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 سرمقاله

 مطالبات کارگران و

 » طرح هدفمندسازی يارانه ها «

 روزمره  مشکالت  و  اقتصادی  بحران  رفع  برای
 لزوم  زحمتکشان٬  و  دولت کارگران  که  نيست  ی

 کند  قطع  را  حساب ! سوبسيدها  فورًا  بايد  می  دولت
 دخل و خرج کليه سرمايه داران بازاری و غيربازاری
 در  علنًا  دولت های غربی را  ديگر  ارتباط مالی با  و

 کند  اعالم  و . مطبوعات  حساب  دفترهای  تمامی  بايد
 ها » بنياد « کتاب و اسرار معامالتی ثروتمندان ايران و

 بايد کل جامعه بداند که مسئله بر سر چيست؟ . وند باز ش
 اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است و
 چه  کند٬  قطع  را  سوبسيدها  که  است  مجبور  دولت
 ترسی از علنی کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟ اگر
 اقليتی  که  داران  داران و سهام  سرمايه  قرار است که

 معامال  اسرار  هستند٬  جامعه  بدانند٬ در  را  جامعه  تی
 گردانندگان  توليدکنندگان٬  يعنی  جامعه٬  اکثريت  چرا٬

 اصلی توليد٬ از آن اسرار آگاه نباشند؟

۲ صفحۀ



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 » طرح هدفمند سازی يارانه ها « مطالبات کارگران و

 مازيار رازی

سيد به ضرر کارگران است  حذف سوب

 به  ۱  که  کرد  است ۶۰.۵ دولت اعالم  ميليون ايرانی قرار
 هزار و پانصدتومان يارانه نقدی ۴۰ هزارتومان و ۴۴ ماهی

 که . بپردازد  اول  فاز  مانده۵ ٬ برای  باقی  آن  از  ۵ ماه
 است هزارميليارد  شده  گرفته  نظر  در  بودجه  . تومان

 اگرقرارباشد که همين برنامه برای يک سال اجرا شود بودجه
 نياز  و ۳۰۶۷۳ مورد  بود ۵۰۰ ميليارد  خواهد  تومان  ميليون

 درصد هم ماليات ۲۳ که مطابق قانون برای درآمدهای دولت
 شود  پرداخته  داری کل باد  اين . به خزانه  به  توجه  با  که و

 می تواند  به صورت يارانه ٪۵۰ دولت تنها  را  درآمدها  از
 نمايد  پرداخت  توزيع  نقدی  و ۳۰۶۷۳ برای  ۵۰۰ ميليارد

 نزديک به  که  است  الزم  تومان  و ۷۵۴۵۶ ميليون  ميليارد
 . ميليون تومان يارانه حذف شود ۸۱۰

 طبعًا  ۲  سوبسيدها٬  از  رقم  اين  سرسام حذف  درآمد  از
 داران آور  گيرد سرمايه  نمی  مردم . صورت  است  قرار

 پراخت کنند  را  رقم  اين  کارگران  با . زحمتکش و  چگونه؟
 برق  برابر ۳ بهای آب . افزايش بهای لوازم اوليه معيشتتشان

 برابر ۴ نان لواش  برابر ۴ بنزين  برابر ۱۲ گاز  برابر ۶
 درصد و بهای قند و ۶۶ قيمت برنج هم . افزايش خواند يافت

بديهی است که اين ارقام در سال . باال می رود ٪۵۰ شکر هم
 . های بعد افزايش خواهند پذيرفت

 چکيدۀ استدالل مدافع طرح هدفمندسازی يارانه های چنين  ۳
 تومان ۱۰۰۰ فرض کنيد که کااليی با قيمت تمام شدۀ : است

 تومان عرضه می شده ۱٥۰۰ توليد و در بازار آزاد٬ به قيمت
 پرداخت فرض . است  تومان در قالب سوبسيد ٤۰۰ ًا دولت با

 تا  است  می داده  مردم  به  امکان را  اين  کاال٬  اين  بر روی
 سوبسيدی  قيمت  به  را  نظر  مورد  تومان ۱۱۰۰ کاالی

 با اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها٬ قرار . خريداری کنند
 تومان سوبسيد٬ اوًال به طور نقدی و ثانيًا به ٤۰۰ است تا اين

 اق  به  درآمد طور مستقيم  کم  ) دهک های پايين درآمدی ( شار
 تعلق گيرد تا آن ها بتوانند کاالی مورد نظر را نهايتًا با همان

 تومان ۱٥۰۰ تومان و مابقی مردم به قيمت آزاد ۱۱۰۰ قيمت
 به ( اما٬ همين حذف سوبسيد کاالها و خدمات . خريداری کنند

 گازوئيل  بنزين و  مورد  شدت تورم ) خصوص در  به  خود ٬ 
 قيمت بازاری آن کاال . زاست بنابراين پس از اجرای طرح٬

 . تومان خواهد بود ۳۰۰۰ تومان٬ که مثًال ۱٥۰۰ ها ديگر نه

 در نظر گرفتن  با  اقشار کم درآمد  تومان ٤۰۰ بدين ترتيب٬
 که  را  کااليی  بايد  طرف دولت٬  از  پرداختی  نقدی  سوبسيد

 بها ۱۱۰۰ سابقًا  به  اکنون  اند٬  ی تومان خريداری می کرده
 کنند ۲٦۰۰  تهيه  هدفمند . تومان  طرح  بودن  زا  تورم  پس

 که احتماًال ( کردن يارانه ها٬ باعث می شود تا سوبسيد نقدی
 شد  پرداخت خواهد  اجرای طرح  از  پيش  ميزان  همان  ٬ ) به

 . کفاف خريد کاالها و خدمات سابق را نخواهد داد

 جای سؤال دارد که آيا همراه با اين افزايش سطح عمومی  ٤
 سطح  و بعضًا رسيدن آن ها به قيمت های جهانی  يمت ها ق

 توضيح  به  نيازی  باال می رود؟  توّرم  با  متناسب  دستمزدها
 پولی  اگر دستمزد  تغييری نکند ) اسمی ( واضحات نيست که

 يابد (  کاهش  حالت  بدترين  در  سطح ) يا  تورم٬  با  همراه ٬ 
 کند  می  سقوط  مردم  خريد  قدرت  نتيجتًا  و  واقعی  . دستمزد

 منًا اين را هم بايد در نظر گرفت که ارقام تورم اعالم شده ض
 صرفًا  دولت٬  آماری  مراکز  و  مرکزی  بانک  سوی  از
 اگر  حتی  بنابراين  تر؛  بيش  نه  و  دارد  تبليغاتی  مصرف

 توّرم٬ تعديل شود٬ " ساختگی " دستمزد هر سال٬ با اين ارقام
 ما شاهد کاهش قدرت  يعنی زندگی روزمّره  بازهم در عمل

 بود  خواهيم  درآمد٬  کم  اقشار  ويژه  به  مردم٬  اين . خريد  با
 هدف  وسيلۀ " حساب٬  به  منابع  تخصيص  الگوی  کارآمدی

 ( خانوار  جمهوری "  فخيمۀ  دولت  اهداف  از  يکی  مثابۀ  به
 . به کل منتفی خواهد بود ) اسالمی

 بر خالف موعظه  ٥  می کند٬  فقير تر  را  فقرا  تورم  گرچه
 بر  نظام٬  دلسوزان  برای " همۀ " های  بلکه  نيست؛  بد  مردم

 غيره٬ يک صاحبان دارايی های ثابتی از قبيل زمين٬ ملک و
 به شمار می شود " موهبت الهی "  از ِقَبل همين . هم  که  چرا

 باال می رود و بخشی " يک شبه " تورم است که بهای امالک
 می شود  فربه  بادآورده  ثروتی  با  جامعه  ترتيب٬ . از  اين  به

 جرای طرح٬ نابرابری در الگوی توزيع خود تورم ناشی از ا
 ديگر از ساير اثرات تورم بر . درآمد را اساسًا تشديد می کند

 از  بسياری  و  واردات٬  و  صادرات  ملی٬  پول  ارزش
 . متغيرهای ديگر اقتصادی بگذريم

سرمايه داری در مورد سوبسيدها  تناقضات دولت 

 ضرورت  ٦  توجيه  در  ها « دولت  يارانه  کردن  » هدفمند
 کند است  می  خدمات دالل  و  کاالها  به  پرداخت سوبسيد  که٬

 بنزين ( مختلف  و  نان  ويژه  اصوًال ) به  اين٬  غير کاراست و
 اقالمی  چنين  پايين  های  قيمت  از  که  هستند  پردرآمد  اقشار
 بنابراين٬ بايد بيش تر منتفع می شوند و نه اقشار کم درآمد؛
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 رفت و به گ " هدف " در پرداخت سوبسيد ها اقشار نيازمند را
 اين . کرد " هدفمند " عباراتی پرداخت اين مبالغ را جهت دار و

 اگر طبق گفته دولت قرار است به . استدالل کذب محض است
 شود ٥٤  داده  اختصاص  يارانه  نفر  عبارتی . ميليون  به

 از ۸٥ وضعيت  در جمعيت ٦۳ درصد  که  نفری  ميليون
 طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارها شرکت کرده
 بودند٬ به گونه ای بوده است که واجد شرايط دريافت يارانۀ
 آن صورت ديگر بحث هدفمند  در  شمار می رفته٬  نقدی به
 کردن يارانه ها موضوعيت پيدا نمی کند٬ چرا که نظام فعلی
 افراد  از  اعظمی  بخشی  هم  اکنون  همين  تا  يارانه  پرداخت

 . است واجد شرايط دريافت يارانه را هدف قرار داده بوده

ست  تجارب بين المللی قطع سوبسيدها منفی ا

 سياست  ۷  چنين  دهۀ اعمال  طی  التين  آمريکای  در  هايی
 درصد در سال ٥۰۰ مثًال ( رقمی باعث ايجاد توّرم سه ۱۹۸۰

 های خارجی را تشديد کرد و گشت٬ بحران بدهی ) در برزيل
 از دسترسی به خدمات اساسی باعث محرومّيت کم  درآمدها

 ب (  آب حتی  و  دهۀ ) رق  که  طوری  به  در ۱۹۸۰ شد٬  را
 برباد رفته « آمريکای التين٬  اواخر دوران . ناميدند » دهۀ  يا

 بگيريد  نظر  در  را  و : شوروی  يلتسين  شوک « انتخاب
 المللی پول و های صندوق بين در پی اجرای سياست » درمانی

 جا رسيد که مردمی سال بدان ٥ حذف سوبسيدها٬ در کمتر از
 ان  از  اکتبر که  گورباچف ) ۱۹۱۷ ( قالب  حاکمّيت  آغاز  تا

 تنها ) ۱۹۸٥ (  گوشت  کيلو  هر  پرداخت ٤ بابت  روبل
 برابر ۱۰۰۰ کردند با روی کار آمدن يلتسين مجبور بودند می

 يک کيلو گوشت بپردازند ) روبل ٤۰۰۰ ( آن را  . بابت تهيۀ
 تعديل  های  طرح  اجرای  در  تاريخی  تجربيات  بنابراين

 حذف ت ( ساختاری  برای که  سوبيبدها  آزادی سازی " دريجی
 و عدم مداخله در مکانيسم قيمت گذاری بازار٬ يکی " قيمت ها

 افزايش تند ) از سياست های کليدی آن به شمار می رود  با ٬ 
 . تورم همراه بوده است

 مطالبات کارگران برای حفظ منافعشان

 و  ۸  کارگران  مدافع  را  خود  ظاهرًا  که  دولتی  چرا
 ی دهد٬ به جای حذف سوبسيدها٬ برای حل زحمتکشان جلوه م

 مسايل اقتصادی اش٬ سرمايه داران را هدف قرار نمی دهد؟
 اعمال نمی کند که سرمايه دارانی  ماليات بر در آمد را  چرا
 به  را  خود  ها  سرمايه  و  کرده  انباشت  تومان  ميلياردها  که
 بانک های اروپايی سرازير کرده٬ تاوان بحران اقتصادی را

 ک  و پراخت  به نند؟  را  خود  آمد  در  از  ناچيزی  بخش  تنها

 زير " يارانه " عنوان  فقير  مردم  بايد  چرا  بدهند؟  دولت  به
 ضرب بروند و فقيرتر شوند؟

 بنياد های مرتبط به سپاه پاسداران که کل ثروت و چرا  ۹
 نبايد  دست دارند٬  در  نفت را  فروش  از  درآمدهای حاصله

 تاوان بحران اقتصادی را بدهند؟

 آيا خريداری سالح ها سنگين و تجهيزات و سالح ها – ۱۰
 برای نيروی ضد شورش که سال پيش به جان مردم افتاده و
 قتل و عام کرده٬ ضرورتی  هزارها تن از جوانان مبارز را

تر ازسوبسيدها برای مردم عادی است؟

 نوار  ۱۱  کمک های مالی سرشار به حزب اهللا لبنان و  آيا
 از غزه  تر  زحمتکشان مهم  و  کارگران  برای  ها  يارانه
است؟

 : در مقابل سؤاالت فوق٬ محمود احمدی نژاد می گويد  ۱۲
 سرمايه داری ای در ايران وجود " "! ما نوکر مردم هستيم "

 " ندارد  نابسامان "!  اوضاع  اقتصادی  تحريم  فشار  زير  ما
 نمی  را  کارگران  مطالبات  کفاف  دولت  درآمد  و  هستيم

 می گويند . داشت و فداکاری کرد " صبر انقالبی " بايد "! دهد
 بايد "  شوند و نياز به » نوسازی « و » بازسازی « کارخانه ها

