحی نیا کھ ھنوز خود مضحک است کھ سعی

نتوانستھ ھمین درک بورژوایی از آزادی بیان را دقیقاً 

باید از ”بفھمد و جاری کند، مرتب ھَوار می ِکشد کھ 

و مضحک تر اینکھ ھرگز معلوم !“مارکس جلو زد

نمی کند آن جلو چھ چیزی دیده کھ معرفی نمی کند تا 

در انگیزه ای برای جلو زدن بھ وجود آورد، و این

حالی است کھ خود ھنوز خیلی عقب تر از ھمان 

آخرین شق القمر ایشان در مباحثات .مارکسیسم است

فیسبوکی برای نشان دادن مضمونی جھت جلو زدن از 

مارکس، ھمان مفھوم قدرت مورد نظر باکونین بود کھ 

!مارکس آن را عقب زد

:جمعبندی

نظر بھ اینکھ حجم فراوانی از موضوعات قابل بحث

جلوی سعید صالحی نیا گذاشتھ شد کھ وی عمًال از 

ورود بھ آن ھا طفره رفتھ یا نیمھ کاره و ناقص رھا 

کرده و بی پاسخ گذاشتھ است، و ھمچنین نظر بھ این 

کھ ایشان عالقۀ وافری از خود نشان می دھد کھ وارد 

مباحثات گرایش مارکسیست ھای انقالبی بشود و بھ 

نا بر این تمایل، از ایشان دعوت آن ھا بپردازد، ب»نقد«

می کنیم در سری مناظرات دو ساعتھ کھ دست کم و 

در پنج نوبت بتواند ده ساعت را در بر بگیرد، و با 

حضور یک فرد بی طرف بھ عنوان مجری برنامھ کھ 

.ھمسر ھیچ یک از طرفین بحث نباشد شرکت کند

از آن جایی کھ فرمت بحث مناظره بھ قصد نقد نظرات 

دیگر است، ضروری است از وقت کافی برای بیان یک

دو ساعت .بحث و نقطھ نظرات برخوردار باشد

مناظره برای دو نفر بھ این معنی است کھ ھر کدام از 

طرفین یک ساعت وقت دارند ھم بحث اثباتی خود در 

مورد موضوع مناظره را ارائھ کنند و ھم بھ نقد 

ا کھ نقداً در سعید صالحی نی.نظرات یکدیگر بپردازند

آن چھ کھ نامش را مناظره گذاشتھ، با حضور دونفر، 

حدود یک ساعت بحث می کنند و اگر این تعداد بھ سھ 

نفر برسد عمالً ھمان دو ساعتی بھ طول خواھد کشید 

ایشان با پاسخ مثبت بھ .کھ اکنون بھ او پیشنھاد می کنیم

این دعوت نشان خواھد تا چھ میزان جدی و پیگیر 

چنان چھ ایشان بھ ھر بھانۀ من درآوردی، نظیر، .است

بیننده خستھ می شود، فایل سنگین می شود، سرعت «

و نظایر »اینترنت کم است، ما کھ نیامده ایم دوئل کنیم

این از شرکت در این مناظره امتناع کند، در واقع این 

خود او است کھ می خواھد جدی گرفتھ نشده و اعتنایی 

نشود و بیھوده گرایش ما را بھ بھ تکرر نقدھایش

.بایکوت اش متھم کند

سعید صالحی نیا از سنتی نیامده کھ در آن مناظره و نقد 

نظری با متد مارکسیستی تعلیم داده شده باشد، در نتیجھ 

آن چھ کھ او در ذھن خود از مناظره دارد و یاد گرفتھ 

است با درکی مکتب خانھ ای و جنگ کالمی است کھ 

از مغلطھ ھا و سفسطھ ھای بی پایان و این خود 

تحریفات مضحک و کاسبکارانھ اش در آن چھ کھ بھ 

این .پشت سر ھم منتشر می کند پیدا است»نقد«عنوان 

روش ایدئولوژیک ورود بھ مباحثات بھ کلی با متد 

بیھوده .بحث مارکسیستی مغایر و نقطۀ مقابل آن است

د نقد بھ ششص«نیست سعید صالحی نیا می گوید کھ 

در درک .است»حزب کمونیست کارگری نوشتھ

ایدئولوژیک او در زمینۀ پیدایش نقد و نظریھ پردازی، 
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نھ از بستر پراتیک و زاویۀ تکامل نظری و شکل دھی 

