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  سرمقاله

با رژيم ايران حل مشکل 
  آمريکا

  
  رازی. م
  

نامه راهبرد که از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته بJه   فصل
شماره آخرين ران منتشر می شود در مجمع تشخيص مصلحت نظام اي

 صJفحه ای بJا اکبJر هاشJمی رفسJنجانی، رئJيس         ٢٤خود مصJاحبه ای     
ايJJن مجمJJع بJJه چJJاپ رسJJانده کJJه وی در آن بJJه نقJJش مجمJJع در حJJل       

   .مشکالت ميان ايران و آمريکا پرداخته است

مJJا بJJه عنJJوان مسJJلمان هJJيچ   "کJJه ذکJJر مJJی کنJJد  ايJJن مصJJاحبه در او 
گيJر ماسJت    از مسائل خارجی را که گريبJان مشکلی نداريم که هريک 

مJJا اصJJلی در اسJJالم داريJJم و آن تقJJدم مصJJلحت اقJJوا بJJر    ... حJJل کنJJيم 
اصJJJًال مجمJJJع تشJJJخيص مصJJJلحت از ايJJJن ... مصJJلحت ضJJJعيف اسJJJت  

وی به نظريه خمينJی اشJاره کJرده کJه      ."خاستگاه به وجود آمده است    
 تعطيJل  گفته بود نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت نظJام      

اينکه بياييم کشورمان را به خطر بيندازيم و خيال : "کرد و گفته است
  ."کنيم داريم اسالمی عمل می کنيم، اسالمی نيست

وی در اين مصJاحبه اذعJان کJرده اسJت کJه دسJتگاه سياسJت خJارجی                 
   انJJJدرکارانش در مJJJوارد زيJJJادی   ايJJJران بJJJه دليJJJل کJJJم تجربگJJJی دسJJJت  

اکنون بJه شJرايطی رسJيده اسJت کJه      هايی را از دست داده اما  فرصت
  .مسائل سياسی دنيا را می فهمد و می تواند تجزيه و تحليل کند

اين مصاحبه در شرايطی منتشر می شود که با سقوط حکومت صدام       
جJJدی هJJای حسJJين در عJJراق از سJJوی آمريکJJا و متحJJدانش، نگرانJJی   

ميان مسJئوالن ايJران بJه وجJود آمJده اسJت کJه آمريکJا درصJدد تغييJر            
ومت ايران نيز باشJد و بJا حضJور نظJامی خJود در همسJايگی ايJن          حک

  .کشور خطرات جدی متوجه آن کند

  ٢بقيه در صفحه 
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های  انجمن«هايی در مورد  يادداشت
 »ای ال او«و  »صنفی

  
  رازی. م
  

های نوينی را مقابل  تحوالت جامعه ايران به سويی می رود که گذرگاه
  . جنبش کارگری می گشايد

ايJJJران در راه احيJJJای يJJJک نظJJJام سJJJرمايه داری مJJJدرن و مJJJرتبط بJJJه   
 سJJرمايه داری جهJانی قJJرار  هJای بانJJک هJای جهJJانی و نظJام    سياسJت 

آن نيز، به مفهوم سرازير شدن سرمايه هJای خJارجی و          . گرفته است 
همچنين دالرهای سرمايه داران ايرانی مقيم خJارج، بJه داخJل خواهJد           

سرمايه دارهای خارجی که سالها در انتظار سرمايه گذاری های . بود
سJJط کJالن در صJJنايع ايJران بJJوده و بJه علJJت عJدم تضJJمين سJرمايه تو     

رژيم، سرمايه های خود را در خارج از مرزهای ايران متمرکز کJرده   
   بودنJJJJد، در دوره آتJJJJی بJJJJا وارد کJJJJردن وسJJJJايل يJJJJدکی، تعلJJJJيم دادن       

هJJا،  مJJديران حرفJJه ای، وارد صJJحنه بکJJر  هJJا و تکنJJوکرات تکنيسJJين
به گردش افتادن چرخ های کارخانجJات،      . اقتصادی ايران خواهند شد   

ل کJارگران در سJطحی عJالی تJر و مJنظم تJر از          همراه اسJت بJا  اشJتغا       
با اشتغال کارگران، به تJدريج  نJا اطمينJانی و نJا امنJی شJغلی                . گذشته

در ميان کارگران کاهش يافته، و اين روند ) ترس از دست دادن شغل(
. به نوبه خود اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کJرد       

سJJرمايه داری نوپJJا و . واهJJد يافJJتامJJا؛ ايJJن رونJJد بJJه اينجJJا خاتمJJه نخ
مدرن که سالهای سال به علل عوامل مختلف نظيJر جنJگ؛ سJرکوب،              

به ويJژه  (سياستهای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری های سران دولت        
         از معرکJJJJه عقJJJJب افتJJJJاده اسJJJJت، بJJJJرای جبJJJJران ) جنJJJاح اقتJJJJدار گJJJJرا 

ماشJين آالت  . خواهد شد» کار«عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت  
نJJJوين و پيشJJJرفته، مJJJديران تحصJJJيلکرده و وارد بJJJه امJJJور مJJJديريت، 
برنامه ريزی های عقاليی اقتصادی، شJدت کJار را در ميJان کJارگران            

اسJJJتثمار افJJJزايش داده و در نتيجJJJه کJJJارگران را محکJJJوم بJJJه تحمJJJل   
استثمار مضاعف همراه بJا اعتمJاد بJه نفJس در      .  خواهد کرد  مضاعف

 نيJJJز خJJJود نشJJJانگر مرحلJJJه نJJJوينی از مبJJJارزات  درون طبقJJJه کJJJارگر،
  .کارگری است

  
  ٣بقيه در صفحه 

  
  

زنی رفرميزم، پشت  مراسم قاشق

  ٥ص .....کيوان کاويانی »او-ال- ای«درب 

   ٧ص.............. لنينسوسياليزم و جنگ 
 ٨ ص لنين  آوريل سالگرد تولد ٢٢به مناسبت 

١٢٥ 
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  حل مشکل رژيم ايران با آمريکا
  ١حه بقيه از صف

هJای عبJاس ملکJی و محمJود         در اين مصاحبه در پاسخ به پرسش      
واعظی که هردو در زمان رياست جمهوری او از معاونان وزارت 

           بJJJJJJرای نخسJJJJJJتين بJJJJJJار از رفسJJJJJJنجانی امورخارجJJJJJJه بJJJJJJوده انJJJJJJد 
 به عنوان يکی از راههای حل مشکالت ميان ايران »همه پرسی «

 است که موضوع همه پرسی بايد  و آمريکا يادکرده اما تأکيد کرده     
وی   .به تصويب مجلس شورای اسالمی و تأييد رهبر کشور برسد

همچنين گفته است که خامنه ای به عنJوان رهبJر ايJران مJی توانJد         
موضJJوع مJJذاکره مسJJتقيم و از سJJرگيری رابطJJه بJJا آمريکJJا را بJJه      
     مجمJJع تشJJخيص مصJJJلحت واگJJذارد تJJJا ايJJن مجمJJJع هرچJJه صJJJالح      

همچنين اين احتمال را مطرح کرده است که        او   .الغ کند می داند اب  
اگر آمريکا بخواهد در آينJده مزاحمتJی بJرای ايJران ايجJاد کنJد ايJن           
کار را از طريق روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در عJراق         

  .انجام دهد

  :اين مصاحبه چند نکته را نشان می دهد

يطان شJJ«اول، بJJديهی اسJJت کJJه بJJه وضJJوح سJJردمداران مخJJالف       
، از تهاجم نظامی اخير دولت آمريکا بJه عJراق بJه هJراس               »بزرگ

بJJJرای نجJJJات دادن موقعيJJJت » راه حJJJل«افتJJJاده  و در صJJJدد يJJJافتن 
در واقع ايJن گونJه نگرانJی هJا پJيش از حملJه       . سياسی خود هستند 

نظJJامی آمريکJJا بJJه عJJراق از سJJوی سJJردمداران رژيJJم اعJJالم  شJJده  
يJت ملJی و سياسJت خJارجی     رئJيس آميسJيون امن   برای نمونJه    . بود

 در جلسJJه  بهمJJن٢٦روز سJJه شJJنبه ،  محسJJن ميردامJJادی،مجلJJس
 به مقام های جمهوری اسJالمی هشJدار داد کJه يJک       ، شديداً مجلس

موجوديJت  "موضع گيری اشتباه آنان در شJرايط فعلJی، مJی توانJد          
  !را به خطر اندازد" نظام اسالمی

 تJوان نظJامی   در شJرايطی آJه آمريكJا بJا تمJام      : "در مجلس گفت  او  
خJJود در آنJJار مرزهJJای آشJJور مJJا اردو زده اسJJت و سرمسJJت از       
پيروزی نظامی بر آشور عراق، در پی بهانJه از سJاير آشJورهای      
منطقه و از جمله آشJور مJا مJی گJردد، برخJی داوطلبانJه در اعJالم              
جنگ با آمريكا پيش قدم مJی شJوند و ديگJران نيJز تنهJا نظJاره گJر               

  ." آنها هستند

رايط ويJژه ای آJه امJروز در منطقJه حJاآم شJده، در             شJ : "وی گفت 
در اين شرايط، تهديدهای جدی متوجه . تاريخ ايران آم نظير است 