 دارند  ارز  دالر  ها  سودآور " می گويند . ميليون  ها  کارخانه
 بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند  ". نيست و در آنها

 " می گويند  حل :  مسايل اقتصادی را  ها  هدفمند سازی يارانه
 "! می کنند

 پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمايندگان سرمايه داران  ۱۳
 است  " بسيار ساده  است که دولت مجبور :  اگر اوضاع وخيم

 می شود سوبسيد ها را قطع کند٬ بگذاريد حساب دخل و خرج
 اگر می خواهيد ما فداکاری کنيم٬ دفترها را ! را ما نيز ببينيم

 بايد جزء اسرار باشند؟ دول چرا حساب و کتاب ها ! باز کنيد
 " غربی که از آنها با خبر است٬ چرا ما نباشيم؟

 برای  ۱٤  روستا  و  شهر  زحمتکشان  و  کارگران  وضعيت
 آنان حتی قادر به يک زندگی عادی انسانی : همه روشن است

 کرايه مسکن گزاف٬ گرانی مواد غذائی و وضع وخيم ( نيستند
 امکان ... طوح دولتی بهداشت و فساد و رشوه گيری در تمام س

 دولتی نمی دهد  کارگران غيروابسته  به  ). زندگی متوسط را
 اما٬ سرمايه داران بازار٬ دالالن و رشوه گيران دولتی٬ طی

 اند  پولدارترشده  و  پولدارتر  گذشته  های  اموال . سال  اينان
 انباشت کرده و در ادامه روش دولت شاهنشاهی٬ برای روز

 خ  های  بانک  در  دالر  گذارند مبادا٬  می اين . ارجی



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۴ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 تحت کنترل خود  را  استثمارگران که حيات اقتصادی جامعه
 کنند  نمی  برمال  را  خود  معامالتی  اسرار  هرگز  . دارند٬
 و  غربی  دالالن  با  ارتباط  ارز٬  فروش  و  خريد  چگونگی
 ماند  می  باقی  پرده  پشت  هميشه  غيره  و  مالی  . زدوبندهای

 ز  برای  ای  شيوه  چنين  اين  که  است  قابل بديهی  حمتکشان
 . پذيرش نيست و نبايد ادامه يابد

 روزمره  ۱٥  مشکالت  و  اقتصادی  بحران  رفع  برای
 کارگران و زحمتکشان٬ لزومی نيست که دولت سوبسيدها را

 کند  کليه ! قطع  خرج  و  دخل  حساب  فورًا  بايد  می  دولت
 ديگر  سرمايه داران بازاری و غيربازاری و ارتباط مالی با

 بايد تمامی . ا علنًا در مطبوعات اعالم کند دولت های غربی ر
 دفترهای حساب و کتاب و اسرار معامالتی ثروتمندان ايران

 باز شوند » بنياد « و  بايد کل جامعه بداند که مسئله بر سر . ها
 چيست؟ اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است
 و دولت مجبور است که سوبسيدها را قطع کند٬ چه ترسی از

 کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟ اگر قرار است که علنی
 هستند٬  جامعه  در  اقليتی  که  داران  سهام  و  داران  سرمايه
 اسرار معامالتی جامعه را بدانند٬ چرا٬ اکثريت جامعه٬ يعنی
 آگاه  اسرار  آن  از  توليد٬  اصلی  گردانندگان  توليدکنندگان٬

نباشند؟

 دست  ۱٦  اين  اجزاء  تمام  با  بايد  کامل کارگران  آشنايی  گاه
 داشته باشند٬ و خود تصميم بگيرند که چه سوبسيدی بايد قطع
 آن  کارکرد  نحوه  باره  در  توانند  می  آنان  تنها  زيرا  شود٬

 کارگران قابليت بيشتری برای کنترل صنايع٬ . قضاوت کنند
 . بانک ها و تجارت دارند٬ تا سرمايه داران و مديران نااليق

 ک  ۱۷  کنترل  استقرار  اسرار بدون  کليه  لغو  و  ارگری
 اوضاع  بهبود  جهت  در  اقدام  هرگونه  اجرای  معامالتی٬

 بود  توسط دولت . اقتصادی غيرممکن خواهد  قطع سوبسيدها
 . سرمايه داری يک عمل غير اصولی است

 منتخب  ۱۸  نمايندگان  توسط  کارخانه٬  هر  سطح  در  بايد
 ايی کارگران٬ و نه نهادهای اسالمی وابسته به دولت٬ کميته ه

 گذاری های  برای بازرسی دفاتر٬ نظارت بر توليد٬ سرمايه
 در  کار  سازماندهی  کارگران و  اخراج  يا  و  استخدام  جديد٬

 تنها . کارخانه و کليه امور مربوط به کارگران٬ تشکيل گردد
 از طريق چنين کاری است که استقرار کنترل کارگری معنای

 کند  می  پيدا  ت . واقعی  می  روشی  چنين  با  مسئله تنها  واند
 مورد بررسی " طرح هدفمند سازی يارانه ها " سوبسيدها و و

 . قرار گيرد

شنهادی اول مه  قطع نامه پي

 ۱۳۹۰ ارديبهشت ۱۱

 همبستگی  و  اتحاد  روز  کارگر٬  جهانی  روز  مه٬  ماه  اول
 است  مناسبات . طبقاتی  عليه  کارگران  روز٬  اين  در

 ز  می  اعتراض  به  دست  داری  سرمايه  . نند استثمارگرانه
 تن  بيکاری٬  فقر٬  از  فارغ  جهانی  ايجاد  برای  کارگران
 فروشی٬ اعتياد٬ تبعيض٬ ناامنی شغلی٬ تجارت انسان و نبود

 . آزادی بيان مبارزه می کنند

 دستمزد های زير خط فقر٬  کارگران ايران در اين روز٬  ما
 نظام سرمايه قراردادهای موقت٬ نابرابری های معيشتی در

 تبعي  نيز  و  و داری  ارعاب  و  قومی  و  جنسی  های  ض
 و غيره دستگيری فعالين کارگری٬ دانشجويان٬ معلمان٬ زنان

 . را محکوم می کنيم

 ايران  کارگران  مناسبات ٬ ما  عليه  و  راستا  اين  در
 رئوس مطالبات فوری خود را به ٬ نابرابرسرمايه داری حاکم
 : شرح زير اعالم می داريم

 فعالين جنبش  ۱  تمام  و  اسالو  های اجتماعی و منصور
 کسانی که برای اعتراض به نابرابری و تبعيض در زندان
 هستند٬ فورًا و بدون قيد و شرط آزاد و کليه احکام صادره

. لغو گردد



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۵ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 کارگری٬  ۲  مستقل  های  تشکل  ايجاد  بيان٬  آزادی
 است و  کارگران  حق اوليه  تجمع  اعتصاب و  اعتراض٬

 . بايد به رسميت شناخته شوند

 د  ۳  امسال حداقل  برای  و ۳۰۳ ستمزد  چهل  و  هزار
 تحميل فقر مطلق بر ما هشت تومان در ماه اعالم  شده٬

 است  هايمان  خانواده  و  دستمزد . کارگران  ۳۰۳ حداقل
 آمار  مرکز  که  است  شده  تعين  حالی  در  تومان  هزار

 نفری در تهران برای ٤ ايران٬ هزينه زندگی يك خانواده
 حدود  را  هزار تومان اعالم ۲۰۰ ميليون و ۱ سال آينده

 خانواده  هر  يعنی  است٬  از ٤ كرده  بيش  بايد  ۱ نفره
 فاصله  فقر  خطر  از  تا  باشد  داشته  درآمد  تومان  ميليون

 تورم در حال افزايش است و بسيار باالتر از نرخ . بگيرد
 بنابراين٬ دستمزدها بايد . درصد اعالم شده است ۲٥ مرز

 مناسب با سطح تورم حداقل دستمزدها فورًا افزايش يابد و
 مرجع . و جوابگوی نيازهای معيشتی کارگران باشد  تنها

 نمايندگان  دستمزدها  حداقل  تعيين  برای  دار  صالحيت
 . واقعی کارگرانند

 استقرار کنترل کارگر  ٤  معامالتی و  اسرار  در . ی لغو
 کارخانه ها سودآور " مقابل استدالل های مديران که گويا

 بست  بايد  آنها  در  و  بازنشسته نيست  کارگران  و  شود  ه
 که ٬ " شوند  است  اين  کارگران  ما  اوضاع " پاسخ  اگر

 دفترها ! وخيم است بگذاريد حساب دخل و خرج را ببينيم
 خواهان اعمال کنترل کارگری ما کارگران !" را باز کنيد

 . در کارخانه ها٬ هستيم

 اخراج و ٬ داشتن شغل در جامعه حق هر انسانی است  ٥
 رگران به هر بهانه ای جرم محسوب شده بيکار سازی کا

 کار  سر  به  فورا  بايد  بيکاران  و  ها  اخراجی  تمام  و
 . برگردند

 اعتراضی  ٦  از  جنبشهای  بخشی  موجود  اجتماعی
 ما پشتيبانی خود را از . مبارزات طبقاتی کارگران هستند

 های  جنبش  و ٬ دانشجويی تمامی  اعالم  زنان  و  معلمان
 فعالي  محاکمه  می دستگيری و  به شدت محکوم  را  ن آنها

 ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد شرط تمامی . نماييم
 در بندند٬  و  در ماههای اخير بازداشت شده  مبارزان که

 . هستيم

 و  ۸  باشد  بهداشت و آموزش برای همگان رايگان بايد
 تمامی  برای  اجتماعی  تامين  بيمه  و  مکفی  بيکاری  بيمه

 . پرداخت بايد گردد خانه دار افراد آماده به کار و زنان

 تبعات نظام  ۹  از  و  انسانی  ای غير  پديده  کودکان  کار
 شود  اعالم  ممنوع  بايد  و  است  بايد . سرمايه  از کودکان

 و  امنيت  و  شادی  و  نشاط  از  سرشار  و  امن  محيطی
 . رفاهی و بهداشتی برخوردار باشند  امکانات آموزشی

 ج  ۱۰  گونه  هر  است و  محکوم  داسازی تبعيض جنسی
 جنسی و کليه قوانين تبعيض آميز بايد لغو گردد و برابری
 حقوق انسانی زن و مرد در تمامی عرصه ها در جامعه

 . بايد به رسميت شناخته شود

 ای محکوم  ۱۱  و سنگسار به هر بهانه  اعدام  هر گونه
 و  جرايم  تمام  ريشه  چون  مناسبات است  در  ناهنجاريها

 . سرمايه داری است

 کار قراردا  ۱۲  موقت  ترين ٬ دهای  ای  پايه  تعرض به
 است  کارگران  جانب . حقوق  از  موقت  قرارداد  انعقاد

 کليه  و  شود  اعالم  ممنوع  بايد  دولت  و  کارفرمايان
 . قراردادهای موقت بايد به استخدام رسمی تبديل شوند

 اول ما مه بايد به عنوان تعطيل رسمی شناخته شده و  ۱۳
 و هر گونه ممنوعيت و در تقويم رسمی کشور قيد گردد

 . محدوديت برگزاری مراسمهای اول مه برچيده شود

 اخراج  ۱٤  و  هستيم  کارگر  جهانی  طبقه  از  بخشی  ما
 جنسيت ٬ مذهب ٬ قوميت ٬ کارگران مهاجر را به بهانه نژاد

 . متفاوت محکوم می کنيم و مرز جغرافيايی

 نظام  ۱٥  عليه  جهان  کارگران  تمام  مبارزات  از  ما
 دار  کنيم سرمايه  می  حمايت  ساير . ی  کارگران  از  ما

 تظاهرات  اندازی  راه  با  ما٬  از  حمايت  در  که  کشورها
 می  قدردانی  اعتراض کردند٬  ايران  داری  سرمايه  عليه

 مبارزات کل . کنيم  از  بخشی  ايران  کارگران  ما  مبارزه
 . کارگران جهان عليه سرمايه داری است

جمعی از فعاالن کارگری
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ستانه اول ماه مه رگری ارزيابی جنبش کا  ۱۳۹۰ در آ

 مصاحبۀ ميليتانت با رفيق عليرضا بيانی

 تشکر از شرکت : ميليتانت  پس از . در اين مصاحبه ت با  لطفا
 خود  خودت بده توضيح ٬ معرفی  تجارب  اساس  بر  در که

 سال  مه  ماه  اول  سازماندهی  چگونه ايران٬  را  پيش  های
 ه می دانی؟ ارزيابی کرده و نکات مثبت و منفی آن چ

 . با درود به شما و تشکر از ترتيب دادن اين مصاحبه

 مرتبط  را  فعاليت کارگری خود  و  هستم  بيانی  عليرضا  من
 انقالبی با  مارکسيزم  دانم گرايش  ازفعاليت . می  ای  دوره

 در ايران و در همکاری با  شورای همکاری « های خود را
 و فعالين کارگری  بيش از گذراندم و اکنون کمی » تشکل ها

 . يکسال است که در خارج از ايران زندگی می کنم

 خوب می دانيم درايران تشکل های کارگری مستقلی که بتواند
 منظم  طور  وجود به  دهد  سازمان  را  مه  ماه  اول  مراسم

 ميان  در  مراسم  اجرای  تالش برای  و  ميل  اينحال  با  ندارد٬
 برای از کارگران آنقدر هست که خانه کارگر را ناچار کند تا

 عنوان  به  را  هايی  برنامه  خود  عمل٬  ابتکار  ندادن  دست
 . مراسم اول ماه مه تدارک ببيند

 کارگران زيادی با تمايل به اجرای اين مراسم و بدون داشتن
 مراسمی  چنين  در  شوند  می  ناچار  خود  مستقل  های  تشکل