بھ گرایشی انقالبی، بلکھ بھ شدت حوزوی و مکتب 

بھ .خانھ ای و از زاویۀ فاضل نمایی شکل می گیرد

ھرچھ حجم آن چھ کھ نقد می ھمین دلیل تصور می کند 

نامد بیشتر باشد، ھم نقد کننده محق تر است و ھم البد 

کسی باید این درک کودکانھ از ورود !حق با او است

بھ بحث و نقادی را بھ سعید صالحی نیا گوشزد کند و 

محرومیت وی از کسب آموزش صحیح پیرامون بحث 

ران و نقد نظری را با ساختن بستر مناسب برای وی جب

.کند

بدیھی است یک سری مناظرات دو ساعتھ کھ دست 

کم الزم است تعداد دفعات آن از پنج بار کمتر نباشد، 

گرایش .می تواند چنین بستری و نقطۀ شروعی باشد

مارکسیست ھای انقالبی آماده است کھ رفقای خود را 

سعید صالحی نیا قرار گرفتھ »نقد«کھ نظراتشان مورد 

ت شرکت دھد و در آن جا بھ تمام نکات در این مناظرا

اکنون این .مورد بحث ایشان و فراتر از آن بپردازد

سعید صالحی نیا است کھ تعیین می کند چھ مقدار در 

.ادعای خود ُحسن نیت داشتھ و باید جدی گرفتھ شود

.بھ انتظار پاسخ سعید صالحی نیا خواھیم بود

١٣٩٢بھمن ١

فلسفه حیات
فهرست

را می ستایم، »شعر«
باشد، "مشعلی"از آنرو،که مرا 
.، به ستمگران"نه  "در راه روشن 

عشق می ورزم،را، "هنر  "
بدان جهت، که یاریم دهد،

.در وصف درد و رنج بی خانمانان

ارج می نهم،را، "کار  "
نه از بهر استثمار رنجبران جهان،

پرداختن جهانی،که براي ساختن و 
.عاري از هرگونه بهره کشی

را می طلبم، "منفعت  "
نه از براي سرمایه داران جهانخوار،

.جهان "باشندگان  "که براي آسایش همه 

را، ترویج می کنم، "فرهنگ  "
نه در راستاي تحمیق توده ها،

آگاهی قوانین پویا و  يبل، در راه اشاعه
رهگشاي جهان هستی،
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درخشندة راه مشترك  "فانوس  "همره با
.من و ماتو،او،

را، می جویم و می پویم و می  "عشق  "و 
بویم،

نه از سر ضعف و یافتن تکیه گهی،
که از براي همرهی و همدوشی،

در سفر زیباي زندگی،
،"کجاوه اي  "همره با کشف 

."رهایی  "که رساند مرا، به کاروان 

،"ات فلسفه حب "پس آنگه، در سفر 
آزاد گی، "پر پرواز  "با 

همره با رفقا و یاران پرتوانم،

!،دست یازم"سیمرغ آزادي  "به 

با حرمت و مهر

ستاره بهرنگی
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:سردبیر
مازیار رازي

:همکاران این شماره

مازیار رازي، علیرضا بیانی، آرام نوبخت، امین 
یاشار آذري، کاظمی، سارا قاضی، ناصر احمدي،

فعالین شبکۀ همبستگی و  سعید صادقی،
کارگري

:یکیپست الکترون

contact@militaant.com

:نشانی وب سایت

www.militaant.com

نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار، بر روي 
قرار می گیرد سایت وب

!ددر حد توان، با نشریه همکاري کنی! رفقا

www.militaant.com