آشJJور اسJJت و هJJر بJJی تJJوجهی و اشJJتباهی مJJی توانJJد هزينJJه هJJای  
 مصJJJJاحبه اخيJJJJر ."سJJJJنگينی را بJJJJر آشJJJJور و نظJJJJام تحميJJJJل آنJJJJد 

 از رفسنجانی نيز نشانه اين نگرانJی هJا هيئJت حJاکم بJه ويJژه پJس        
  .سقوط حکومت صدام است

دوم، رفسنجانی کJه پJس از دوران رياسJت جمهJوری بJه مJداخالت         
» مجمJJع تشJJخيص مصJJلحت نظJJام  «پشJJت پJJرده از طريJJق رياسJJت  

  دامن زده بود، امروز بJا حضJور علنJی خJود بJه دولJت آمريکJا نJدا                 
بخوانيد وابستگی اقتصادی (» اصالحات«می دهد که چنانچه قصد 
را در سر می پروارند،  بايستی با رفسنجانی ) و سياسی به آمريکا

و » تعJJJديل اقتصJJJادی«رئJJJيس جمهJJJور سJJJابق و طJJJراح سياسJJJت   (

را نيJز   » رهبJر انقJالب   «و مJرد قدرتمنJد رژيJم کJه          » اصالح طلبJی  «
وارد معاملJJه شJJود  و نJJه امثJJال خJJاتمی و   ) تحJJت کنتJJرل خJJود دارد 

امJJروز بJJه وضJJوح ديJJده مJJی شJJود کJJه سJJران جمهJJوری     . سJJايرين
برای دولت بوش با هم وارد رقابت » خوش رقصی«می برای اسال

دعوا حول مسئله رفراندوم نيز يکی از اين موارد . آشکار شده اند
  .است

، احتمJJال برگJJزاری ١٣٨٢فJJروردين  ٢٧خJJاتمی، روز چهارشJJنبه 
رفرانJJدوم بJJرای برقJJراری رابطJJه بJJا آمريکJJا را رد کJJرد و صJJريحا    

 ."ا نداردرفراندوم در روابط خارجی معن: "گفت
  

خاتمی به خبرنگاران ايرانی که پس از جلسه هيJات دولJت دور او      
اين يك تصJميم   : "جمع شده بودند، در مورد رابطه با آمريکا گفت        

مJا  . باشJد  گيJری آن مشJخص مJی     تخصصی است و مراجJع تصJميم     
گيJJريم بايJJد ملJت در جريJJان آن باشJJد و آن را   هJر تصJJميمی آJJه مJی   

 ."بپذيرد
 

بJا برگJJزاری همJه پرسJی بJJرای برقJراری روابJط بJJا      و ا، اگرچJه  امJا 
آمريکJJا مخالفJJت کJJرد امJJا ايJJن مخالفJJت بJJه معنJJی مخالفJJت وی بJJا        

در هماننJJد رفسJJنجانی وی  زيJJرا .برقJJراری روابJJط بJJا آمريکJJا نبJJود 
بخJJش ديگJJری از ايJJن مصJJاحبه در مJJورد روابJJط ايJJران و آمريکJJا    

ه ملت ايران   آمريکا ب . ما هرگز از تشنج استقبال نمی کنيم      : "گفت
بد کرده است، شايد وضعيت تازه ای پيش آيد که بتوانيم در مسير 

  ."تری گام برداريم مناسب
  

چنانکJJه از سJJJخنانی خJJJاتمی مشJJJخص اسJJت، او نيJJJز ماننJJJد سJJJاير   
تنهJJا . سJردمداران بJJا ارتبJJاط گيJJری بJJا دولJت بJJوش مخJJالفتی نJJدارد  

اگJJر طJJرح . در آن مJJورد اسJJت» همJJه پرسJJی«مJJورد اخJJتالف حJJول 
سئله رفراندام از سوی رفسنجانی يک عJوامفريبی آشJکار بJرای      م
جلوه دادن خود باشد، رد همه پرسی از سوی خJاتمی           » دمکرات«

نتيحJه انتخابJات اخيJر      . حکايت از ترس وی از آرای عمومی است       
     شJJJJهر و روسJJJJتا بJJJJه وضJJJJوح انزجJJJJار مJJJJردم  از سياسJJJJت هJJJJای   

نهJم در مJورد     همJه پرسJی آ    . را به نمايش گذاشت   » اصالح طلبان «
      ارتبJJاط بJJا دولJJت بJJوش کJJه دسJJتش بJJه خJJون هزارهJJا تJJن از مJJردم    

بی گناه عراق آغشته است، می تواند نتيجه معکوسی برای خاتمی 
از اينJJرو او ايJJن مسJJئله حJJائز   .  دارودسJJته اش داشJJته باشJJد   بJJهو

  .واگذار می کند» متخصصين«اهميت را 
  

 های دوره اخير دراز سوی ديگر، دولت آمريکا متکی بر سياست 
       راسJJJتای حJJJل بحJJJران عميJJJق اقتصJJJادی آمريکJJJا و بJJJاز گذاشJJJتن        

هJJJای نظJJJامی صيهونيسJJJتی اسJJJرائيل در منطقJJJه، نيJJJاز بJJJه      دسJJJت
برای (سرسپردگانی دارد که منطقه را مجددًا به مخاطره و ناامنی        

راه حل حکومتی امپرياليزم آمريکJا در       . نياندازند) سرمايه گذاران 
يکی از افراد شناخته شده افعانی؛ خادم (مد کارزای  افعانستان، حا 

احمJJد ) احتمJJاًال (و در عJJراق ) شJJرکت هJJای نفتJJی و مJJرتبط بJJا سJJيا
 سJال خJارج از عJراق    ٤٠بانکJدار شJناخته شJده متقلJب؛ کJه       (چلبی  

و (بديهی است کJه در ايJران    . بوده است ) زير سايه سيا بسر برده    
دولJت آمريکJا تJا      . دنيJز دولJت آمريکJا چنJين انتظJاری دار          ) سوريه

زمانی کJه دولJت و سJران رژيJم ايJران ايJن نکتJه محJوری را درک            
کننJJد، اختالفJJی بJJJا آنهJJا نداشJJته و ضJJJرورتی بJJرای حملJJه نظJJJامی       

بJJوش چنJJد مJJاه پJJيش رسJJمًا اعJJالم کJJرد کJJه چنانچJJه    .  نخواهJJد ديJJد
دوسJJJتی بهتJJJر از «رژيمJJJی اصJJJالح طلJJJب در ايJJJران مسJJJتقر گJJJردد  

   !»آمريکا پيدا نخواهد کرد
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اسJت کJه رفسJنجانی و    » دوسJتی «در مقابل دراز کJردن ايJن دسJت       

خJJاتمی و سJJايرين بJJرای کسJJب موقعيJJت سياسJJی  بJJرای ايفJJا کJJردن  
نقش حامد کارزای و احمد چلبJی از نJوع ايرانJی آن؛ در رقابJت بJا             

  .يکديگر قرار گرفته اند
تجربه حضور نظامی آمريکا در افغانسJتان و عJراق نشJان داد کJه                

. ده ايJJران بايسJJتی بJJه دنبJJال راه حJJل هJJای خJJود باشJJد  مJJردم سJJتمدي
چه خامنه ای ها، چه رفسJنجانی هJا     (سران رژيم بورژوايی ايران     

همه برای حفJظ منJافع سJرمايه داران ايرانJی در     ) و چه خاتمی ها   
مJردم ايJران و در صJدر آنهJا         . صدد معامله با دولت آمريکا هسJتند      

در صJJدد سJJازماندهی طبقJJه کJJارگر بJJرای حفJJظ منJJافع خJJود بايسJJتی 
ايجJاد صJف هJای    . مستقل خود از رژيم و همه جناح های آن باشJد    

مستقل برای ايجاد تشکل هJای مسJتقل کJارگری، زنJان، جوانJان و           
مليت های تحت سJتم تنهJا راه بJرای کسJب آزادی و دمکراسJی در                

همانطور که در عراق نشان داده شد، دولت آمريکا به . ايران است
به منطقه وارد شده و دولت های دسJت نشJانده        منظور منافع خود    

از اينJJرو  . سJJرمايه داری منطقJJه نيJJز بJJه آن تمکJJين خواهنJJد کJJرد      
مبارزات ضد سرمايه داری کارگران با مبارزات ضJد امپرياليسJتی         

  .آنان بيش از پيش بهم پيوند خورده اند

  ١٣٨٢ فروردين ٢٨

  
  

های  انجمن«هايی در مورد  يادداشت
 »ای ال او«و » صنفی

  
  ١يقيه از صفحه 

  
بJJرای نخسJJتين بJJار در بJJيش از دو دهJJه حاکميJJت سJJرمايه داری،       

به شJکل ملمJوس تJر و مشJخص تJر از            » سرمايه«و  » کار«تضاد  
 هم سرمايه داران و همهمچنين  ابزار کار، .  پيش ظاهر می گردد 

قJانون  «اگر در گذشJته تحميJل يJک    . کارگران نيز تغيير خواهد کرد    
ی همراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از قرون وسطی ا» کار