 اما نکته مهمی که در اينجا وجود دارد اين است ؛ شرکت کنند
 ت  آنها  و که  شده  مراسم  اين  وارد  اند  داده  نشان  بارها  اکنون

 و  شعارها  و  گرفته  کارگر  خانه  دست  از  را  عمل  ابتکار
 طوری  به  اند؛  کرده  مطرح  را  اغلب اين مطالبات خود  که

 پايانی  با بر مراسم٬  و  نداشته  کارگر  قبلی خانه  برنامه  طبق
 کارگر  خانه  سرکوب فشار  نيروهای  از ٬ و  زودتر  مراسم

 . پيش بينی شده پايان گرفته است برنامه

 اول  مراسم  تا  وادار می کند  کارگر را  زمينه عينی که خانه
 کند  برگزار  را  مه  آن ٬ ماه  اجرای  به  کارگران  تمايل وسيع

 طور که خود خانه کارگر به عنوان نهادی دولتی همان . است
 به اين دليل ساخته شد و به عمر خود تا امروز ادامه داد که

 ا تمايل کارگران وسيعی که در تالش برای داشتن خوبی ب به
 صورت در غير اين . تشکل کارگری خود بوده اند آشنا است

 نه نظام جمهوری اسالمی و نه دست پخت های ساخت خود
 نظير خانه کارگر٬ کمترين عالقه ای نه به اجرای مراسم اول

 ماه مه و نه کمترين عالقه ای به خواست کارگران جهت احيا
 داشته اند تشکل  فشار از پائين در . های مورد نياز خود  اما

 همه دوره های حيات جمهوری اسالمی٬ سرمايه داری حاکم
 بگويد  کارگران  به  تا  کرده  وادار  را  ايران  " در  می :  تشکل

 اول  مراسم  است٬  کارگر تشکل شما  خانه  بفرمائيد٬  خواهيد٬
 کارگر شر  خانه  مراسم  در  بفرمائيد  می خواهيد٬  مه  کت ماه

 که "! کنيد  اين  از  اسالمی  جمهوری  وضع  يکسو  از  منتهی
 يعنی  است٬  بدتر  هم  کند  می  دست حتی ادعا  تشکل  گاهی

 است  دردسر  برايش  هم  خودش  ديگر . ساخت  سوی  از  و
 نياز خود  تشکالت مورد  دسترسی به  دليل عدم  به  کارگران
 همين نهاد ها را به نوعی٬ وسيله ای برای ابراز خواسته های

 از دست اين نوع نهاد خود ک  رده تا جايی که ابتکار عمل را
 ها خارج کرده و رژيم جمهوری اسالمی را حتی با تشکالت

 . دست ساخت خودش به دردسر انداخته است

 تشکالت  و  دانشجويی  جنبش  در  وضعيت  اين  مشابه
 جا  تا  است٬  شده  مشاهده  ساخت دولت هم  که ی ي دانشجويی

 منحل  برای  اسالمی  جمهوری  های حکومت  تشکل  کردن
 برای ٬ دست ساخت خود  که  تالش کند  بايد  مقدار  همان  به

 در نتيجه . ممانعت از ايجاد تشکل های مستقل تالش می کند
 خواهم بگويم که صرف تشکل مستقل کارگری به عنوان می

 مطالبات  بيان  برای  ظرفی  عنوان  به  خود  مطالبه٬  يک
 نکنند٬ نه تنها کارگران است و اگر به اين تشکل دسترسی پيدا

 مطالباتشان  ساير  به  دسترسی  برای  مبارزه  و  بيان  از
 در فرصت های به دست آمده ی بلکه حت ٬ صرفنظر نمی کنند

 از تربيون های نهادهای وابسته به دولت هم همين  استفاده  با
 يکی از خاطرات بسيار تاثير . مطالبات را مطرح خواهند کرد

 کارگر گذار روی خودم شرکت در مراسم اول م  مه خانه  اه
 . در سالن ورزشی دوازده هزار نفری آزادی بود ۸٤ در سال

 شب قبل با عده ای از فعالين کارگری مشغول تهيه شعارهايی
 بوديم که فردا در مراسم خانه کارگر در بين کارگران توزيع

 بر آن بود که شعارهايی تنظيم کنيم که اوًال از . کنيم  سعی ما
 ها را گران فراتر نرفته و کارگران آن سطح آگاهی کنونی کار

 ضد  عنصر  مشخصا  و  طبقاتی  بار  دارای  ثانيًا  و  بفهمند؛
 باشد  سطح  اين  به  کننده  منتقل  يا  و  داری  مانند ( سرمايه

 تورم  رشد  با  متناسب  دستمزد  دست ). افزايش  و  شعارها
 در بررسی  ساير دوستانی که  با  کرديم و  آماده  را  نوشته ها

 به نتيجه ٬ اسم خانه کارگر و يا تحريم آن قبول شرکت در مر
 . قرارهايمان را فيکس کرديم ٬ شرکت در مراسم رسيده بودند

 ديدم و  صبح اول وقت راهی مراسم شديم٬ در جايی رفقا را
 هنوز دقيقًا . کاغذ و دست نوشته ها را بين هم رد و بدل کرديم
 شد  خواهد  آغاز  کجا  در  مراسم  که  نبود  شگرد . معلوم  اين

 دهد همي  نشان  خواهد  می  هم  که  است  کارگر  خانه  شگی
 سردرگمی که  چنان  واقع  در  هم  و  کند  می  برگزار  مراسم

 و  شده  پشيمان  راه  بين  در  زيادی  عده  که  کند  می ايجاد



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۷ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 آن . برگردند  که  است  پيدا  قدرت کامًال  دانند  می  خوب  ها
 ندارند در نتيجه مايل اند تعداد  کنترل تعداد زيادی کارگر را

 شهر را  محالت و  يا  هر نقطه  از  کسانی را  تنها  و  شکسته
 به خيال خودشان شناخته  که  بياورند  مراسم  های اطراف به

 . شده و و يا قابل کنترل باشند

 به هر حال ما که شنيده بوديم مراسم از چهاراه ايران خودرو
 رفتيم و ديديم تعداد قابل توجهی از ٬ شروع می شود  به آنجا
 می گردند کارگران هم آنجا  دنبال محل مراسم  فوری به . به

 نقطه ای ديگر رفتيم و باالخره عده ای را ديديم که در صف
 های خود مشغول شعار دادن و در حال رفتن به محل تجمع

 بود که پخش و پال . اصلی در استاديوم آزادی بودند  از اينجا
 . شديم و دو به دو يا تنهايی در بين جمعيت ُبر خورديم

 االن وقتش است که وقتی شع  کردم  فکر  می شنيدم  را  ار ها
 برای همين . شعارهای کپی شده را در بين جمعيت توزيع کنم

 نگاه می کردم که چه کسانی شعار ميدهند يا در دستشان بلند
 بدهم  به آنها  را  برگه ها  اين و آن . گو هست که  چندتايی به

 بلند گويی در دست٬ مشغول شعار  ديدم کسی با  دادن دادم تا
 من . است  در کنارم با  و دوستی هم  او نزديک شدم  به  رفتم
 آروم زير گوش فرد شعار دهنده گفتم خسته نباشيد و بعد . بود

 او وقتی يک نگاه سطحی . يک برگ از شعارها را به او دادم
 به برگه کرد بالفاصله دستش را برد طرف گوشی موبايلش و

 است و يا " اتی اطالع " در اين لحظه متوجه شدم که طرف يا
 در  بلندگو  عمدًا  که  کارگری  خانه  سازماندهان  از  خالصه

 نظر خودشان دست  با شعارهای مورد  تا  کنترل ٬ می گيرند
 باشند  داشته  دست  در  هم  را  عجله . اوضاع  با  من  خالصه

 برگه  کاپشن  ام  دستی  بغل  دوست  و  کشيدم  عقب  را  خودم
 ديگ  سمت  به  را  خودش  و  گرفت  دستم  از  را  ری شعارها

 البالی جمعيت پنهان کردم . کشاند  جمعيت ٬ من خودم را  اما
 کلی . هنوز آنقدر نبود که يارو نتواند مرا پيدا کند  خالصه با

 ورودی استاديوم  در  به  تا  رفتم  استرس البالی جمعيت راه
 وقتی وارد محوطه باز استاديوم شديم برای اولين بار . رسيديم

 ح  سالها  پس از  دلنشينی  همه احساس بسيار  آن  و  س خفقان
 داد  دست  من  به  ورود  از  قبل  از . استرس  انبوهی  جمعيت

 آزاد کرده و هر  کارگران را ديدم که تو گويی اراده شان را
 و شعار می دهند  چنان احساس . آنچه می خواهند می گويند

 دنبال اون يارو می امنيتی به من دست داد که اينبار من به
 م و تو گويی اينبار آن يارو بود گشتم که به اين و آن معرفی کن
 . که در جايی گم و گور شده بود

 آن  احمدی در  رياست جمهوری  اول  دور  تبليغات  که  روز
 کارگر که اصًال  رفسنجانی بود٬ خانه  و رقيبش هم  بود  نژاد

 مراسم ٬ نمی داند کنگره يعنی چی و با پرچين چه تفاوتی دارد
 يل کرده بود و قصد اول ماه مه را به برگزاری کنگره خود تبد

 رفسنجانی . اعالم حمايت از کانديداتوری رفسنجانی را داشت
 هم برای جلب آرای کارگری قصد شرکت در اين مراسم را

 موضوع ٬ داشت  اين  امکان ولی  تا  بود  نشده  اعالم  قبل  از
 فقط پارچه . مانور و کنسل کردن سخنرانی برايش هموار باشد

 ا امضای خانه کارگر نوشته نوشته هايی پراکنده در اطراف ب
 ". دارند مقدم رفسنجانی را گرامی می " شده بود که

 شدند  سالن  وارد  کارگران  همه  زيادی . خالصه  تعداد
 اطالعاتی در بين جمعيت لول می خورد٬ اما جرات برخورد

 نداشتند  تندشان ٬ تند  برخورد  آخرين  اين  خواستند  نمی  چون
 غاز شد و از پشت مراسم با سرود جمهوری اسالمی آ . باشد

 بايستاند  شد  از جمعيت خواسته  در . تريبون  که  آيد  می  يادم
 . اون لحظه غافلگير شدم و نميدانستم بلند شوم يا همچنان بشينم
 اگر بلند شوم پرنسيپ خودم را نقض کرده ام و اگر بلند نشوم٬
 من جنبه  نشستن  و  بودند  شده  بلند  همه  دوستان  خوب ساير

 می " سکتاريستی "  من غلبه . کرد پيدا  بر  سکتاريسم  خالصه
 کرد و به خود گفتم٬ هرچه بادا باد و گرفتم تخت در بين همه

 فقط يکی ديگر از فعالين کارگری در چند . ايستادگان نشستم
 رديف جلوتر من نشسته بود و بقيه همه ايستاده بودند تا سرود

 شود  تمام  اسالمی  داشتم . جمهوری  احساس متناقضی  . اينجا
 عيت آنقدر پر هيجان راديکال ديده می شدند که انتظار اين جم

 و اما . ايستادن برای اين سرود از آنها نمی رفت اما ايستادند
 آن  ايستادن ٬ پس از  اين  تالفی  برگ ٬ به  ارکنندگان خانه ز کل

 . کارگر را بر سر جای خود نشاندن

 از شهرستان های مختلف  کارگری که  در بين جمعيت انبوه
 بودند  داری آن ٬ آمده  و ضد سرمايه  قدر شعارهای راديکال

 صدای بلند سر داده می شد که تمام شب نخوابي  دن زياد و با
 بود  کرده  بی دليل  را  شعار  برای تهيه  شعارهای . ديشب ما

 از طرف ما ضعيف تر و نه  از شعارهای تهيه شده  نه  آنها
 در آن لحظه برای اولين بار بود . کمتر ضد سرمايه داری بود

 ا  بدنه که  با  دوره  آن  در  کارگری  پيشروان  يا  حساس کردم
 کارگری ارتباط تنگاتنگ ندارند که چنين تمايل راديکالی را
 در آنها نديده بودند و يا در واقع به جز تجربه مبارزه متشکل
 به عنوان پيشرو کارگری٬ همچين جلوتر از بدنه کارگری هم

 . نبودند

 بون قطعنامه کنگره به خاطر دارم وقتی محجوب از پشت تري
 از کانديداتوری رفسنجانی " اش را می خواند و در جايی گفت

 و طوالنی هو " حمايت می کند  صدای بلند  با  جمعيت چنان
 کشيد که باعث شد رفسنجانی آن پشت مشت ها پنهان شده از
 . سخنرانی صرفنظر کرده و با هليکوپتر به خانه اش برگردد

 آن  خان در  برنامه  کارگران  تحت روز  کلی  به  را  کارگر  ه
 پيشروی  جايی  تا  و  داده  قرار  خودجوش خود  شعاع مراسم

 توا  که  به ن کردند  را  ميکروفن  و  پشت بلندگو رسيده  به  ستند
 در آن روز اعتماد به نفس فراوانی پيدا کردم و . دست گيرند

 در . ديت شد پ ها آ اعتقادم به قدرت کارگری با مشاهده عمل آن
 کارگری بايد تالش ی و رسيدم که پيشُر روز به اين نتيجه آن

بيشتری کند تا از بدنه کارگری عقب تر نماند و افسوس کمتر
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 هر تالشی که در بين پيشرو کارگری . شاهد چنين تالشی بودم
 می ديدم٬ کمی بيشتر يا کمی کمتر می شد در بدنه کارگری