نJJJوين ظJJJاهرا » قJJJانون کJJJار«سياسJJJت رژيJJJم بJJJود؛ در دوره آتJJJی،  
بJه  . مترداف با قJوانين و عJرف هJای بJين المللJی تJدوين مJی گJردد                   

سخن ديگر، اگر در دوره پيش گردن کJارگران را بJا شمشJير قطJع          
  .   شدکارگران با پنبه بريده خواهد»سر«می کردند، در دوره آتی  

   ابJJزار کJJار سJJرمايه داران بJJرای اعمJJال اسJJتثمار مضJJاعف، ايجJJاد    
نهاد ها و قوانينی است که مورد پذيرش بانک های بJين المللJی و               

البتJJه، تJJدارک ايجJJاد چنJJين . دول سJJرمايه داری جهJJانی قJJرار گيJJرد
بJرای نمونJJه  . رونJدی در چنJد سJاله پJيش زمينJJه ريJزی شJده اسJت       

؛ )بJه نقJل از حسJن صJادقی        (» کJارگر باز سJازی تشJکيالتی خانJه        «
در مJJورد مسJJايل کJJارگری تشJJJکيل و    » خانJJه کJJJارگر «فعJJال شJJدن   

کJJانون عJJالی شJJوراهای «و » حJJزب اسJJالمی کJJار«برجسJJته کJJردن 
؛  بازتJJJاب دادن شJJJعارهای محJJJوری کJJJارگران؛ طJJJرح،     »اسJJJالمی

؛ »کار و کJارگر «در نشريه   » اعتصاب کارگری «توضيح ضرورت   
رکات اصJالح طلبJان بJرای زمينJه ريJزی        و غيره، همه نشJانگر تJدا      

       دوره ارعJJJJJJاب و اسJJJJJJتثمار کJJJJJJارگران در محتJJJJJJوای يJJJJJJک نظJJJJJJام 
    امJJا در ايJJن ميJJان، و تحJJت فشJJارهای   . سJJرمايه داری نJJوين اسJJت  

بJJJين المللJJJی، امکJJJان شJJJکل گيJJJری نهادهJJJای کJJJارگری بJJJه منظJJJور  
از اينJرو الزم  . جلوگيری از اعتراضات کارگری نيز بوجود می آيد     

کJJه مسJJايل و تحJJوالت اخيJJر مJJورد بررسJJی قJJرار گرفتJJJه و        اسJJت  
سياسJJJتهای کJJJارگران پيشJJJرو در قابJJJل تحJJJوالت در درون حنJJJبش    

  .کارگری مورد بازنگری قرار گيرد
در حاشيه چنين چشم اندازی است که اخيرًا بحث های متعددی در    

های مستقل کJارگری     يابی تشکل  جرايد در باره چگونگی سازمان    
    تJJاده اسJJت و در پJJی آن تحJJوالت نJJوينی مشJJاهده    بJJر سJJر زبانهJJا اف 

در راس ايJJن تحJJوالت، سJJفر هيئJJت ويJJژه ای از سJJوی    . مJJی شJJود 
 سJپتامبر   ٢٧(بJه تهJران،     ) او. ال. آی(» سازمان بين المللی کار   «

،  و متعاقبًا سفرهای نماينده های دولتJی بJه    )٢٠٠٢تا سوم اکتبر    
 هيئت نکات قابJل  در گزارش ويژه اين. مراکز آل ای او بوده است     
  .توجه ای ذکر شده است

  . دو نکته در اين گزارش قابل بررسی است
  
تشکلهای سياسJی حJق   «گزارش تاکيد می کند که  ) نکته اول مهم  (

   و نماينJJJJدگان » دخالJJJت در امJJJJور انجمJJJن هJJJJای صJJJنفی را ندارنJJJJد   
انتخابJات آزاد و بJا آرای    «انجمن هايی رسميت دارند که متکی بر        

انجمJن هJای صJنفی بJه        «: ، و اينکJه   » خاب شده باشند  کارگران انت 
عنوان سنديکاهای واقعی مورد حمايت قرار گيرند و اتحاديه های       

  . »واقعی کارگری با مشارکت اين تشکل ها تأسيس شوند
  
تشJJJکل هJJJايی صJJJوری کJJJه تحJJJت عنJJJوان  «: کJJJه) نکتJJJه دوم مهJJJم(
» راه اندازی شJده و در وزارت کJار بJه ثبJت نرسJيده انJد           » کارگر«

  .غير قانونی اعالم می گردند
چنانچه اين موارد مورد توافJق دولJت قJرار گرفتJه و اجJرا گردنJد؛                

  .بررسی اين دو نکته حائز اهميت است
  

  ، نکته نخست
 

 به مثابه نهادهايی مستقل از    ١»انجمن های صنفی  «برجسته شدن   
در صJJورت اجJJرا ی  .  احJJزاب سياسJJی و متکJJی بJJر انتخابJJات آزاد   

کJارگران پيشJرو سJه شJيوه محJوری از برخJورد در        چنين طرحJی،    
  : مقابل خود خواهند يافت

 
اول؛ عدم شرکت در چنين نهادهايی به عنوان تشکل هJايی مJرتبط     

و در مقابJJل آن، تمرکJJز بJJر سJJازماندهی   . بJJه دولJJت سJJرمايه داری 
های مستقل کارگری  که الزامًا نهادی رسمی نبJوده و مهJر       تشکل

به سخن ديگر تحريم انجمن های   . ا ندارد ر» وزارت کار «تاييد از   
  .صنفی و تبليغ تحريم آنها در ميان ساير کارگران

 
دوم، شرکت فعال و غير مشروط در انجمJن هJای صJنفی بJه مثابJه              

سJJازمان بJJين المللJJی  «تحJJت نظJJارت » تشJJکالت مسJJتقل کJJارگری «
بJه عبJارت    . و معيارهايی مترادف بJا قJوانين بJين المللJی کJار            » کار

حJJالل خJJود در آنهJJا بJJا هJJدف فعاليJJت درازمJJدت پيرامJJون     ديگJJر، ان
افزايش دستمزدها و بازپس گيJری حقJوق        (مسايل جنبش کارگری    
  ).عقب افتاده و غيره

                                                 
انجم==ن ه===ای  «قاب==ل ذک==ر اس===ت ک==ه در اينج==ا منظ===ور آی ال او از      -١

منظ=ور  . ی موج=ود وابس=ته ب=ه رژي=م نيس=ت      ، انجمن ه=ای ص=نف     »صنفی
البت==ه . س==نديکاها و اتحادي==ه ه==ای ک==ارگری ب==ه س==بک اروپ==ايی آن اس==ت 

همان اتحاديه های کارگری اروپ=ايی ني=ز توس=ط بورکراس=ی ک=ارگری              
آنچ=ه  . تصرف شده و نقش توده های کارگری در آنها تقليل يافته اس=ت  

 يا تشکلهای مس=تقل  با انجمن ها(مد نظر آی ال او است با تشکل های          
 .  نيز متفاوت است) واقعی کارگری
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سوم،  تدارک برای شرکت مشروط در انجمن های صنفی  با حفظ 

  . استقالل تشکليالتی و در عين حال تداوم کار غير رسمی 
 

 نظJJر گJرفتن عملکJJرد چنJد دهJJه   گرچJه ايJJن روش بJا در  , روش اول
دولت سرمايه داری ايران، مJی توانJد موجJه جلJوه داده شJود، امJا          
چنين روشی در عين حال به راحتی کJارگران پيشJرو را مJی توانJد       

بايJJد متJJذکر شJJد کJJه تمJJام اقJJدامات . از مجJامع کJJارگری منJJزوی کنJJد 
هJای جهJانی    بانک. کنونی دولت نمی تواند تنها ظاهر سازی باشد   

JJه و سJJاز بJJران نيJJذاری درايJJرمايه گJJرای سJJی بJJين المللJJازمانهای ب
امنيت و آرامش داشته و دولت را وادار به تن دادن به يک سلسله 

هJر چنJد آن قJوانين بJين المللJی       (از قوانين بين الملی خواهنJد کJرد         
تضمين، تدوام و گسترش اين قوانين به نفع ). خود انحرافی باشند

 مبJارزه خJود کJارگران بJرای احقJاق      کارگران، بستگی به شرکت و   
     دور زدن  تجمعJJJاتی کJJJه کJJJارگران بJJJه صJJJورت   . حقوقشJJJان اسJJJت 

 شJJرايط صJJحيح  تمJJامتJJوده ای در آن شJJرکت مJJی کننJJد، الزامJJًا در    
در ايJJن امJJر ترديJJدی نيسJJت کJJه ايجJJاد تشJJکل هJJای مسJJتقل   . نيسJJت

کارگری واقعی تنها پس از براندازی ريشه ای نظام سرمايه داری 
ی يابد، امJا اسJتفاده از روزنJه هJای موجJود بJرای پيشJبرد            تحقق م 

زيJJرا . مبJJارزات در درون نظJJام سJJرمايه داری نيJJز ضJJروری اسJJت 
   کJJJJارگران تنهJJJJا از طريJJJJق مبJJJJارزه و فعاليJJJJت مسJJJJتمر در جامعJJJJه 
     سJJرمايه داری بJJه ماهيJJت واقعJJی رژيJJم و سياسJJت هJJای متحJJدان       

تمJاد بJه نفJس کسJب     پJی بJرده و اع  ) مانند آی ال او (بين المللی آن    
  . می کنند

 
طبيعJJJJی اسJJJJت کJJJJه   .  آن روی سJJJJکه روش اول اسJJJJت روش دوم؛

کارگران پيشرو نمی توانند تسليم وضعيت موجود شده و هر آنچه   
شJJرکت غيJJر مشJJروط در  . اعJJالم مJJی گJJردد را چشJJم بسJJته بپذيرنJJد  

يJJJا سJJJنديکاهای کJJJارگری آتJJJی مJJJی توانJJJد  » انجمJJJن هJJJای صJJJنفی«
های و  کارگران به اندازه کافی سياست. کارگران را خلع سالح کند

نبايد فراموش کرد . قول قرارهای سياستمداران را تجربه کرده اند
» دمکراتيJJJJک«کJJJJه در هJJJJيچ نقطJJJJه جهJJJJان از جملJJJJه کشJJJJورهای   

) ماننJJJد سJJJوئد، انگلسJJJتان، فرانسJJJه، آلمJJJان و غيJJJره   (ايی وبJJJورژ
ايجJاد  . از روی دلسوزی به کارگران اعطا نمی شود    » دمکراسی«

در جوامع سرمايه داری ) حتی مستقل(صنفی /های کارگری لتشک
برای تحت کنترل قرار دادن کارگران و به تعويق انداختن استقرار 

  .قدرت کارگری،  طراحی شده اند
 

بJJه .  در وضJJعيت کنJJونی مJJی توانJJد قابJJل تأمJJل باشJJد     روش سJJوم؛
    يJJJJا » انجمJJJJن هJJJJای صJJJJنفی«عبJJJJارت ديگJJJJر شJJJJرکت مشJJJJروط در 

ايJن شJروط   . رگری با حفظ استقالل تشکيالتی خJود    اتحاديه های کا  
  :کدامند
يJJا نهادهJJای » انجمJJن هJJای صJJنفی«اسJتقالل واقعJJی ايJJن   -١

 . کارگری از دولت و تمام احزاب سياسی وابسته به آن
اگJJر قJJرار باشJJد انجمJJن هJJای صJJنفی نJJوين نيJJز ماننJJد سJJاير         

کJانون عJالی    «،  »خانJه کJارگر   «: نهادهای سابق دولتJی ماننJد     
     و » حJJJJJزب اسJJJJJالمی کJJJJJJار  «و » سJJJJJالمی کJJJJJار  شJJJJJوراهای ا 

وابسته به دولت باشند، شرکت در اين       » انجمن های صنفی  «
 و آنها تحJريم بايJد    نهادها نيز بی فايده و غير ضروری است

   هJJای و  زيJJرا نهادهJJای وابسJJته بJJه دولJJت و سياسJJت    . گردنJJد
از . جناح های آن، اجازه طرح مسايل کارگری را نخواهند داد

تJJJر بJJJا انJJJواع ترفنJJدها از اجJJJرا و اعمJJJال تصJJJميمات   آن مهJJم 
های دولJت اسJت،    کارگران که در اکثر موارد متوجه سياست     

يکJJJی از شJJJروط محJJJوری شJJJر کJJJت   . جلJJJوگيری خواهJJJد شJJJد 
واقعJی آن نJه   » اسJتقالل «کارگران پيشJرو، در چنJين نهJادی،        

و تمام نهادهای کارگری    ( دولت تنها از احزاب سياسی که از     
، اسJJتقالل »آی ال او«در گJزارش  . نيJJز اسJت ) وابسJته بJه آن  

  . انجمن های صنفی از دولت با صراحت بيان نشده است
 . وجود دمکراسی، آزادی تشکيالتی -٢

بحث و تبادل نظر تنها زمانی می تواند مثمJر ثمJر واقJع شJود        
و تJا زمJانی   . که نتايح تبادل نظر بتواند مورد اجرا قرار گيJرد    

 گيJری متکJی بJه  آرای شJرکت     که آزادی تشکيالتی و تصJميم   
کنندگان وجJود نداشJته باشJد، فعاليJت کJارگران پيشJرو در آن               

آزادی بيJJJJان، تجمJJJJع و انتشJJJJار مطبوعJJJJات و  . جJJJJايز نيسJJJJت
تصJJميمات نهادهJJای کJJارگری در سJJطح جامعJJه؛ و اسJJتفاده از 
رسانه های عمومی برای تبليغ اين مواضع مJی بايJد يکJی از      

بايسJتی  » نتخابJات آزاد ا«. پيش شرط هJا اصJلی شJرکت باشJد      
توسJJJط کميسJJJيونی متشJJJکل از کJJJارگران مسJJJتقل از دولJJJت و   
احJJزاب سياسJJی، همJJراه بJJا هيئتJJی از اتحاديJJه هJJای کJJارگری     

. اروپJJJايی و آمريکJJJJای شJJJمالی؛ مJJJJورد نظJJJارت قJJJJرار گيJJJJرد   
و يا نهاد ديگر دولتی » خانه کارگر«انتخاباتی که تحت کنترل 

  .باشد نمی تواند مورد قبول باشد
  .شرکت فعال توده های کارگر -٣

چنJJين نهJJادی بايسJJتی مJJورد پJJذيرش و اعتمJJاد کJJارگران قJJرار 
عدم آمادگی ذهنJی  (اگر توده های کارگری به هر علتی       . گيرد

شرکت نکنند، » انجمن های صنفی«در اين ) و يا عدم اعتماد
. حضورکارگران پيشرو نيز در اين نهادها غير ضروری است

 پيشJJرو و آگJJاه، دخالJJت در ميJJان  زيJJرا هJJدف اصJJلی کJJارگران 
کJJارگران بJJرای تقويJJت اعتمJJاد بJJه نفJJس در آنهJJا در جهJJت بJJه  

. دسJJJت گJJJرفتن سرنوشJJJت شJJJان بJJJه دسJJJت خودشJJJان اسJJJت      
نهادهJJايی کJJه تJJوده کJJارگران را در برنگيJJرد،  تنهJJا بJJه يJJک      

  .  غير فعال  مبدل می گردد» اداره«
ن با توجه به پيش شرط های باال، شرکت فعJال در درون چنJي       

امJا قابJل ذکJر اسJت کJه حتJی بJرای          . نهادهايی ضJروری اسJت    
اعمال پيش شرط بJاال بايسJتی مبJارزه و فعاليJت مسJتمری از                

تحقJق و حفJظ ايJن پJيش        . سوی کارگران پيشرو صورت گيرد    
  .شرط ها به سادگی صورت نمی گيرد

 
  نکته دوم؛

 
تشJJJکل هJJJايی «متJJJذکر مJJJی شJJJود کJJJه  » آی ال او«گJJJزارش ويJJJژه 

راه اندازی شده و در وزارت کار » کارگر«عنوان صوری که تحت 
اين بند، در واقع . غير قانونی اعالم می گردند» به ثبت نرسيده اند
 اسJJت بJJرای کJJارگران پيشJJرو،  و بJJه ويJJژه اخطJJاری  زنJJگ خطJJری

اسJJت بJJه کJJارگرانی کJJه نقJJدًا فعاليJJت غيJJر رسJJمی خJJود را پيرامJJون  
ن بنJد نمJی توانJد    بديهی اسJت کJه ايJ   . تشکل کارگری آغاز کرده اند  

  :زيرا. مورد پذيرش کارگران پيشرو قرار گيرد
  

اول؛ هJJيچ تضJJمينی وجJJود نJJدارد کJJه دولJJت سJJرمايه داری ايJJران      
» آی ال او«همراه با متفقين نوين شان در سطح بين المللی مانند     

بار ديگJر بايJد ذکJر شJود     . پس از مدتی زير قول و قرار خود نزنند  
     نJJJJوين در راسJJJJتای حفJJJJظ منJJJJافع    قJJJJوانين و نهادهJJJJای  تمJJJJامکJJJJه 

حتJی اگJر، در قيJاس بJا دوره      (سرمايه داران طرح ريزی شJده انJد         
  ). پيش، امتيازاتی نصيب کارگران بشود

اضJJافه بJJر آن، دعواهJJای  جنJJاح بنJJدی هJJای دولتJJی کماکJJان ادامJJه    
و در هر لحظه بستگی به اينکJه کJدام   . داشته و تداوم خواهد يافت   
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 می تواند سياست ها به سادگی تغيير کنند و جناح اعمال نفوذ کند؛
  .سياسی قرار دهند» معلق«کارگران را درموقعيت 

همچنين، اگر دولت در سياست اخير خود مبنی بJر رعايJت قJوانين         
، بJJه )کJJه چنJJين نيسJJت (بJJين المللJJی کJJارگری صJJداقت داشJJته باشJJد  

چJJJه » وزارت کJJJار«و يJJJا مهJJJر تاييJJJد گJJJرفتن از  » ثبJJJت رسJJJاندن«
هJJای  رد؟ آيJJا مفهJJومی جJJز بJJه کنتJJرل در آوردن تشJJکل مفهJJومی دا

  مستقل کارگری می تواند داشته باشد؟
  

» انجمن های صنفی«دوم؛ تنها روشی که کارگران می توانند اين       
نJJJوين را آزمJJJJايش کJJJJرده و در جهJJJت دمکراتيJJJJزه کJJJJردن آن گJJJJام   