 انواع اعتصابات و اشغال و کنترل ٬ در بدنه کارگری . هم ديد
 شد کارگری  پيشُر ؛ سازماندهی می  بين  در  کارگری ی و اما

 اجازه  زيادی  های  کاری  ندانم  و  کرد  می  داد  بی  افتراق
 انتشاره حد اقل دو شماره بولتن کارگری مرتبط و مورد نياز

 روز احساس کردم افتراق فراوانی در آن . جنبش را نمی داد
 تشکل  که  حال  و  دارد  وجود  کارگری  پيشروان  بين  در

 شخصی هم يافت نمی شود٬ الزم است قدم اول را کارگری م
 اين بود که تبليغ بر سر اتحاد . با اتحاد عمل کارگری برداشت

 از  بخشی  فشرده  طور  به  ای  دوره  برای  کارگری٬  عمل
 . فعاليتم شد

 اختالف بر سر شرکت در مراسم اول ماه مه که ۸٥ در سال
 . خورد توسط خانه کارگر فراخوان داده می شد کمتر به چشم

 آن  در  گری  دخالت  برای  کارگر  خانه  مراسم  در  شرکت
 شتند که ارائه کنند بهتری دا ها نه بديل اما آن ٬ مخالفينی داشت
 . می کردند بهتری شرکت و نه در بديل

 ها نمی تواستند مراسمی مستقل برگزار کنند و درکشان از آن
 و  مکانيکی  غايت  به  مستقل  حدود " تئوريک " فعاليت  تا  و

 بود زياد  ای  فرقه  در . ی  شفاهی  های  بحث  در  نتيجه  در
 کارگر  خانه  توسط  که  مراسمی  در  دخالت  با  ها  گلگشت
 برگزار می شد مخالفت می کردند و مطلقًا قادر به ارائه بديلی

 سرعت به سوی ا ها ب هم در مقابل آن نبودند٬ به همين دليل آن
 می رفتند  فعالين . انزوا  نام  با  را  و کار لغ « گرايشی که خود

 معرفی کرده و بخش محدودی از کميته هماهنگی را » مزدی
 . اشغال می کردند از اين دسته گرايشات بودند

 به هر حال در تهران مراسمی توسط خانه کارگر اعالم شد٬
 فعالين کارگری شناخته شده تصميم به شرکت در اين مراسم
 به  تصميم  واحد  شرکت  سنديکای  همزمان  اما  داشتند٬

 خود " مستقل " مراسم برگزاری  سنديکای  به  مربوط  را و
 يعنی همه . اما محل اصلی آن تا دقايق آخر روشن نبود ٬ داشت

 فکر می کردند که اين مراسم در مقابل وزارت کار برگزار
 در نتيجه تصميم نهايی اين بود که در ساعت معين . می شود

 شرکت  مراسم  آن  در  يا  شرايط٬  ارزيابی از  با  و  بوده آنجا
 سابق کر  سفارت  مقابل  در  کارگر  خانه  مراسم  به  يا  و  ده

 . آمريکا برويم

 شد  معلوم  و  در ساعت معين مقابل وزارت کار خبری نبود
 شرکت  مقابل  را  خود  مراسم  سنديکای شرکت واحد  فعالين

 اين بود که عده ای . ند ن واحد در خيابان هنگام برگزار می ک
 عده ای هم به از فعالين به سمت مراسم خانه کارگر رفته و

 سنديکای شرکت واحد  تدارک دخالت . سمت مراسم  کمترين
 گری در هيچ يک از اين مراسم وجود نداشت و هرکس تنها
 بر اساس درک خود از اهميت هرکدام از اينها به آن سو می

 کارگر که در . رفت  من با چندتن از دوستان به مراسم خانه

 بخش مهمی از اين مسيرمان هم بود رفتيم و آنجا متوجه شديم
 مراسم  انتهای  همان  در  اما  و  ايم؛  دست داده  از  را  مراسم
 توسط  مراسم  گرفتن  دست  به  برای  کارگران  تالش  شاهد

 که محجوب از پشت بلندگو اعالم خودشان بوديم٬ به طوری
 می کرد مراسم تمام شده و از نيروی انتظامی تقاضا می کرد

 کارگران با شور فراوان اما انبوه . اين جمعيت را متفرق کنند
 تالش می کردند ميکروفن را در اختيار خود بگيرند و نيروی
 انتظامی از ميکروفن خانه کارگر که در باالی ديوار مستقر

 . را نمی داد آن شده بود محافظت کرده و اجازه دسترسی به

 سرمايه  ضد  و  راديکال  بسيار  کارگری  مستقل  شعارهای
 ا به تجربه غير سازمانيافته خودشان داری بود و کامًال با اتک

 تظاهرات ی و پيشُر . بود  اين  در  خاصی  دخالت  کارگری
 ديده می هرچند به صورت فردی در صفوف آن ٬ نداشت  ها
 اما نه به صورت سازمادهی شده برای به دست گرفتن . شدند

 خودشان  نظر  مورد  مسير  در  اعتراضات  اين  به . هدايت
 و  پيشرو  بين  شد  نمی  ساده  اين عبارت  در  کارگری  بدنه

 که اينجا و آنجا به غير از آن ٬ مراسم تمايز خاصی پيدا کرد
 می  افرادی از پيشروان کارگری در البالی جمعيت مشاهده

 . شدند

 به نظر من سنديکای شرکت واحد در آنروز مرتکب اشتباه يا
 عمل فرقه ای شده بود که نخواست مراسم خود را در ميان آن

 رگزار کند که اگر چنين کرده بود می توانست انبوه کارگران ب
 اوًال رهبری پيشرو کارگری را به دست خودش بگيرد و ثانيًا
 کل مراسم خانه  به طور يکپارچه و بدون پراکندگی مستقيمًا

 ها اين برای آن . کارگر را تحت الشعاع مراسم خود قرار دهد
 آموزش از آن توا  با  مراسم ن درسی شد که در سال بعد  ستند

 گرايشاتی هم که شرکت . بسيار موثر و با اهميتی برگزار کنند
 کرده  تحريم  را  مراسم  اين  دخالت گری در  کامًال بودند٬ و

 منزوی شده و در حد نظاره گر٬ آنهم در حد يک يا دو نماينده
 . کردند خود تنزل

 نفر از  که من و يکی چند  بود  نرسيده  انتها  هنوز به  مراسم
 خ  ديديدم  سنديکای شرکت دوستان الزم  مراسم  به  را  ودمان

 رسانديم  و  برسانيم  شرکت . واحد  سنديکای  فعالين  آنجا  در
 واحد و عده قابل توجهی از دانشجويان که برای حمايت از آن

 صفی تشکيل داده و شعارهايشان را فرياد می ٬ ها آمده بودند
 مشغول  اطالعاتی  نيروهای  و  پليس  زيادی  تعداد  و  کردند

 جمعيت کارگران و . برداری از معترضين بود درگيری و فيلم
 دانشجويان در مجموع نسبت به جمعيت پليس آنقدر نبود که

 داشت  طوالنی  مقاومت  از ٬ بتوان  زودتر  مراسم  نتيجه  در
 . انتظار پيش ينی شده به پايان رسيد و جمعيت متفرق شد

 همزمان مراسم ديگری هم در ترمينال اتوبوس های شرکت
 آزادی٬ از طرف يکی از کميته های کارگری واحد در ميدان

 نظر می موجود فراخوان داده شده بود که از شرح آن صرف
 فقط ده دقيقه از زمان اعالم شده ديرتر . کنيم در هر حال ما
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 رسيديم که در آنجا هيچ کس را نديديم و فقط دوستانی در بين
 . راه ديديم که گفتند مراسم تمام شد

 فر  اين سال  در  برای اتحاد مجموعًا  خوبی  صت های بسيار
 وسيع گرايشات مختلف درون جنبش کارگری وجود داشت که

 بورکراتيک و فرقه ای و به داليل ٬ از جمله داليل مختلف به
 تجربگی  شد ٬ خصوص بی  سوخته  و  رفته  هدر  اين . به  اما

 و تکامل فعاليت در سال بعد  ای برای رشد  تجربيات مقدمه
 . شد ۸٦ يعنی سال

 رفيق عليرضا اشاره کردی که شرکت در تظاهرات : انت ميليت
 بيشتر  لزوم  به  مه  ماه  کارگری " اول  عمل  ميان " اتحاد

 رسيدی  چه . کارگران  که  بده  توضيح  بيشتر  مورد  اين  در
 از  کارگری " مفاهيمی  عمل  وجود " اتحاد  کارگران  ميان

 داشت و موضع گرايش مارکسيست های انقالبی چه بود؟

 ه برای پيشنهاد تاکتيک اتحاد عمل کارگری پروسه ای دو سال
 مخالفت های زيادی پيرامون آن و طی شده بود و موافقت ها

 در اين رابطه کًال سه طيف مشخص از فعالين . مطرح می شد
 دادند  می  نشان  واکنش  تا . کارگری  مخالفان؛  طيف  يکی

 جائيکه در ذهن دارم تنها يک گرايش که در بخشی از کميته
 گرايش لغو کار " ای عالقه مند داشت و با نام هماهنگی عده

 تناقضات " مزدی  با  معرفی می کرد با صراحت اما  خود را
 تاکتيک مخالفت می کرد  اين  با  نماينده . تيپک و خاص خود

 گرايش  اين  بی ٬ اصلی  يا  مورد  بی  کارگری را  عمل  اتحاد
 دليل می دانست و برای اثبات نظر خود اين دليل را ارائه می

 ه در جنبش کارگری دو گرايش بيشتر وجود ندارد٬ يا کرد ک
 ضد سرمايه داری و يا رفرميستی؛ و اين دو نيز نمی توانند

 . با هم اتحاد عملی داشته باشند

 نه  که  هماهنگی  کميته  مقطع  همان  تا  ماهيت  از  صرفنظر
 به اين ( حزب طبقه کارگر بود و نه يک تشکيالت کارگری٬

 ني  خود  اساسنامه  در  بود نکته  کرده  اشاره  از ) ز  ترکيبی  و
 فعالين کارگری با گرايش و تمايالت متفاوت بود که با تشکيل
 کميته ای قصد کمک به ايجاد تشکالت کارگری داشت و در
 واقع فونکسيون اعالم نشده يک اتحاد عمل بود؛ صاحب نظر
 در رد تاکتيک اتحاد عمل حدود دو سال قبل از آن با صراحت

 که در جنبش کارگری گرايشات مختلفی وجود بيان کرده بود
 چوقت هم معلوم نشد در اين فاصله چه اما بعدها که هی ٬ دارد

 اتفاقی افتاده بود که اين گرايشات به دو گرايش رفرميستی و
 . ضد سرمايه داری کاهش پيدا کرده بودند

 زيرا به نظر می رسيد ٬ اين گرايش با اتحاد عمل مخالف بود
 ها خارج شده عمل ابتکار عمل از دست آن که در يک اتحاد

 محور يک حرکت  و  مرکز  در  را  خود  توانند  نمی  ديگر  و
 تئوريک  جنبه  مخالفت خود  به  نتيجه  در  دهند٬  متشکل قرار
 داده و البته فقط در همين حد نيز می توانستند چيزی بگويند؛

 ها خود به تنهايی حرکت اما در عمل هرگز ديده نشد که آن

 سازمان دهند و در عوض بارها ديده شد که خود مشخصی را
 در اتحاد عمل های اعالم نشده ای شرکت کرده و تصادفًا در

 ها را طيف رفرميست معرفی کرده کنار طيفی که هميشه آن
 ثابت آن . ٬ قرار گرفتند بودند  ٬ ها نشست های هماهنگ کننده

 کارگری  فعالين  های  دستگيری  به  اعتراض خود  با ٬ برای
 رايشات به قول خودشان رفرميست در پارک چيتگر ساير گ

 ها اين نشست ها داشتند که با دستگيری موقت تنی چند از آن
 . پايان گرفت

 در هر حال پيش بينی می شد که خارج از ظرف اتحاد عمل
 تواند حرکت خاصی سازمان دهد و اين گرايش به تنهايی نمی

 بخش ديگری اما . هرگز نيز سازمان نداد و منزوی باقی ماند
 و  نظری  های  بحث  در  که  بودند  هم  کارگری  فعالين  از

 بحث های . مکتوب با اتحاد عمل کارگری مخالفت می کردند
 حد بسيار زيادی بی ربط و جنبه روشنفکری داشت  تا  . آنها
 آنها هيچوقت در ظرفی با برنامه اتحاد عمل کارگری شرکت

 در برنامه ای وقت هم نشد که اما به همين نسبت هيچ . نکردند
 به اين معنی که . عملی با حضور ساير گرايشات شرکت نکنند

 اما در عمل شرکت ٬ آنها در کالم با اتحاد عمل مخالف بودند
 اجرای آن توسط ترکيبی از  که  هايی بودند  برنامه  در  کننده

 بود  کارگری  فعالين  مختلف درون  اين . گرايشات  نتيجه  در
 سته بينابينی يا سانتريستی توان در د طيف از مخالفين را می

 اما عده وسيع تری از فعالين بودند که با اتحاد عمل . قرار داد
 نداشتند  اصولی  اختالف  همين ٬ کارگری  بين  در  منتهی

 می خورد  اصلی به چشم  دو ديدگاه  گرايشی که . موافقين هم
 است  موافق  عمل  اتحاد  با  بود  بين ٬ معتقد  عمل  اتحاد  اما

 و گرايش دومی که . جنبش کارگری در " راديکال " نيروهای
 من خود را به آن متعلق می دانم معتقد بود که اتحاد عمل می
 هر  کارگری از  فعالين و پيشروان  همه  بايست در برگيرنده