 خJود در    تشکل های  مسJتقل کJارگری غيJر رسJمی          بردارند، وجود   
بJه ثبJت رسJاندن تشJکل هJای مسJتقل موجJود؛ بJه                . کنار آنها اسJت   

همچنJJين علنJJی کJJردن .  آن تشJJکل هJJا اسJJتانحJJالل اسJJتقاللمفهJJوم 
تشJJJکل مسJJJتقل غيJJJر رسJJJمی موجJJJود، بJJJدون وجJJJود زمينJJJه کJJJافی   

آمادگی توده های کارگری بJرای پJذيرش آن، و وجJود حJداقلی از              (
؛ در وضعيت کنJونی نمJی توانJد کمکJی بJه       )کارگران پيشرو و فعال   

 مستقل کارگری کند و کJارگران پيشJرو را  در            یها برد فعاليت پيش
  .      موقعيت ضعيف تری قرار می دهد

 
  ١٣٨٢ فروردين ١٥

  
  

زنی رفرميزم، پشت  مراسم قاشق
 »او-ال- ای«درب 

  
 سJJوز دل خJJود را از طريJJق جمJJع آوری   !اخيJJرا عJJده ای دلسJJوز 

 مJJJرحم) او-ال-آی(امضJJJاء بJJJرای ارائJJJه بJJJه سJJJازمان جهJJJانی کJJJار 
  .  ميزنند

                                                                                                                                                 
     هJJدف کدخJJJدايانی کJJJه بJJJه نماينJJدگی از طJJJرف کJJJارگران ايJJJران بJJJه  

 موضJوع ظلمJی   جمع آوری امضاء پرداخته اند ،قبل از آنکه خJود      
که به کارگران ايران وارد می شود  باشد، نماياندن نمايندگی خود 

متاسفانه عده ای آگاهانه يا ناآگاهانJه در ايJن بJازی شJرکت               . است
او و سJJJپس -ال-بJJJازی کJJJه برنJJJده نهJJJايی آن همJJJان آی  . مJJJی کننJJJد

  .او را جفت می کنند– ال -کدخدايانی است که کفش کج آی
 

يران متحمل ستمی مشابه آنچه که اکنون بر زمانی که طبقه کارگرا
شJJJود بJJود، امJJا در پوسJJJته تJJدافعی قJJرار  داشJJJت،      آن اعمJJال مJJی  

. او در ميJان نبJJود -ال-صJحبتی از قضJJاوت انوشJيروانان دادگJJر آی  
اينک کJه ايJن طبقJه ميJرود کJه پوسJته تJدافعی خJود را شکسJته تJا             
نی وارد مرحله تعرضی گردد، ناگهان سرو کله قاضی القضات جها
.                                                                                                                     کار پيدا شده و ميخواهد به مشکل طبقه کارگر ايران بپردازد

  
        Jت کJرمايه جهانيسJاد سJک نهJار يJه شکی نيست سازمان جهانی ک

وظيفJJJه هماهنJJJJگ کJJJJردن قJJJوانين کJJJJار در کشJJJJورهای مختلJJJJف و   
 هرگز و. همسوئی آن با منافع کمپانی های فرامليتی را بعهده دارد

در هيچيک از انتخابات سراسری کارگران جهان، سJمت سJازمان            
  .                                                                                                      جهانی کار را بدست نياورده است

  
هر چقدر سازمان ملل نماينده ملJل جهJان اسJت، سJازما ن جهJانی                 

امJا بJا    !  نماينJدگی از طJرف کJارگران جهJان اسJت           سازمانی بJه   کار
کمی تفاوت ، اگر سازمان ملل نماينJده دول جهJان اسJت، سJازمان         

جهJانی کJJار نماينJJده و کJارگزار سJJرمايه انحصJJاری و نهادهJJای آن   
.                    مانند تجارت جهانی ،صندق بين المللی پول و بانک جهانی است

  
خJJوب مJJی دانJJيم هJJدف اسJJتراتژيک سJJرمايه انحصJJاری واينJJک بJJا   

 ؛ شJJکار)گلوبJJاليزم سJJرمايه داری (فلسJJفه سياسJJی نئJJوليبراليزم،   
 دسترسی آسان به منابع و مواد اوليJه توليJد و    نيروی کار ارزان،  

. بJJازار فJJروش کشJJورهای سJJرمايه داری غيJJره پيشJJرفته ميباشJJد    
قبJل بJرای صJدور سJرمايه هJای خJود بJه              امپرياليزم در دوره های     

کشورهايی که قJبال بJا غJارت آنهJا توانسJته بودنJد مراحJل انباشJت                  
         اوليJJJJه بJJJJرای تبJJJJديل شJJJJدن بJJJJه امپريJJJJاليزم را بگذراننJJJJد، الزامJJJJا  
می بايست که ابتJدا سياسJت سJرمايه و ناچJارًا و بJه طبJع آن خJود            

                                   . سيستم سرمايه داری را به آن کشورها تحميل کنند
  

اين نياز سرمايه انحصاری بJرای منطبJق کJردن سيسJتم اقتصJادی            
اين دسته از کشورها تنها تا درجه ای تکميJل مJی شJد کJه سيسJتم         

رست د. تحميل شده به آنها بتواند متضمن سرمايه انحصاری باشد
به همين دليل سرمايه انحصاری حاضر بود لنگ ولگد بخش هايی 
از بJJورژوازی ايJJن کشJJورها را تحمJJل کنJJد، امJJا همچنJJان از طريJJق  
وابسته کردن تکنولوژی و دانش توليد مانع رشد نيرو های مولده 

       .                                                                  در اين کشورها شود
  

اما در دوره جديد که قرار است سرمايه انحصاری چشJم در چشJم       
و رو در رو طبقJJه کJJارگر ايJJن کشJJورها همJJراه بJJا صJJدور سJJرمايه   
خJود نيJJز حضورداشJته باشJJد، ناچJارًا ميبايسJJت عJالوه بJJر حضJJور     
 سياست ليبراليستی در اين کشورها شرايط اقتصJادی و درجJه ای           

از رشJJJJد نيروهJJJJای مولJJJJده را پذيرفتJJJJه و آن را بقJJJJول خودشJJJJان   
  .                                                   کند»نهادينه«
  

روند ليبراليزه کردن فرهنگ سرمايه داری مدتها پيش کار خود را 
ی که تنها بJرای فJروش آن کJاال هJا     يتبليغات کاالها. آغاز کرده بود  

کJاال بJJرای بJه فرهنJگ تبJJديل شJدن آن و از ايJJن     نبJوده بلکJه تبليJJغ   
طريق تبليغ سياسJت سJرمايه انحصJاری کJه بJدنبال  خJود مقJدمات           
حضورکمپانی های فرامليتJی را فJراهم مJی کنJد، از جملJه مقJدمات           

کفJJJJJJش  »کوکJJJJJJاکوال«ديگJJJJJJر نوشJJJJJJابه يعنJJJJJJی . ايJJJJJJن حضJJJJJJوربود
بدون آنکه حتJی    .....و» آديداس،بنتون«لباس يعنی   » نايکی«يعنی
 اين کاالها به وفور موجود باشد، قبال جامعJه بJا حضJور آنهJا        خود

اينک توليد همين کاال ها توسط نيJروی کJار   . کامال آشنا شده است  
ارزان و بازار فروش آن در محل توليد ملزوماتی را می طلبJد کJه            

کشمکش . سرمايه جهانی سخت مشغول تدارک اين ملزومات است
 در دولJت وچJه خJارج از     بخش های مختلف بورژوازی ايJران چJه       

آن بJJر سJJر حضJJور يJJا عJJدم حضJJور کمپJJانی هJJای فرامليتJJی تحJJت       
عنوان اصالح طلبی و انحصار طلبی ، واليت فقيه يا دولت الئيک، 
جمهوری خواهی، آزاديهای مدنی وحق شهروندی وغيره بخشJی         

           .                                             از عالئم تدارکات اين حضور است
  

 نفJر  ١٠تغييراتی در قانون کار از جمله حذف کارگاههای کمتر از     
از شمول قانون کار نيJز در ادامJه همJين کشJمکش بعنJوان بJاج از                 

زيرا . آن داده ميشودطرف بخش ليبرال بورژوازی به بخش سنتی 
بخش سJنتی بJورژوازی ،هJم خJوب ميدانJد کJه بJا وضJعيت موجJود                   
قادر به حفظ نظام خويش نخواهد بود؛ و هم خوب می داند قادر به 

لذا از يکسو . رقابت با کمپانی های فرامليتی در ايران نخواهد بود
برای حفظ نظام سرمايه داری ، با حضور اين کمپJانی هJا موافقJت          

و از سوی ديگJر بJرای حفJظ بقJای خJود خواهJان گذرانJدن               می کند   



    ١٣٨٢   ارديبهشت٣ - ١٤  سال ١٢٥کارگر سوسياليست  

 

٦ 

قJJوانينی در قJJانون کJJار وغيJJره مJJی شJJود تJJا بتوانJJد بقJJای خJJود را      
  .                                تضمين کند

  
بخش ليبرال بورژوازی نيز خوب ميداند که با بهJره بJرداری هJای     

خش بورژوازی سنتی از تغييرات وکسب حمايت های قانونی اين ب
قJادر نخواهJد بJود کJJه در رقابJت بJا کمپJJانی هJای فرامليتJی ، حيJJات        

لJJذا بJJا تغييراتJJی از ايJJن دسJJت، از  . دائمJJی بJJرای خJJود تضJJمين کنJJد 
       يکطJJJرف بخJJJJش هJJJای مختلJJJJف بJJJورژوازی بJJJJه يکJJJJديگرنزديکتر    
می شوند واز طرف ديگر شرايط برای عضويت ايJران در تجJارت       

                                                                                                        .              جهانی فراهم ميشود
  

در کشJJوری مثJJل افغانسJJتان کJJه مJJال محمJJد عمJJر يJJک چشJJم اميJJدی  
برای سرمايه انحصاری جهت تبديل او به ليبرالی با پJاپيون وکJت    

د نهادينJه شJده     فراک باقی نمی گذارد، تصJميم بJرای جنJگ در نهJا            
اگر اين جنگ برای بورژوازی عراق . سازمان ملل گرفته می شود

درس کJJافی نشJJده باشJJد و همچنJJان در مقابJJل سJJرمايه انحصJJاری     
                                  .                                                                                شلنگ تخته کند، دستور حمله به اين کشور نيز صادر می شود

                                                                                                                                    
 در دوره گلوبJJJJJاليزم سJJJJJرمايه داری، موضJJJJJوع جنJJJJJگ و صJJJJJلح  

  JJان نيسJJيم جهJJا تقسJJوع تنهJJار  موضJJروی کJJيم نيJJوع تقسJJت، موض
وبازار فروش کاال است  کJه سياسJت تقابJل ضJد جنJگ را از نJوع                   

اينJJک تنهJJا وحJJدت نيJJروی کJJار  . تقابJJل تولسJJتويی آن جJJدا مJJی کنJJد 
اما ايJن وحJدت   . جهانی ميتواند با جنگ سرمايه جهانی مقابله کند   

ميبايسJت الزامJJا در حJوزه هJJای جغرافيJJايی جداگانJه، قJJبال صJJورت    
                                                                                                                                                    .  گيرد

  
درست در اين مقطع  که مسئله متشکل شدن کارگران يک کشJور          
بمثابJJه يJJک طبقJJه اهميJJت جهJJانی پيJJدا کJJرده اسJJت، نفJJوذ رفرميJJزم  
برای جلوگيری از شعله ور شJدن جنJگ طبقJاتی کJارگران، شJديدًا              

سرمايه جهانی . وابسته شده است به نياز های سرمايه انحصاری
بJJJرای جلJJJوگيری از مبJJJارزات کJJJارگران در حJJJوزه طبقJJJاتی و بJJJه     
انحراف کشيدن آن در حوزه قضايی ،جايزه وقولهای خوش آيندی 

وان نماينJدگان طبقJه     پذيرفتJه شJدن بJه عنJ       . به رفرميستها می دهJد    
کJJJارگر از طJJJرف سJJJازما ن جهJJJانی کJJJار باعJJJث شJJJده اسJJJت کJJJه         

  .                                                                                    رفرميستها از سرو کول هم باال روند
  

در روند گلوباليزاسيون سرمايه داری، نهادهJای مختلJف سJرمايه           
تجJJارت جهJJانی وظيفJJه  . تلفJJی بJJه عهJJده دارنJJد  جهJJانی وظJJايف مخ 

هماهنJJJگ کJJJردن کشJJJورهای مختلJJJف بJJJا سياسJJJت هJJJای سJJJرمايه     
انحصJJاری را از طريJJق عضJJويت ايJJن کشJJورها در ايJJن سJJازمان       

اگر کشوری قوانين تجارت جهانی را محتJرم نشJمارد          . بعهده دارد 
عضو اين سازمان نخواهد شد و اين درست دليلی خواهد بJود کJه            

المللی پول و بانک جهانی به اين کشورها وام ندهد،    صندوق بين   
کاالهJJای صJJادراتی غيJJر عضJJو مشJJمول قJJوانين ماليJJاتی اعضJJای      

ورت کشJور نيازمنJد بJه صJادرات       صJ تجارت جهانی شود کJه در اين      
جلJJوگيری از ورود . شJJود  کJJاال، خJJود صJJاحب اول و آخJJرآن مJJی    

 انبوه تکنولوژی و ماشين آالت پيشرفته ، دانش و فن آوری توليد
  .                                      از آن جمله اند... و
  

از جملJJه نهادهJJای سJJرمايه انحصJJاری، نهJJاد سJJازمان جهJJانی کJJار  
اسJت کJJه وظيفJه منطبJJق کJردن شJJرايط کJار در کشJJورهای پJJذيرای     

                                                    .                                     سرمايه انحصاری با خود انحصارات را بازی می کند
  

 حضJJور د لJJذا هJJر تغييJJری در قJJانون کJJار هJJر کشJJوری کJJه نJJامز        
سرمايه انحصاری در خود باشد، تغييری است منطبق با نيازهJای   

در ارتباط با مقدماتی که از قبJل بJرای حضJور       . سرمايه انحصاری 
    ه شJده بJود از جملJه    های فJرا مليتJی در ايJرا ن تJدارک ديJد             کمپانی

يک سلسه خصوصی سازيهای . می توان به اين موارد اشاره کرد
خصوصJJی سJJازيهايی کJJه بJJه . پيJJاپی در واحJJدهای مختلJJف توليJJدی

دنبال کشJمکش جنJاح هJای مختلJف بJورژوازی بJا دسJت بJه دسJت            
بخJJش خصوصJJی کJJه لياقJJت . کJJردن جJJای خJJود را عJJوض مJJی کJJرد 

 توليJJدی شJJده بJJود، دفعتJJا درمJJديريت آن عامJJل واگJJذاری واحJJدهای
احمق از آب درمی آمد و واحدهای توليJدی را از دولJت خريJداری     

.                                       کرده و پس از چندی اعالم ورشکستگی می کرد
  

افJJزايش رقابJJت بJJر سJJر خريJJد واحJJدهای توليJJدی از بخJJش دولتJJی    
ان اعJJالم ورشکسJJتگی  را توسJط بخJJش خصوصJJی ، افJزايش ميJJز  

مديران اليق اينک دعوا بر سر خريJد کارخانJه ای           . تعيين می کرد  
بادستگاههای قديمی و از کار افتاده ای را داشتند که چندی بعد با 

دولت بJی لياقJت هJم    . برسانند!! بی لياقتی آن را به ور شکستگی    
نتوانسJJت درس لياقJJت را بJJه شJJيوه لقمJJان حکJJيم از خJJود بخJJش        

بJار    گرفته و اين واحدهای توليدی را پس گرفتJه و ايJن      خصوصی
نتيجه اين ميشود که ظرف مدت کوتاهی . با لياقت آنرا مديريت کند

صJJدها هJJزار کJJارگر بيکJJار در جامعJJه مفلJJوک سJJرمايه داری ، از    
   يکطJJJرف بJJJه جسJJJتجوی کJJJار و از طJJJرف ديگJJJر بJJJدنبال دريافJJJت      

ر از اجJرای ايJن      ديگر چه چيز بهتJ    . دستمزد های قبلی خود بروند    
.                                 سناريو می توانست مقدمه ورود سرمايه جهانی شود

  
 شرايط بوجود آمده شرايطی شد تا کارگری که از مJرگش هراسJی          

نداشJJت، از خJJم شJJدن کمJJرش زيJJر کJJار نمJJی هراسJJيد، اينJJک  از        
.                             بيکاری هراس داشت که بدنبال آن نتواند کمر راست کند

  
درست در اين مقطع است که سازمان جهJانی کJار نقJش قاضJی را       

ستها برای تثبيت ايJن نقJش، از طبقJه کJارگر         بعهده گرفته  ورفرمي   
طبقJJه ای تJJو سJJری خJJور و گرسJJنه ، نJJاتوان و شکسJJت خJJورده،     
محتاج و دردمند ساخته ، مطالباتی را تنظيم مJی کننJد تJا بJر روی                 
ميز سJازمان جهJانی کJار گذارنJد کJه حتJی همJان مطالبJات جداگانJه           

ن ميتوانJد انگيJزه هJای متشJکل شJدن طبقJه کJارگر، شJعله ور کJرد         
آتش مبارزه طبقاتی اين طبقه و در نهايت طبقه را در مقابل طبقه      

اين شگرد رفرميزم است که مبارزه طبقاتی را به حوزه . قرار دهد
اينJک ايJن سJازمان جهJانی کJار اسJت کJه بJه         . های قضايی بکشاند 

 تقاضJJای رفرميJJزم مJJی بايسJJت وارد ميJJدان شJJود تJJا کJJارگران را       
                                                                   .                  متشکل کند

  
 مJJدت زيJJادی از شJJورش کJJارگران آرژانتJJين نمJJی گJJذرد کJJه نقJJش    

پاسJJJخ . را افشJJا کJJرد   او-ال-نهادهJJای سJJرمايه داری از جملJJه آی   
ژانتJين  سازمان جهانی کJار بJه کJارگران گرسJنه و بJدون حقJوق آر        

. چJJه بJJود کJJه آنهJJا را قJJانع نمJJی کJJرد و موجJJب شJJورش آنهJJا شJJد      
کارگران آرژانتين در يک حرکت خيره کننده کاسه های خالی خود 
را اتفاقJJا بJJه همJJين نهJJاد هJJا جهJJت افشJJای آن نشJJان مJJی دادنJJد و       