 اين ديدگاه معتقد بود اضافه کردن بند . ديدگاه و گرايشی باشد
 سنتًا " راديکال "  که  است  آشيل  يک پاشنه  ساختن  واقع  در

 به  است متعلق  جنبش کارگری  اين . بخش بورکرات در  به
 ديدگاه  اين  مدعی  که  را " راديکال " صورت  خود  بودن

 مفروض می دارد و بعد او است که تعيين می کند کدام يک
 . از ساير گرايشات نيز راديکال يا غير راديکال هستند

 در مقابل اين ديدگاه قيم مآبانه اين موضوع عنوان می شد که
 فهميد چه کسی يا گروه و گرايشی راديکال توان از کجا می

 کسانی  چه  عهده  تشخيص به  اين  وظيفه  و  نيست  يا  هست
 بود  عمل . خواهد  اتحاد  ابتدا  که  بود  اين  اصولی  پيشنهاد

 جنبش  در  گرايشات فعال  همه  به  فراخوانی رو  کارگری با
 کارگری صورت بگيرد و سپس در درون اين اتحاد عمل بر

 گرايشات مختلف بحث و تبادل نظر؛ سر موارد همکاری بين
 آن  نظری و  مباحث  های  بولتن  در  مکتوب  صورت  به  هم

 صورت بگيرد تا طی آن معلوم شود چه کسانی راديکال ترين
 سپس قضاوت  و  کرده  ارائه  نظرات را  ترين  رفرميستی  يا

 را به درست يا غلط و راديکال يا غير راديکال بودن آن ها
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 جنبش کارگری گذ  خود  شود عهده  اين جنبش کارگری . اشته
 خواهد بود که در يک پروسه معين فعاليت گرايشات مختلف
 راديکال  يا  بهترين  شد  خواهند  متوجه  عمل  در ظرف اتحاد
 ترين و يا رفرميستی و بدترين نظرات متعلق به چه گرايشی

 مدعی  گرايش  خود  نه  و  اتحاد . است  هرگز  متاسفانه  البته
 و عملی در ايران صورت نگرفت  بتواند در درون خود  که

 مبتنی بر دمکراسی کارگری چنين فرايندی طی شود و جالب
 فرايند  اين  راه  سر  بورکراتيک اصلی بر  مانع  اينجاست که
 و  گرفته  دست  در  راديکال  کش  خط  که  بود  طيفی  همان

 بخش راديکال فعالين کارگری بود  اما ! خواهان همکاری با
 افتراق و پراکندگی خود اتحاد عمل کارگری پس از سال  ها

 موجوديت  اعالم  با  و « باالخره  ها  تشکل  شورای همکاری
 به وجود آمد و توانست قدم های موثری هم » فعالين کارگری

 ل ق توان در غياب تشکل های مست برداشته و نشان دهد که می
 کارگری با اتحاد عمل به حول مطالبات مشترک بين فعالين و

 مو  های  قدم  کارگری  جلو پيشروان  به  هايی  گام  برای  ثری
 . رفتن کل جنبش کارگری برداشت

 چه » شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری « : ميليتانت
 داشت؟ نقشی در ايجاد اتحاد عمل ها در اول ماه مه

 از  ای  دوره  طی  از  پس  همکاری  شورای  اقدام  مهمترين
 برنامه ريزی مراسم اول ٬ سختی ها و کاستی های درونی اش

 ه مه در استاديوم ورزشی شيرودی بود که به فراخوان خانه ما
 شد  می  برگزار  قدم . کارگر  شورای همکاری  عضو  فعالين

 را  کارگر  خانه  مراسم  دخالت گری  تدارک در  اصلی  های
 اصلی . برداشتند  رکن  واحد  شرکت  سنيدکای  فعالين  اما

 شورای  از  خارج  که  بودند  عمل  اتحاد  اين  شدن  اجرايی
 قرار  مراسم داشته همکاری  اجرای اين  متحد  عمل  در  اما

 . اقدام جانانه ای داشتند

 کنار  و  گوشه  در  کارگری  فعالين  که  شکوه  با  آنروز  در
 استاديوم مستقر شده و خود را آماده دخالت گری می کردند٬
 داخل  به  واحد  شرکت  سنديکای  اعضای  متشکل  ورود  با

 ا  فشرده  صف  و  پيوسته  آنها  به  ورزشگاه٬  از محوطه  ی
 و تعداد زيادی از کارگران  تشکيل داده  جمعيت کارگری را

 در ميان خود قرار دادند  انواع شعار های دمکراتيک و . را
 ابتکار عمل به طور کامل از . ضد سرمايه داری سر داده شد

 تحت الشعاع  و کل مراسم آنها  کارگر خارج شده  دست خانه
 کارگری قرار گرفت  جائيکه تا . دخالت گری های پيشروان

 نيروهای  دست  به  کارگر  خانه  مراسم  کنترل  و  اداره  ديگر
 برای  آنها  سرکوبگرانه  تالش  و  افتاد  انتظامی  و  اطالعاتی

 اين حرکت اعتماد به . متوقف کردن مراسم به اوج خود رسيد
 تبع خود٬ به کل  نفس بی نظری به خود فعالين کارگری وبه

 داد  کارگری  فراتر . جنبش  کارگری  اقدام  نظريه اين  از
 پردازی های انتزاعی بود و در آن نشان داده شد که تعريف
 متداول از سنديکاليزم هميشه و در همه شرايط يکسان نيست

 و کسانی که مايل نبودند در کنار سنديکای شرکت واحد وارد
 شو  عمل  مدعی ٬ د ن اتحاد  گرايشات  ترين  منزوی  و  منفعل

 واحد  شرکت  سنديکای  و  شدند  کارگری  به فعاليت  بنا  که
 غير " تئوريک " تعاريف  و  رفرميست  و  راست  بود  قرار

 راديکال باشد٬ چندين بار راديکال تر و شجاع تر و فعال تر
 تصادفی نيست که فعالين اين . از ساير گرايشات مدعی بودند

 ها مشغول پرداخت هزينه اقدامات چنان در زندان گرايش هم
 مدعيان راديکاليزم  و  هستند  نيست کجا راديکال خود  معلوم

 . ومشغول چه کاری هستند

 پس  باز  و  داری  سرمايه  رژيم  تالفی  سال  اين  از  بعد  سال
 مراسم . گيری اعتماد به نفس فعالين و کًال جنبش کارگری بود

 در چنان کنترل ٬ پارک الله در اول ماه مه تدارک ديده شده
 پليسی قرار گرفته بود که اجازه کمترين و يا حتی  بی سابقه

 عده ای از فعالين در بدو ورود به . نمی داد آغاز مراسم را
 پارک دستگير شده و عده ای در محوطه پارک دستگير می

 نظر نيروهای اطالعاتی . شدند  از  اطراف هر فردی که  در
 حداقل يک تا دو نفر مراقب ٬ فعال کارگری محسوب می شد

 که فعالين کارگری با احساس در قرار می گرفت٬ به طوری
 ور قرار گرفتن حتی جرات سالم و عليک با دوستان خود را ت

 آن  مبادا  تا  بگيرند نداشته  قرار  تور  در  نيز  همين . ها  در
 اختناق  و  سکوت  اين  پارک  ای  گوشه  از  ناگهان  وضعيت

 شعار  با  جنبش کارگری " جهنمی  باد  و "! زنده  شد  شکسته
 ای صورت گرفت که  چنان سرکوب وحشيانه  لحظه ای بعد

 . روز تبديل شد ر به آخرين شعار آن اين شعا

 لطفا اين بخش از تجربه خود را خالصه جمع بندی : ميليتانت
 . کن

 هرچند اين قسمت از مصاحبه طوالنی شد اما بايد بگويم اين
 فعاليت  در  من  اخير  های  تجربه  کليات  به  ای  اشاره  ها

 بديهی است که در دوره فعاليت خود . کارگری در ايران بود
 رد بسياری بودم که درس های مهمی برايم داشت و شاهد موا

 کرد  نخواهم  فراموش  هرگز  را  اين . آنها  در  نيست  بد  اما
 کنم که هميشه و اکنون نيز مرا  فرصت به موضوعی اشاره
 ام  اين همان موضوعی است که هميشه ديده  رنج داده و يقينًا

 و آن اين . اصلی ترين مانع پيشرفت فعاليتهای کارگری است
 و است  بورکراسی کارگری در ايران ريشه های قطور  که

 طوالنی و پيچيده ای دارد و عبور جنبش کارگری از اين مانع
 به خصوص٬ شايد حتی بتوانم بگويم دشوار تر از ساير موانع

 است  کارگری  جنبش  مقابل  در  داری  در . سرمايه  شخصًا
 مسير فعاليت خود خيلی بيش از موانع ايجاد شده توسط نظام

 داری س  اين ٬ رمايه  ام  ام وخوب ديده  موانع بورکراتيک ديده
 جنبش کارگری را ناتوان و فلج می ٬ موانع چگونه از درون

 به اين موارد دوباره در قسمت های بعدی اشاره خواهم . کند
. کرد
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 کنونی : ميليتانت  وضعيت  به  پردازيم  می  در . حال  نظرت
مورد کميته های کارگری موجود چيست؟

 شاخص در  بگويم  بايد  موجود  کارگری  های  کميته  مورد
 چيزی محک هر يک از آنها از يکسو اصول و ادعا و هر آن

 است که خود مدعی آن بوده و منطقًا می بايست کارنامه ای
 بيانگر  پيشرفت که  از  ای  درجه  هر  در  يا  و  آن  با  منطبق
 واقعی پيشرفتی بيش از روز آغاز به کار آنها است از خود

 ه دهند؛ و از سوی ديگر محک ما به ازای اجتماعی اين ارائ
 است که نشان دهد تنها در حد يک نام و نشان باقی  کميته ها
 . نمانده و دارای ما به ازای قابل مشاهده و تاثير گذاربوده اند
 قصد  و  کنيم  رجوع  واحد  شرکت  سنديکای  به  وقتی  مثًال

 باشيم٬ در آن مشاهده کارنامه و ما به ازای اين نهاد کارگری
 افت و خيزهايش مشاهده خواهيم کرد که آنها سنديکا  با همه
 سطح  به  و  کردند  دمکراتيک ارائه  مطالبات  دادند٬  تشکيل
 مبارزه سياسی کشانده شده و نهايتًا تا مرحله تدارک و اجرايی
 کردن اعتصاب با بار ضد سرمايه داری اقدام کردند و در اين

 اند رابطه هزينه های سنگينی را  صرفنظر . نيز متحمل شده
 و  آن٬  و عملکرد  سنديکا  نام  از بحث کلی بر سر نهادی به
 اينکه ما با آن موافقيم يا مخالف٬ پراتيک حرکت سنديکايی در
 سالهای اخير در ايران پراتيکی راديکال و دارای ما به ازای
 نفس در سطح  که کمترين آن انتقال اعتماد به  مشخصی بود

 کارگر  کل جنبش کارگری بوده پيشروان  به  آن  تبع  به  و  ی
 سنديکای « مشابه چنين وضعيتی را کم و بيش در . است

 هفت تپه  می » کارگران کشت و صنعت نيشکر  نيز مشاهده
 يافت می شود که  نهادهای ديگری با همين سبک کار  کنيم٬

 اين دو سنديکا نيستند  هرچند . البته دارای کارنامه مشابهی با
 مستقل سنديکايی در ايران٬ در عمل ممنوع و اکنون فعاليت

 فعاليت در آن عواقب زيادی برای فعالين آن خواهد داشت و
 نوع  اين  به  کارگران  دسترسی  عدم  موجب  واقع  در  اين
 تشکالت کارگری می شود اما پروسه شکلگيری اين تشکل ها
 که بتوانند کارگرانی را با اهداف مشترک و منطبق با تعريف

 از تشک  مبارزه خود  تا  کرده  جمع  هم  دور  يالت کارگری به
 پروسه شکلگيری  در حد  همواره  صورت دهند  مشترکی را
 بوده و هرگز مجال سراسری شدن و رسميت يافتن منطبق با

 و هرچند در همين . موازين فعاليت علنی خود آنها نشده است
 حد نيز نمونه های از تالش برای دستيابی کارگران به تشکل

 معنی دسترسی کامل کارگران به مستقل خوي  به  اما  ش بوده
 . تشکل مستقل کارگری در ايران محسوب نمی شود

 شاخص ها  همين  با  بايد  نيز  ديگر  کارگری  های  کميته  اما
 شود  تشخيص دهنده . سنجيده  فرد  ندارم  قصد  من  اينجا  در

 که  شاخص هايی  به  اما  باشم  آنها  قوی  يا  ضعيف  عملکرد
 را برای معرفی کردم اعتقاد داشت  ه و ميتوانم اين شاخص ها

 در تظاهرات ) نفر اول از سمت راست ( و رفيق عليرضا بيانی ) در مرکز عکس ( منصور اسالو : روزنامه اعتماد ملی
۱۳۸٦ اول ماه مه



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۱۲ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 به طور مشخص قصد اين . قضاوت عالقه مندان معرفی کنم
 ميته هماهنگی ک :" را ندارم که شخصًا قضاوتی در مورد مثًال

 صراحت " برای ايجاد تشکل های کارگری  با  داشته باشم اما
 ميتوانم بگويم که باالخره بايد مبنايی برای قضاوت آنها وجود

 که بتوان با کمک آن اين کميته را مورد ارزيابی داشته باشد
 مبنای تعين اهداف و اصول خود اين . قرار داد  يکی از آنها

 کميته است که می بايست با رجوع به آن متوجه شد که آيا اين
 به خاطرش تشکيل شده پيشرفتی  آنچيزی که  نسبت به  کميته