.                             ها بيرون می کشيدند  همزمان سهم خود را از فروشگاه
  

 ميليارد دالر بدهی از طريق تنظيم قوانين از طرف نهادهای        ١٠٠
او برگJJJJرده طبقJJJJه کJJJJارگر  - ال-سJJJJرمايه انحصJJJJاری از جملJJJJه آی 

چگونه است که اينک همين نهاد نقش داور . ه شدآرژانتين گذاشت
کJداميک از  . و حالل مشکالت طبقه کارگر ايران را بJازی مJی کنJد        
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تشکل های کارگری در ايران ايJن نهJاد را بعنJوان نماينJده جهJانی            
خود انتخاب کرده که اينک اين نمايندگان تازه پيشنهاد نوع تشکل 

                                                                                     .   را به طبقه کارگر ايران می دهد
  

آيا شرايطی که ضرورت يک انقالب اجتماعی را برای طبقه کارگر 
تعيين می کند شرايطی اسJت کJه بايJد تJا درجJه خفيJف کننJده همJان               

                                                                        .                   طبقه، در مقابل نهادهای امپرياليستی تنزل کند
  

اگر زمينJه عينJی سJازمانيابی مسJتقل طبقJه کJارگر امJروز بJيش از                  
هرزمان ديگری آماده است، رفرميزم نيز بيش از هر زمJان ديگJر       

                                                        .                        آماده نفوذ شگردهای خود در جنبش طبقه کارگر ميشود
  

برای طبقJه کJارگر ، حتJی اعJالم وضJعيت اسJفناک کنJونی اش، در                  
. او اسJJت -ال-جهJJت  افشJJای عوامJJل ايجJJاد کننJJده آن از جملJJه آی     

فراخوان بين المللی با امضای افرادی تکميل می شود که در يکجا 
 کننJJد و در اينجJJا فرمJJانبردار قJJبًال  نJJا فرمJJانی مJJدنی را توصJJيه مJJی

  .                                                                                                   شده فرمانبری مدنی می کنند
  

  پJJر واضJJح اسJJت کJJه طبقJJه کJJارگر بJJرای پيشJJبرد اهJJدافش از هJJر        
 کارگری پيشرو. وسيله ای در جهت همان اهداف استفاده  می کند

اگر الزم بداند که حتی در حوزه قضJايی وارد شJده و نامJه نگJاری          
نامJJه هJJای خJJود را بJJرای افشJJای نهادهJJای سJJرمايه داری بJJه   . کنJJد

  .                                                                                                 دست تشکل های کارگری  جهان می رساند
  
ازمان جهانی کار يا بايد قبال شاهد تمJام فشJارهايی کJه بJه طبقJه              س

کارگرايران اعمال می شود بوده باشد کJه در ايJن صJورت چگونJه         
. توانسته است نماينده کارگران جهان باشد و اينگونه سکوت کنJد    

از نظJJJJر (و يJJJJا در جريJJJJان وضJJJJعيت طبقJJJJه کJJJJارگر ايJJJJران نباشJJJJد  
مع آوری طومار البJد قJرار   رفرميست ها البد در جريان نيست و ج       
کJJه در اينصJJورت چگونJJه ) اسJJت نهJJاد خفتJJه قضJJاوت را بيJJدار کنJJد

      خJJJود را بعنJJJوان مرجJJJع رسJJJيدگی بJJJه مشJJJکالت کJJJارگری معرفJJJی    
  .                                               می کند

  
      هJJJايی  از اينروسJJJت کJJJه پيشJJJروی کJJJارگری بJJJه ريJJJش رفرميسJJJت   

لها در خارج از ايران می توانسته اند وسيع تJرين      می خندد که سا   
ارتباطات را بJين طبقJه کJارگر جهJانی بJا طبقJه کJارگر ايJران ايجJاد                 

وضعيت اسفناک طبقه کارگر ايJران را ، اتفاقJا بJرای افشJای              . کنند
بJJرای تشJJکل هJJای کJJارگری در سJJاير      او،-ال-نهادهJJايی ماننJJد آی 

                        .              کشورهای جهان ترسيم کنند
  

مطالبات کارگران ايJران چيJزی نيسJت کJه بJه پJای پرنJده هJا بسJته                     
ومشابه زمينی آن ، چيJزی نيسJت کJه       . شود و به آسمان رها شود     

بJJرای جمJJع آوری امضJJاء وتهيJJه طومJJار کJJه روی ميJJز سJJازمان        
بلکJه بJر عکJس،    . جهانی کار قرارگيرد تا آنها به آن رسيدگی کنند      

 که اتفاقا موجب نزديکی کJارگران شJده و ضJرورت      مطالباتی است 
تشJکل هJايی کJه نJه بعنJوان      . عينJی تشJکل هJای کJارگری مJی شJود      

او مطالبه شJود، بلکJه تشJکلی کJارگری و فراگيJر        -ال-امتياز از آی  
  .        برای مبارزه در جهت لغو امتيازات طبقاتی
                                                                                            .                 جايگاه خود را در اين مبارزه پيدا کنيم

    
  کيوان کاويانی

  ١٣٨١ اسفند ٥ 
  

 سوسياليزم و جنگ 
  

  نظر سوسياليستها به جنگ
  

سوسياليستها هميشه جنگ بين ملتها را بمنزله ی امری وحشيانه 
 ما بجنگ با نظر پاسيفيستهای    اما نظر . و سعبانه تقبيح می کردند    

و آنارشيسJJJتها تفJJJاوت ) هJJJواداران و مبلغJJJين صJJJلح ( بJJJورژوازی 
تفاوت ما با اوليها آنست که ما ارتباط نJاگزير جنJگ            . اصولی دارد 

را بJJا مبJJارزه ی طبقJJات در درون کشJJور مJJی فهمJJيم، عJJدم امکJJان    
      نJJJابودی جنJJJگ را بJJJدون نJJJابودی طبقJJJات و سJJJاختن سوسJJJياليزم     

مJJيم، و همچنJJين تفJJاوت مJJا در آنسJJت کJJه بJJه قJJانونی بJJودن،  مJJی فه
  هJJای مترقJJی بJJودن و نJJاگزير بJJودن جنگهJJای داخلJJی، يعنJJی جنJJگ   

طبقJJJه ی سJJJتمکش عليJJJه سJJJتمگران، بردگJJJان عليJJJه بJJJره داران،     
دهقانان سرف عليه فئودالهJا، کJارگران مJزدور عليJه بJورژوازی،             

سيفيسJJتها و فJJرق مJJا، مارکسيسJJتها ، بJJا پا. کJJامال اذعJJان مJJی کنJJيم
که به ضرورت مطالعه و بررسی تاريخی هر  آنارشيستها در آنست

از نقطJJJه ی نظJJJر ماتريJJJاليزم ديالکتيJJJک   ( جنگJJJی بطJJJور عليهJJJده  
در تاريخ بکرات جنگهائی وجود داشته . اذعان می نمائيم) مارکس

که با وجود تمام وحشتها و سبعيتها، فالکتهJا و شJکنجه هJائی کJه                 
وطسJJت، مترقJJی بJJوده يعنJJی بJJه تکامJJل      مسJJلما بJJا هJJر جنگJJی مرب   

بشJJريت سJJود ميرسJJانده و بJJه تخريJJب موسسJJات ارتجJJاعی بسJJيار    
، وحشيانه تJرين حکومتهJای   ) مثال استبداد و يا فئوداليسم( مضر  

به اين جهت . کمک ميکرده اند  ) ترکيه و روسيه  ( مطلقه ی اروپا    
بايJد بJه ويJژه خصوصJيات تJاريخی جنJگ کنJونی را مJورد بررسJJی         

  . دادقرار 
  جنگ کنونی جنگی امپرياليستی است

امپرياليزم عالی ترين مرحله ی تکامل سرمايه داريست که فقط ... 
سJJJJرمايه داری در درون . در قJJJJرن بيسJJJJتم حاصJJJJل گرديJJJJده اسJJJJت

دولتهای ملی قديمی که بدون تاسيس آنها نمی توانسJت فئJوداليزم        
 آن درجJه  سرمايه داری تا. را سرنگون نمايد به تنگنا افتاده است    

تمرکز را تکامل داد که رشته های کاملی از صJنايع را سJنديکاها،          
تراست ها، اتحادهای سرمايه داران ميلياردر تصاحب کJرده انJد و           
تقريبا تمام کره زمين به شکل مستعمره يا از طريق سردرگم کردن 

سJJالطين « ممالJJک غيJJر در هJJزاران تJJار اسJJتثمار مJJالی بJJين ايJJن      
تJالش بJرای انحصJار، بJرای تصJاحب      . ه اسJت  تقسيم گرد » سرمايه

سرزمينهای ديگران به منظور سرمايه گذاری و صدور مواد خJام           
        . و غيJJJJJJره جانشJJJJJJين آزادی بازرگJJJJJJانی و رقابJJJJJJت شJJJJJJده اسJJJJJJت     

سرمايه داری که در مبارزه با فئوداليزم آزاد کننJده ی ملتهJا بJود،       
ها مبدل  تبه سرمايه داری امپرياليستی، به عظيم ترين ستمگر مل