 رفتی داشته يا خير و کارنامه اين پيشرفت چيست؛ و اگر پيش
 نداشته آيا اين کميته از سطح يک نام و يک سايت فراتر رفته

 خير  فعاليت . است يا  آن  توان همه  نمی  آيا  اينکه  حتی  يا  و
 هايی که اين کميته و نظاير اين کميته انجام داده يا می دهند را
 بدون اين کميته هم انجام داد و اگر آری چه ضرورتی برای

 يا همينطور . به ازای آن چيست حفظ اين نام وجود دارد و ما
 شاخه ديگری از کميته هماهنگی که دارای وضعيت مشابه و

 است  مشابه  و . انتظار  اصول  با  است  الزم  نيز  آنها  يعنی
 اهداف تعريف شده و ما به ازای که از خود باقی گذاشته اند

 کميته پيگيری و ساير کميته هايی . مورد ارزيابی قرار بگيرند
 منحل شده اند نيز با همين معيار ها محک که تشکيل شده و

 . می خورند

 در : ميليتانت  اتحاد  هم  با  چرا  چيست؟  سر  بر  آنها  اختالف
 حمايت عملی از کارگران ندارند؟

 است  خوبی  اين سوال  در . بله  همواره  يکی از سواالتی که
 برای  اقًال  که  است  اين  باشد  می  ها  کميته  نوع  اين  مقابل

 چه اختالف اساسی با کميته موازی با خودشان روشن باشد که
 تبديل  يک کميته  به  يک ديگر  با  توانند  نمی  که  دارند  خود

 معتقد نيستم که هيچيک از اين کميته ها تشکل . شوند  شخصًا
 تعريف نهايی . کارگری محسوب می شوند  در  ها  اين کميته

 برای  که  باشند  می  کارگری  فعالين  از  متشکل  هايی  کميته
 ندين مورد از قبل تعيين شده به دور هم جمع و انجام يک يا چ

 که نام " ايجاد تشکل کارگری " مثًال . فعاليت مشترک می کنند
 که " کمک به ايجاد تشکل کارگری " است و " کميته هماهنگی

 حال الزم است که به . نام دارای منطق قابل قبول تری است
 آنها  يک از  کدام  ديد  تا  کرد  مراجعه  کميته  دو  اين  کارنامه
 موفق شده اند تا کنون تشکل کارگری ايجاد کرده و يا کمکی
 و  کارگران داشته باشند  تشکل کارگری توسط خود  به ايجاد

 . بعد در مورد آنها قضاوت کرد

 کميته  با  تقابل  در  هماهنگی  کميته  که  معتقدم  همچنان  اما
 پيگيری ساخته شد و در اين نوع تقابل هرچه يافت شود اتحاد

 و هرچه يافت نشود افتراق به خوبی مشاهده کارگری نيست
 هچ عنصر اساسی در کميته پيگيری وجود نداشت . خواهد شد

 ديگری ساخته  کميته  آن  مقابل  در  شود  دليل الزم  آن  به  که
 همانگی  کميته  تاسيس  بدو  در  که  مورد  يک  جز  به  شود
 به  در  کار  وزارت  دادن  قرار  مخاطب  آن  و  شد  معرفی

 کا  پيگری حدود رسميت شناختن تشکل  کميته  که  رگری بود
 يک ماه بعد در نشستی به مناسبت اول ماه مه اين موضع را

 با اين حال . پس گرفت و کًال اين اختالف از ميان برداشته شد
 هيچ تالشی از سوی کميته هماهنگی برای متحد شدن هر دو
 بيشتری هم  موانع  بار  هر  که  بماند  نشد٬  ديده  ها  کميته  اين

 شد  می  کارگری . ايجاد  تالش  شدن  اتميزه  روند  اين  نتيجه
 بردن  باال  دليل  همين  به  و  مشترک  اهداف  برد  پيش  برای

 . امکان آسيب پذيری هر دو آنها بود

 مورد  نظر من اين موضوع می بايست زودتر از اين ها  به
 نيز  آنجا  و  اينجا  بار  چندين  البته  گرفت که  می  قرار  بحث

 ن که فشار پليسی بر فعاالن اکنو . مورد بحث قرار گرفته است
 ناچار به  کارگری از هر زمان بيشتر شده و عده ای از آنها
 زندگی در محل دور از دسترس شده و شرايط فعاليتشان مانند
 سابق فراهم نيست٬ اشاره به ضعف های اين کميته ها خود به
 خود به اين دليل منتفی است که اين کميته ها نيز مانند سابق

 نيستند  که . فعال  شود  است اشاره  الزم  برای اثبات اين ادعا
 اگر  اين سالهای پراکندگی در ميان فعالين کارگری٬  پس از
 در هيچ زمانی نياز به اتحاد همه اين کميته ها در يک ظرف
 مشترک احساس نمی شد اينک به دليل ضربه های وارد شده
 به بخش هايی از فعالين و آسيب پذير تر شدن آنها نياز وحدت

 اگر . اين کميته ها بيش از هر زمان ديگری محسوس می شود
 مورد  چند  يک يا  به  نتوانند  ها  ازاين کميته  فعاالن هر کدام
 اساسی اختالف اشاره کرده که نشان دهد آن اختالفات باعث
 از يکديگر می شوند٬ در نتيجه از نظر  جدايی اين کميته ها

 ندارند که با هم من يا اصًال چنين کميته هايی در عمل وجود
 متحد شوند و يا اگر وجود دارند بايد عميقًا بورکراتيک و بی
 ربط به جنبش کارگری باشند که همچنان می توانند در ظرف

 . های جداگانه خود را معرفی کنند

 مورد : ميليتانت  اين " پيشروی کارگری " نظرت در  چيست؟
 واژه در ايران شامل حال چه کسانی می شود؟

 پيشرو ا  من  نظر  فعاليت ان ز  در  که  هستند  کسانی  کارگری
 ه های فراتر رفتن غ روزمره کارگری خود نشان دهند که دغد
 دارند  فکر ميکنم . جنبش کارگری از شرايط فعلی را  شخصًا

 جنبش کارگری مانند ساعتی است که پيشرو کارگری عقربه
 ه اين ساعت فنر الزم دارد٬ انديش . های آن را تشکيل می دهد

 انقالبی می تواند مانند فنری عقربه های ساعت را به حرکت
 جلو  به  رو  زمان  دقيق  نشانگر  بتواند  طوريکه  به  درآورده

 اگر فنر ساعت ضعيف و فرسوده باشد قادر نيست برای . باشد
 . هميشه محرک عقربه ها به سوی جلو باشد

 و  کارگری  پيشروان طبيعی  گروه  دو  به  کارگری  پيشروان
 شوند پيشروان  می  تقسيم  کارگر  طبقه  پيشروان . انقالبی

 و  اعتراضات  در  که  هستند  کسانی  کارگر  طبقه  طبيعی
 به جلوی صفوف  را  داری خود  سرمايه  ستم  واکنشات عليه
 سايرين را  و  می دهند  شعار  و  می کنند  خطر می کشانند٬
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 تهيج کرده و خالصه بدون هيچ تجربه ای از قبل٬ ميدان دار
 شوند اعتراضات رايج  می  تئوری . کارگری  به  آنها  منتهی

 انقالبی مجهز نيستند و تنها به صورتی غريزی در واکنش به
 گذشتگی و ريسک می  ستم٬ بيش از ساير کارگران از خود

 آنها بسيار مستعد رشد فراتر از سطح اوليه خود هستند . کنند
 مشروط بر اينکه در تماس با کسانی قرار گيرند که به عنوان

 . ن کمونيست و انقالبی طبقه کارگر محسوب می شوند پيشروا

 طبقه کارگر هستند که تنها به » انقالبی « گروه دوم٬ پيشروان
 خود  از  و  کارگر  طبقه  پيشروان طبيعی  ساير  از  يک دليل
 طبقه کارگر جلو تر قرار می گيرند و آن مسلح بودن آنها به

 ين دانش آنها با اتکا به ا . تئوری و دانش مبارزه طبقاتی است
 می  که  و است  تشخيص داده  را  خود  موجود  شرايط  تواند

 مبتنی بر آن تاکتيک های مبارزاتی موثری اتخاذ کرده که به
 اگر اين يا آن . اين ترتيب بتوانند تاثيری در کل جنبش بگذارند

 فعاليت اين گروه از پيشروان کارگری نتواند ما به ازايی در
 رو به جلوی  حتی يک گام  کارگر پيش برد  کل جنبش طبقه
 يا  آنها  اينصورت  در  باشد  پيشرو داشته  نقش  اند  نتواسته

 ديگر جايگاه  کنند و يا  به خوبی ايفا  کارگر را  انقالبی طبقه
. سابق خود در گروه انقالبی پيشروان طبقه کارگر را ندارند

 به عنوان  فعاالن زيادی را می شناسم که همه عمر٬ خود را
 ان  مارکسيست و  به پيشرو  مايل  هرگز  اما  می شناسند  قالبی

 نيستند  خود  گرايش مارکسيستی  اين . بيان  وضعيت  اين  در
 مشکل بوجود می آيد که ساير پيشروان کمونيست نمی توانند
 خود وفعاليت های خود را با آنها هماهنگ کرده و مثًال برای

 مثًال برای . رسيدن به نقطه اشتراک مشخصی به نتيجه برسند
 ب انقالبی نياز اساسی به حضور تعدادی معينی احيا يک حز

 از اين پيشروان کمونيست در کنار يکديگر برای رسيدن به
 توافقات است  پيشرو . بيشترين  را  که خود  کسانی هستند  اما

 کمونيست معرفی می کنند بدون آنکه بخواهند روشن کنند که
 از چه نظريات و گرايشی در کادر مارکسيزم انقالبی دفاع و

 در اختالف هستند يا  آن  دليل . با  به  البته  ايران  در  اين عده
 اما فعال . معرفی ميکنند " فعال کارگری " اختناق شديد خود را

 نيست  کمونيست  لزومًا  غير . کارگری  کارگری  پيشروان
 مشکل اينجا است که پس . کمونيست نيز فعال کارگری هستند

 د در چگونه می توان با نظرات يک پيشرو کمونيست آشنا ش
 " فعال کارگری " حالی که او نمی خواهد خود را چيزی به جر

 اين مشکل از اين هم فراتر رفته و به طنز تبديل . معرفی کند
 می شود وقتی کسانی از همين فعالين کارگری از ايران خارج
 فعال  بيش از  چيزی  را  خود  نيستند  مايل  هنوز  و  شوند  می

 . کارگری معرفی کنند

 کارگر حزب انقالبی خود را بسازد بايد اگر قرار است طبقه
 شوند  کار  به  دست  طبقه  اين  کمونيست  چطور . پيشروان

 عنوان  به  کمونيست  پيشرو  مدعی  يک  تعريف  از  ميتوان
 کارگری "  حزبی " فعال  چينين  ساختن  با  او  که  شد  متوجه

 است چنين  مخالف٬ اگر موافق است آيا معتقد  موافق است يا
 يا  دارد  وجود  نقدًا  شود حزبی  ساخته  است . بايد  معتقد  اگر

 آن  اگر عضو  خير٬  يا  هست  آن  عضو  خود  آيا  دارد  وجود
 اين  چرا  و  چيست  حزب  آن  نام  هست٬  موجود  نقدًا  حزب

 خود را به عنوان عضو انقالبی اين حزب " پيشرو کارگری "
 در نقد . معرفی نمی کند  اين حزب نيست چرا  و اگر عضو

 کارگر احزاب موجود و برای احيای حزب م  ورد نياز طبقه
 پيشرو . قدمی نمی گذارد  را  خود  چرا  نمی کند  اگر چنين  و

 کارگری انقالبی و کمونيست می نامد و نه يک بورکرات تمام
 عيار که در وضعيت موجود٬ نه حرکت به جلو و نه حرکت
 امتيازات خاص بورکراتيک  از  و  خوش کرده  عقب جا  به

 . بهره می برد

 انقالبی  کارگری  هر پيشرو  به  سادگی  به  که  است  عنوانی
 کارگری "  فعاليت های . اطالق نمی شود " فعال  کارنامه  در

 يک فعال کارگری مدعی پيشرو کمونيست می بايست تالش
 های او در جهت پيشبرد کل جنبش طبقه کارگر به گونه ای
 مشاهده شود که اين تالش ها نشانگر کمونيستی و دارای افق

 باشد  فر . روشن  او  يک فعال کارگری نخواهد وگرنه  اتر از
 برای . بود  اند  معتقد  که  دارند  وجود  کارگری  فعاالن  مثًال

 های  سازمان  و  حزب  نيازمند  داری  سرمايه  با  مبارزه
 و  ای  اتحاديه  تشکيالت  نيازمند  آنها  نيستند٬  کمونيستی
 صنفی  مشخص  موضوعات  به  بتواند  که  هستند  سنديکايی

 کارگر . مشخص بپردازد  فعال  محسوب آنها  کارگر  ی طبقه
 آنها مايل نيستند . می شوند و ادعايی بيش از اين هم نمی کنند

 تئوری انقالبی عليه  به  اتکا  با  انقالبی  مبارزه  کارزار  وارد
 سرمايه داری شوند و به همين دليل نيازی به حزب کمونيستی
 چنين  در  تا  سنديکاليست شده  دليل  همين  به  اساسًا  و  ندارند

 هرچند در مواردی ديده شده بار فعاليت . کنند حزبی فعاليت ن
 عنوان  همچنان به  و  گرفته  قرار  بر دوش آنها  انقالبيون هم

 اما کسانی در تقابل با اين فعاالن . سنديکاليست مواخذه شده اند
 سنديکاليست٬ مجموعه فعاليت هايی دارند که در عمل نه تنها

 بل  ندارد  تفاوت  سنديکاليستی  فعاليت  با  سوزنی  در سر  که
 اينحال همچنان با  با  عقب تر است٬  مواردی حتی از آن هم
 نام  با  و  دانند  کمونيست می  پيشرو  را  خود  سماجت فراوان

 . خود را معرفی می کنند " فعال کارگری "

 اين وضعيت هر چه هست نشان از رشد جنبش طبقه کارگر
 پيشروان . ندارد  بتواند  زمانی است که  کارگر در  طبقه  رشد

 ساختن کمونيست و  با  آنها  تا  کرده  معرفی  را  خود  انقالبی
 تشکيالت اخص طبقه کارگر که مسلح به تئوری انقالبی است
 طبقه کارگر پراکنده و در خود را به طبقه صاحب برنامه و

 کنند  تبديل  خود  در . برای  ما  کارگر  طبقه  جنبش  متاسفانه
 ايران هنوز مراحل رشد جنينی خود را طی ميکند و به همين

 به دل  ربط  بی  و  ماکسيماليستی  گرايشات  انواع  که  است  يل
 جنبش طبقه کارگر از يکسو و رفرميسم نفس بر هم از سوی
 جنبش کارگری  بازدارنده  مکمل  عنصر  دو  عنوان  به ديگر
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 مانع از رشد طبقه کارگر در سطحی در خور و نياز خود اين
 . طبقه می شوند

ميليتانت  حزب :   يک  تشکيل  ضرورت  امروز آيا پيشروی   
کارگری می تواند طرح باشد؟  

 پيشرو  حزب  تشکيل  ديگری  زمان  هر  از  امروز  اتفاقًا
 است  تر  ضروری  کمونيست . کارگری  پيشروان  وظيفه  اين

 طبقه کارگر است که در اين زمينه تدارکات الزم يا دست کم
 . شرايط تبادل نظر بر سر اين موضوع را فراهم کنند

 اله فغان از گرسنگی در شرايط دوره فتيشيسم کارگری٬ آه و ن
 طبقه کارگر . است کنونی جنبش کارگری دوره ای پايان يافته

 ايران بهتر از هر پيشرويی با عمق فقر و گرسنگی و بدبختی
 آن توسط عده  نيازمند توضيح دوباره  است و  های خود آشنا
 . کثيری از پيشروان کارگری به عنوان فعاليت کارگری نيست

 ده سازی از وضعيت نا بسامان طبقه کارگر و اين نوع امامزا
 کارگرپرستی قادر نيست اين طبقه را حتی يک قدم از وضعی

 که همچنان با اين سبک " فعال کارگری . " که دارد جلو تر برد
 را  خود  موارد  اين  و  از " فعال " کار  اگر  است  داشته  نگاه

 آگاهی و بی اطالعی از دانش مبارزه طبقاتی نباشد  روی نا
 به اين دليل است که شرايط موجود همچين هم به ضرر قطعًا

 او نيست و او که با چنين نوع فعاليتی توانسته شرايط راحتی
 برای خود دست و پا کند و به امتيازاتی هم برسد مايل نيست
 از  کارگری  جنبش  رفت  برون  نفع  به  و  زده  برهم  را  آن

 . وضعيت کنونی اقدامات انقالبی تدارک ببيند

 به سرمايه  داری در هيچ دوره ای از حيات خود در ايران٬
 چنين بحران زمين گيری ٥۷ غير از مقطع انقالب بهمن  با

 روبرو نشده بود٬ همانطور که طبقه کارگر در هيچ دوره ای
 انواع . از حيات خود اين مقدار دچار بحران رهبری نشده بود

 ضد  های  جهت  ميتواند  که  جامعه  در  موجود  اعتراضات
 طبقه سرمايه  هژمونی  غياب  در  سادگی  به  کند  پيدا  داری

 کارگر در مدار بخش های ليبرال سرمايه داری قرار گرفته
 کند  می  کمتر  و  کمتر  را  کارگر  طبقه  اتوريته  . وشانس
 در  بخار  مانند  انقالبی  رهبری  بدون  کارگر  مبارزات طبقه

 معلق و بی تاثير می ماند  چنين انرژی عظيمی نيازمند . هوا
 ب  موتور عظيم ظرفی  بتواند  که  است  آن  کردن  متراکم  رای

 حزب انقالبی طبقه کارگر چنين . انقالب را به حرکت درآورد
 هر نقدی به اين حزب بدون ارائه بديلی که بتواند . ظرفی است

 چارچوب  از  خارج  نقدی  شود  متقبل  را  فوق  وظايف
 . مارکسيسم انقالبی و مشخصًا در خدمت وضعيت حاکم است

 الت در شرايط جاری در ايران به مراتب بيشتر سرعت تحو
 در نتيجه  و تکامل پيشروان کارگری است؛  از سرعت رشد
 قرار  کسانی  عهده  بر  کارگر  طبقه  انقالب  رهبری  وظيفه
 . گرفته است که بارها خود از طبقه کارگر عقب تر مانده اند
 رهبری  بحران  يعنی  کلمه  اخص  معنی  به  وضعيت  اين

 م . انقالبی  از  بحران يکی  اين  بر  غلبه  ابزارهای  همترين
 است  کارگر  حزب طبقه  احزاب . تشکيل  از  حزب يکی  اين

 می  و در نفی همين احزاب متولد  از نقد  نيست بلکه  موجود
 شود و به همين دليل يا در تقابل با همين احزاب قرار گرفته و
 يا قادر است بخش مهمی از نيروهای اين احزاب را در خود

 دهد  پراکندگی اين . جای  بر  برای غلبه  ای  دريچه  خود  نيز
 . پيشروان انقالبی طبقه کارگر است

 اگر حزب انقالبی با روش های مورد نياز طبقه کارگر و در
 اين دوره ساخته نشود نبايد ترديد کرد که گرايشات ليبرال در
 متحول پيش رو از راه رسيده و بخش های زيادی از  دوره

 پيشروان  حتی  و  کارگر  می طبقه  جايی که  به  خود  با  ش را
 نهايتًا ميخواهم بر سر اين موضوع تاکيد کنم . خواهند می برند

 بودن نه تنها کافی نيست بلکه ديگر حتی " فعال کارگری " که
 نيست  مبارزه طبقاتی آنچنان سرعتی دارد . شروع خوبی هم

 که جايز نيست از آن عقب بمانيم و برای اين منظور ناچاريم
 اين ابزار حزب طبقه کارگر . د نياز مسلح شويم به ابزار مور

 کارگر  بايد  کارگری  فعال  جای  به  آن  برای ساختن  است و
 . پيشرو کمونيست و انقالبی بود

ميليتانت  سازمان :  آيا  سياسی   موجود  گروههای  و های  
 سازمان  يک  در  کارگران  کردن  متحد  مقام  در کارگری  

سراسری هستند؟  
 به اين کار نيستند بلکه خود در افتراق خير٬ آنها نه تنها قادر

 اند  کرده  ايفا  نقش مهمی  بدتر . موجود  هم  اين  از  موضوع
 است؛ و آن اين است که سازمان ها و گروه های موجود حتی
 نتوانستد در بين خود اتحادی برقرار کنند و حتی نتواستند در
 حول  به  ای  دوره  برای  پايدار  نسبتًا  عمل  اتحاد  يک

 آنچه . کشان با يکديگر همکاری داشته باشند موضوعات مشتر
 اما اينجا . که روزی هم ساخته شد با سرعت از هم می پاشيد

 الزم ميدانم نظر خود را اينگونه تکميل کنم که اين سازمان ها
 کاری ندارند  چنين  به  نيازی هم  اين . ديگر  بخش زيادی از

 قا  اند و  از خود باقی گذاشته  يک نام  در جريانات سنتی تنها
 با سماجت نام . نيستند حتی در خود انسجامی به دست آورند

 . خود را حفظ کرده اند تا شايد روزی تصادفًا دوباره رشد کنند
 اما معلوم نيست چرا و به چه دليل يک يا تعدادی از کارگران
 ممکن است جذب آنها شوند و اگر شوند آيا آنها واقعًا ميتوانند

 ارگران داشته باشند که بتواند جايی در گروه خود برای اين ک
 فقط در شرايط . کمکی به رشد و تکامل نظری آنها داشته باشد

 انقالبی است که کارگران زيادی به دنبال تشکيالت مورد نياز
 خود گشته تا با آنها همکاری کنند اما اين تشکالت مطلقًا نمی

 باشد  احزاب موجود  و  گروهها  ميان  از  تشکلی  تمام . تواند
 ی موجود در يک بحران هميشگی و غير قابل حل به گروهها

 سر می برند و اين نه تنها برای کسی جاذبه ای برای جذب
 با خود  و ايزوله شدن را  مقدمات انزوا  شدن ندارد بلکه تنها

اين مقدمات در شرايط انقالبی نه تنها عامل رشد . حمل ميکنند
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 و ظرفی برای جذب کارگران نخواهد شد بلکه دقي  در آنها  قًا
 اين دوره است که آنها برای هميشه خاموش شده و به حاشيه

 شرايط انقالبی که هيچ٬ در يک يا چند . دائم منتقل خواهند شد
 خيزش کوچک نيز اين جريانات امکان دخالت گری و از اين

 آنها فقط در شرايط معمول کنونی . طريق رشد خود را ندارند
 باق  خود  از  نامی  اند  توانسته  که  در هست  و  دارند  نگاه  ی

 . شرايط انقالبی يقينًا همين نام هم از بين خواهد رفت

 هرگز  ايران  سيستماتيک در  سرکوب  و  ديکتاتوری  شرايط
 اجازه احيا تشکل های مستقل کارگری را نداد٬ قطعًا اگر اين
 و احزاب نيز  بر روی اين گروهها  تشکالت ساخته می شد٬

 چني  متاسفانه  اما  گذاشت؛  می  اين تاثير  بر  شخصا  و  نشد  ن
 و  مستقل  تشکل  هر  تشکيل  از  قبل  ايران  در  که  باورم

 طبقه . سراسری کارگری شوراهای کارگری برپا خواهند شد
 دمکراتيک  حق  آوردن  دست  به  برای  حتی  ايران  کارگر
 و در اين  کارزار انقالبی شود  ناچار است وارد  تشکل خود

 تقل امکان کارزار است که قبل از متشکل شدن در تشکل مس
 اما اين . استقرار شوراهای کارگری را به دست خواهد آورد

 داشتن قطب نمايی در برابر جنبش  نيز منوط است به  روند
 که بتواند سمت و سوی انقالب و راه های پيروزی کارگری

 نشان دهد  آنها  به  به . را  کارگر از روی غريزه  جنبش طبقه
 تمام  شرايط الزم برای استقرار شوراهای خود نمی رسد اما

 دارا  انقالبی  حزب  شرط حضور  به  را  آن  آوردن  دست  به
 کم طرفدار . است  کوچک و  هم  يک حزب انقالبی هرچقدر

 باشد اما اگر مبتنی بر اصول انقالبی بنيان گذاشته و به برنامه
 بود  خواهد  قادر  انقالبی  شرايط  در  باشد  مسلح  انقالبی

 و کادرهای مخاطبين انبوهی در ميان طبقه کارگر پ  يدا کرده
 جستجو  آنها  ميان  در  را  خود انقالبی

 . کند

 بزرگترين خدمت سازمان ها و احزاب موجود به طبقه کارگر
 ايران در دوره پيش رو می تواند اين باشد که بپذيرند آمادگی

 نفع  به  را انحالل خود  سراسری انقالبی  يک سازمان  ايجاد
 دارند و در مسير تشکيل چنين سازمانی بيشترين همکاری ها

 تاکيد بر سر اين نکته را ضروری ميدانم که . را خواهند کرد
 اين تالش به معنی انحالل طلبی نيست؛ آنها ميتوانند در همان
 حفظ  و تشکيالت خود را  کنونی خود باقی مانده  ظرفهای تا

 اما در گام اول بپذيرند نه خود حزب طبقه کارگر ايران کنند
 هستند و نه طبقه کارگر تا کنون چنين حزب سراسری ساخته

 پيشروان . است  کنار  در  گرفتن  قرار  آمادگی  که  بپذيرند
 کارگر  کارگر برای احيا حزب انقالبی طبقه  کمونيست طبقه

 ی اين را دارند و دارای اين ظرفيت هستند که در هنگام برپاي
 حزب منحل  اين  درون  در  را  تشکيالت خود  بتوانند  حزب

 با شناختی که از احزاب و گروهای موجود دارم بسيار . کنند
 سهل است که . بعيد ميدانم که چنين تمايلی در آنها به وجود آيد

 ناراضی  همچين  فعلی هم  از شرايط  آنها  از  ای  بخش عمده
 به مراتب برايشان نيستند و اسم و رسم و امتيازاتی دارند که

 گرفتن  دست  به  برای  انقالبی  شرايط  در  تحرک  از  بهتر
 . رهبری جنبش طبقه کارگر است

 آنها خوب می دانند نه چنين نيرويی هستند و نه چنين توانی
 از اين که هستند عقب تر روند؛ و اين  مايل نيستند  دارند اما

 فت و روند تا زمان اولين خيزش های انقالبی ادامه خواهد يا
 عقب می  به  را  آنها  است که  همين خيزش ها  مقطع  آن  در

 که در اين جريانات . راند  افرادی هستند  باقی مانده  اميد  تنها
 و به صورت منفرد فعاليت  از آنها خارج شده  يا  عضو بوده

 تعداد اين افراد هم کم نيست و حتی ميتوان گفت بيشتر . ميکنند
 در بين آنها . هستند از اعضای موجود اين احزاب و گروهها