سرمايه داری مترقی، مرتجع شد، و نيروهای مولJده را تJا            . گرديد
آن درجه تکامل داد که بشريت يا بايد به سوسياليزم وارد شود يJا           

» بJزرگ « اينکه سالها و حتی دهها سال مبارزه مسJلحانه ی دول    
را بJJJJه منظJJJJور حفاظJJJJت مصJJJJنوعی سJJJJرمايه داری بJJJJه صJJJJورت     

ت و انJJواع و اقسJJام مظJJالم ملJJی    مسJJتعمرات، انحصJJارها، امتيJJازا  
  . تحمل کند

  »است) بخصوص جبری(جنگ ادامه ی سياست با وسائل ديگر « 
اين جمله معروف به يکی از ژرف انديش ترين نويسندگان مسائل   

مارکسيستها هميشه بJه حJق      . تعلق دارد » کالوزيتس« نظامی، به   
ک از اين بيان را شالوده ی تئوريکی نظرات نسبت به اهميت هر ي

مارکس و انگلس هميشه به خصJوص از ايJن          . جنگها می دانستند  
  . نقطه ی نظر به جنگهای گوناگون نگاه می کردند
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شما می بيند که دولتها و . اين نظريه را با جنگ کنونی تطبيق کنيد
طبقات حاکمه ی انگلستان و فرانسه و آلمان و ايتاليا و اتJريش و      

      JJا نJJال، تقريبJJا سJJرف دههJJيه در ظJJارت   روسJJJت غJJرن، سياسJJيم ق
مستعمرات، اجحاف و ظلم به ملل غيJر، سJرکوبی جنJبش کJارگری          

در جنگ کنونی چنين سياستی، به ويJژه چنJين         . را اجرا می کردند   
منجمله هم در اتJريش و هJم در روسJيه،     . سياستی تعقيب می شود   

سياست چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ عبارت از اسارت      
بر عکJس مJا در چJين و ايJران و هنJد و         . نهاملتهاست، نه آزادی آ   

ساير کشورهای وابسته طی دهها سال اخير سياست بيداری برای 
ليJون نفJر، آزادی آنهJا از اسJارت دول     يحيات ملی دهها و صJدها م     

جنJگ بJر چنJين زمينJه ای         . بزرگ ارتجاعی را مشاهده مJی نمJائيم       
يJبخش  تاريخی اکنون نيز می تواند جنگ مترقی بورژوازی و آزاد          

  . ملی باشد
کافيسJJJت از نقطJJJه ی نظJJJر ادامJJJه سياسJJJت دول بJJJزرگ و طبقJJJات     

  ينکJJه بالفاصJJلهااساسJJی داخJJل آنهJJا، بJJه جنJJگ کنJJونی بنگJJريم، تJJا  
جنبه ی ضد تاريخی و کذب و سالوسی فاحش اين عقيده کJه گويJا            

را تبرئJJه نمJJود » دفJJاع از مJJيهن« مJJی تJJوان در جنJJگ کنJJونی ايJJده 
  .مشهود گردد

  . نوشJJJJJJJJJJته شJJJJJJJJJJده اسJJJJJJJJJJت ١٩١٥ اوت سJJJJJJJJJJال –در ژوئيJJJJJJJJJJه 
 -٣١٨ ص ص ٢٦لنJJJين، کليJJJات آثJJJار، چJJJاپ پJJJنجم روسJJJی، جلJJJد 

٣١١.  
  راسخ. ر: تهيه و تنظيم

  

 »لنين«  آوريل سالگرد تولد ٢٢به مناسبت 

 …              Jارزه ای اسJی مبJت امر معارف مردم يکی از بخش های ترکيب
 در مقابل دوروئی و دروغ ما می   . که ما اکنون مشغول آن هستيم     

آشکارا نشJان داد    جنگ  . مل و علنی را قرار دهيم     توانيم راستی کا  
که بورژوازی با آن خJود را پJرده پوشJی ميکJرد          » اراده اکثريت « 

چيست، جنگ نشان داد که يک مشت قدرت دارندگان بخاطر منافع 
  . خود ملل را به کشتار ميکشانند

 اعتقادی که دموکراسJی بJورژوازی در خJدمت اکثريJت مJردم قJرار              
قJانون اساسJی مJا، شJوراهای مJا      . دارد حاال به کلی تضعيف گرديد    

بJJرای اروپJJا پديJJده ی تJJازه ای بJJود امJJا بJJرای مJJا هنJJوز بJJر اسJJاس    

تJرين   قابل فهم است و بJه عنJوان به    ١٩٠٥تجربه ی انقالبی سال     
مJJJا حکمفرمJJJايی زحمتکشJJJان و   ... مثJJJال تبليغJJJات خJJJدمت ميکنJJJد  

غ نمJJوده ايJJم و ايJJن امJJر  اسJJتثمار شJJوندگان را بJJه طJJور علنJJی ابJJال 
  .باعث قدرت و مايه ی شکست ناپذيری ما می شود

ايدئولوژی قبال به ابزار تسلط طبقاتی بJورژوازی مبJدل و مملJو       .. 
از روح طبقاتی بورژوازی بود و قصJد داشJت کJارگران پيشJرو را           

  ... در خدمت سرمايه داران قرار دهد 

          Jب خJه مکتJيم کJار ميکنJرده اظهJی پJور بJه طJا بJدگی و مJJارج از زن
توطئJJه ايJJی کJJه از طJJرف . خJJارج از سياسJJت دروغ و ريJJا کاريسJJت

نمايندگان بورژوازی در رابطه با علوم و فرهنگ فزون تر به راه     
انداخته شده بود چه معنی داشت؟ همه ی بيانات و هزاران رساله     
آنان نشان داد که اشخاص مذکور دانش را در انحصار خJود تلقJی             

  .ابزار ی جهت تسلط بر عوام مبدل ساخته اندکرده و آنرا به 

آنهJJJJا از تحصJJJJيالت خJJJJود بJJJJه مقصJJJJد خنثJJJJی سJJJJاختن تعليمJJJJJات        
سوسياليسJJJJتی اسJJJJتفاده بJJJJرده و بJJJJر ضJJJJد نهادهJJJJای کJJJJارگران و    

  .کشان بطور علنی فعاليت نمودندزحمت

کJJارگران و دهقانJJان روسJJی ضJJمن مبJJارزه ی انقالبJJی، بJJه تعلJJيم و  
آنها متوجه شدند که تنهJا نظJام مJا ،       . تربيت نهائی خود نايل آمدند    

حکمفرمايی واقعی را نصيب شان خواهJد نمJود؛ آنهJا معتقJد شJدند       
کJه قJدرت دولتJی بJه صJورت تJام و تمJام بايJد بJه کمJک کJارگران و            
دهقانJJان فقيJJر بشJJتابد تJJا آنهJJا بتواننJJد مقاومJJت مالکJJان و سJJرمايه    

  . داران را بطور نهايی شکست بدهند

 JJوی دانJJه سJJان بJJرای   زحمتکشJJش بJJه دانJJرا کJJد زيJJت کردنJJش حرک
نJه دهJم تJود ه هJای زحمJتکش      . پيروزی شان امری ضروری بود   

فهميدنJJد کJJه دانJJش ابJJزار مبJJارزه بJJه خJJاطر آزادی ميباشJJد، عJJدم       
موفقيت های شان بخاطر فقدان علوم است و حاال بايد علومی قابل 

از اينکJJJه شJJJوراها خودشJJJان بJJJه . دسJJJترس همگJJJان سJJJاخته شJJJود
ه ی نJJوين سوسياليسJJتی دسJJت زدنJJد پيJJروزی مJJJا      سJJاختن روسJJي  
    آنهJJJا بJJJر اسJJJاس تجربJJJه شJJJان، بJJJر پايJJJه ی عJJJدم   . تضJJJمين اسJJJت

      موفقيJJت هJJا و اشJJتباهات شJJان درس مJJی خواننJJد، آنهJJا مشJJاهده        
می کنند که آموزش علوم و دانش برای ختم ظفر آفرين مبارزه ای 

  .کJJJJJه فعJJJJJال سJJJJJرگرم آن انJJJJJد چJJJJJه قJJJJJدر ضJJJJJروری مJJJJJی باشJJJJJند      
د انحالل ظاهری ادارات زياد و توطئه های روشنفکران، ما با وجو

مJی بينJJيم کJJه سJJابقه ی مبJJارزه تJJود ه هJJا را يJJاد داده کJJه خودشJJان  
افJJرادی کJJه در  . بخJJاطر تحJJوالت در سرنوشJJت شJJان مبJJارزه کننJJد   

  .حJJJJJJJرف نJJJJJJJه بلکJJJJJJJه در عمJJJJJJJل بJJJJJJJا مJJJJJJJردم همJJJJJJJدرد هسJJJJJJJتند      
  JJرای مJJن بJJد و ايJJد آمJJا خواهنJJک مJJه کمJJين بJJمت معلمJJرين قسJJا بهت

  . ضمانت واقعی برای پيروزی سوسياليزم خواهد بود

سJيه تJاريخی   اقتباس از بيانه در اولJين کنگJره معJارف سراسJر رو       
   ١٩١٨ اگوست سال ٢٨

  
  ٧٨، ٧٧، ٧٦، ص ٣٧لد کليات لنين، ج

  راسخ. ر: تهيه و تنظيم