 با  يقينًا  که  شود  انقالبی يافت می  انگيزه  با  افرادی  همچنان
 اين  کنار  آغاز شکلگيری يک سازمان سراسری انقالبی در

 . سازمان قرار خواهند گرفت
ميليتانت با تشکر فراوان از تو برای شرکت در اين مصاحبه :   

 . با تشکر از فرصت مصاحبه که در اختيار من قرار داديد

 فرخنده باد اول ماه مه

 ۱۳۹۰ نهم ارديبهشت

 رفيق عليرضا بيانی نفر اول از سمت راست در تظاهرات
 ۱۳۸٦ اول ماه مه در تهران

 : با رفيق عليرضا بيانی با ايميل زير تماس بگيريد

ardeshir.poorsani@gmail.com 

شر کارگری سوسياليستی همين مصاحب  : ه٬ در ن

http://www.nashr.eu/n/mt/AB_May.pdf



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۱۶ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 جشن اول ماه مه٬

 ۱۳۰۱ ارديبهشت – شورای مرکزی کارگران

 خسرو شاکری : مقدمه

 نشر يافت تنها منعكس ۱۳۰۱ زير كه در ارديبهشت اعالميه
 نظرا كننده  نيست ی  ايران  كارگران  مركزی  شورای  در . ت

 كه  جنگل٬  نهضت  سركوب  سوويتی « فردای  جمهوری
 ايران  و » سوسياليستی  كمونيست  حزب  با  ائتالف  در  را

 حزب  بود٬  آورده  وجود  به  شوروی  حمايت حكومت جوان
 سياست  و  گرفت٬  پيش  در  را  جديدی  سياست  كمونيست

 يجی سوسياليسم اصالحات دمكراتيك را دنبال كرد٬ و راه تدر
 سند زير آنچنان گوياست كه نيازی به . را هدف خود قرار داد

 نمايد اين است كه٬ پس انگيز می آنچه شگفت . طلبد توضيح نمی
 جامعه ۸۵ از  و  اقتصاد  در  كه  عظيمی  تغييرات  و  ی سال

 ايران رخ داده است٬ و تجربيات تلخ و شيرينی كه بر مردم
 پيرو همان هايی كه خود را ايران گذشته است٬ نه تنها نيرو

 دانند بل همچنين ديگر نيروهای اجتماعی ايران هنوز راه می
 خواست  همان  تحقق  مه بدنبال  ماه  در  شده  اعالم  های

 چرا؟ : طلبد اين است كه آنچه توضيح می . اند ۱۹۲۲ / ۱۳۰۱
 شايد بتوان راهكار توفيق  پاسخ گفت٬  اين معما  اگر بشود به

 . هم يافت بر اين عقب مادنگی را

 ۱۳۸۵ ارديبهشت ۱۰ پاريس ٬ ) زند ( خسرو شاكری

*** 

  در اين روز که رنجبران و مظلومين تمام ممالک عيد گرفته
 دنيا را متزلزل کرده ٬ خواهند دهند٬ حقوق می اند٬ نمايش می

 . دولت ما نيز متمدن و مظلوم پرست معرفی شود ٬ اند

 در خارجه و هم ٬ هم از داخله محبوب القلوب ملت ٬ حکومت
 . محبوب القلوب اکثريت تامه واقع گردد

  کنيم ولی چون می اين يک پيشنهادی است که به دولت می
 دانيم حکومت از حال ملت خبردار نيست و هر فکر جديد را

 و هوس می  آن ه داند ب هوا  انتظار نداريم اين واسطه  قدرهم
 تکليف  اين  از  احتياجات ٬ که  رفع  قانون و  اجرای  در  يعنی

 آنان ؛ از طرف دولت اقدامی بشود عمًال ٬ ملت  که قانون اما
 که هر روز اليحۀ مهر کرده به ادارۀ آنان ٬ خواهند اساسی می
 ؛ دهند آن ها که حرارت به خرج می ٬ فرستند ها می روزنامه

 ملوک آن  دورۀ  دادن  خاتمه  در  را  ايران  نجات  که  ها
 ديکتاتوری می  اشرافی٬  آقايی٬  امروز ٬ نند دا الطوايفی٬  بايد

 همين روز سوم رمضان عزا . همين اول ماه مه تعطيل بکنند
 عيد ٬ بگيرند  حقوق ؛ نه  مظلومين  تمام  که  مه  ماه  اول  همين

 . کنند حقوق خود را مطالبه کنند خود را مطالبه می

 . اين تعطيل هرج و مرج نيست ٬ اول ماه مه بايد تعطيل بشود
 تعطيل . انقالب نيست ٬ اين تعطيل  ملت از اين  بايد است که

 . حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد

 . اين عيد نيست بلکه اين روز دادخواهی است

 . اين روزی است که دولت بايد موجوديت ملت را بفهمد

 نوکر ملت هستی  تو  که  حکومت فهماند  به  موافق ٬ بايد  بايد
 . خواهش ملت رفتار کنی

 نمی  مطبو تو  آزادی  قلم٬  آزادی  از  آزادی توانی  عات٬
. زيرا آن حق مشروع ملت است ٬ جلوگيری کنی اجتماعات

 تو نبايد بدون رضا و خواهش ملت بر خالف مصالح ملت با
 کنی  عقد  معاهده  ب : اجانب  ملت  را  حق  آن  نداده ه زيرا  تو

 . است

 نمی  و  نبايد  آلت تو  شخص خود  برای  را  حکومت  توانی
 قرار داده  را ٬ استفاده  و اوالد و اتباع خود  وکيل کنی و قوم

 نمائی  جابجا  دولتی  ادارات  در  را  خود  اينکه . خويش  مثل
 بود قوام  والی خراسان  انتخاب ٬ السلطنه  او  دوستان  و  برادر
 نظام همين ؛ شدند می  رفت که  او ٬ السلطنه  دوستان  و  پسر

 امنيت مملکت کوشيده . شوند انتخاب می  به  بايد  نگذاری ٬ تو
 به ناموس و عزت ٬ دم نمايد دزد و اشرار سلب امنيت از مر

 . نفس اهالی تجاوز کنند

 ؛ شوی وزير نمی ٬ تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق
 برای ابفای وظايف اجتماعی انتخاب ٬ ملت  برای کار  را  تو

 . کرده است

 . ما غير از اين نظری نداريم . ها را بايد به حکومت فهماند اين
 . نه بد مقصود ما اين است که حکومت خوب باشد

 نه اين ٬ خواهيم ملت با حکومت باشد و حکومت با ملت ما می
 مانند امروز مردم متنفر از حکومت و حکومت متوحش  که

 . هر دو بيزار از يکديگر باشند ٬ از ملت

 می  کمک يکديگر ما  به  حکومت  و  ملت  ٬ فالکت ٬ خواهيم
 . های هزار ساله را خاتمه بدهند سفالت و بدبختی

. رای رئيس الوزرائی نداريم ما کانديد تازه ب
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 مختصری پيرامون مفهوم پرولتاريا
سيروس پاشا

 : ٬ می نويسد ) ۱ ( " اصول کمونيسم " انگلس٬ در اثر مشهور خود

 آن «  واسطۀ طبقه پرولتاريا٬  به  تمامًا  که  جامعه  از  ايست
 خود به حيات ادامه می دهد و از سوِد هيچ فروش نيروی کار

 که خوشی و درد٬ ] طبقه ای [ ود؛ نوع سرمايه ای منتفع نمی ش
 زندگی و مرگ٬ و اصوًال کّل موجودّيت اش به تقاضا برای
 کار٬ و از اين رو به تغيير فصول خوب و بد کسب و کار٬ و

 تأکيد از من ( ) ۲ ( » . نوسانات رقابت افسارگسيخته بستگی دارد
 ) است

 اين پرسش که  به  زاده " او سپس در پاسخ  چگونه  پرولتاريا
 : مه می دهد ٬ ادا " شد؟

 دّوم «  نيمۀ  در  انقالب صنعتی انگلستان  دنبال  به  پرولتاريا
اين ] ... [ . پا به عرصۀ وجود نهاد ] قرن هجدهم [ قرن گذشته

 اختراع موتور بخار٬ ماشين های مختلف  با  انقالب صنعتی٬
 وسايل  رشته  يک  و  بافندگی  مکانيکی  ماشين  ريسندگی٬

 ها٬ که بسيار گران اين ماشين . مکانيکی ديگر٬ ايجاد گرديد
 قيمت بودند و به همين جهت تهيۀ آن ها تنها به وسيلۀ سرمايه
 را  گذشته  توليد  شيوۀ  کّل  داشت٬  امکان  بزرگ  داران
 اخراج کارگران سابق انجاميدند؛  دستخوش تغيير کرده و به
 چرا که اين ماشين ها قادر بودند تا کاالها را بسيار ارزان تر

 ان می توانستند با چرخ های ريسندگی و بهتر از آن چه کارگر
اين . ناکارا و وسايل بافندگی دستی خود توليد نمايند٬ تهيه کنند

 بزرگ  داران  سرمايه  دست  به  را  صنعت  کّل  ها٬  ماشين
 کارگران  ناچيز  مالکّيت  همان  و  دستگاه ( سپردند  ابزارها٬

 غيره  و  بردند ) بافندگی  ميان  از  هم  که . را  بود  آن  نتيجه
 اران٬ به زودی همه چيز را در دست خود گرفتند و سرمايه د

 کار٬ بيش از ] ... [ . ديگر چيزی برای کارگران برجای نماند
 جهت٬  همين  به  گشت؛  می  تقسيم  کارگران  ميان  در  پيش
 کارگری که سابقًا يک کار به طور کامل انجام می داد٬ از اين

 تقسيم . پس ديگر فقط يک قسمت از آن کار را عهده دار بود
اين . کار٬ توليِد ارزان تر و سريع تر کاالها را مقدور ساخت

 يک سری حرکات  به  را  کارگر  فرد  هر  فّعالّيت  موضوع٬
 تکراری تقليل داد حرکاتی که ماشين . مکانيکی ساده و تمامًا

 دهند  انجام  بهتر  مراتب  به  تا  بودند  قادر  ترتيب٬ . ها  بدين
 سلط  زير  به  ديگری٬  از  پس  يکی  صنايع٬  موتور تمامی  ۀ

 و سيستم کارخانه ای درآمدند؛ درست همان  بخار٬ ماشين ها

طور که پيش تر٬ اين اتفاق برای ريسندگی و بافندگی رخ داده
 ) ۳ ( » . بود

 مانيفست " به عالوه٬ مارکس و انگلس در اثر مشترک خود
 : ) ۴ ( می نويسند ) ۱۸۴۸ " ( کمونيست

 يدا ٬ گسترش پ سرمايه به همان نسبتی که بورژوازی٬ يعنی «
 يعنی  کارگر مدرن می کند٬ پرولتاريار٬  می طبقۀ  نيز رشد ٬ 
 کارگران  از  ای  طبقه  موقعی ) Laborer ( يابد؛  تا  فقط  که ٬ 

 زنده اند که کاری پيدا کنند و فقط موقعی قادر به يافتن شغلی
 اين کارگران که . می شوند که کارشان سرمايه را افزايش دهد

 قيۀ اقالم تجاری٬ نوعی بفروشند٬ مثل ب تکه تکه بايد خود را
 دستخوش تمام  نيز  آنان  نتيجه  در  و  محسوب می شوند  کاال
 بازار  به  نوسانات مربوط  تمام  رقابت و  تغييرات مربوط به

 ) تأکيد از من است ( » . می گردند

 ٬ پرولتاريا بدين ترتيب٬ در تعريف مارکس و انگلس از مفهوم
 : چند نکتۀ برجسته و قابل تأّمل وجود دارد

 مترادف " ولتاريا پر "  ۱  و  معادل  مدرن " ٬  کارگر  طبقۀ
 . است )" امروزی (

 پرولترها کسانی هستند که برای ادامۀ زندگی٬ هيچ راهی  ۲
 . خود به ديگران ندارند " فروش نيروی کار " جز

 به  ۳  را  ها  آن  که  پرولتارياست  وضعّيت  و  موقعّيت
 . وابسته می سازد " سرمايه "

 ر  سرمايه " گسترش " اين٬  ۴  نه  حوايج و  و  نيازها  فع
 داران  تعريف  شخصی سرمايه  را  پرولتاريا  نقش  که  است

 . می کند

 را  ۵  خود  ها  تکه " آن  يعنی بر خالف " تکه  فروشند؛  می
 مايملک  به  و  فروخته  هميشه٬  برای  و  يک بار  که  بردگان

 . ديگران تبدل می شدند

 مفهوم " Laborer " اصطالح  ۶  طور ضمنی٬  به  و  عمومًا
 اين حال ) Manual Labor ( کار يدی  تداعی می کند؛ با  را

 کارگر فکری همان قدر پرولتر  مارکس توضيح می دهد که
 و در آخر٬ . است که کارگر يدی

 . است " طبقه " پرولتاريا٬ يک  ۷

 ديگر  نکتۀ  چند  ذکر  و  يادآوری  پرولتاريا٬  بحث  ادامۀ  در
 : ضروری است

 شناسانۀ صحبت از پرولتاريا٬ به معنای تقسيم بندی جامعه  ۱
 و  های شغلی  گروه  درآمدی٬  های  گروه  المثل  فی  به مردم
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 نيست  ها  اين  واقعی٬ ) ۵ ( . نظاير  وجود  يک  پرولتاريا٬  بلکه
 خودآگاهی  که  است  يافته  توسعه  تاريخًا  و  Self ( مستقل

consciousness ( را   خود  جمعی  عملکرد  های  روش  و
 دارد  و  د . داشته  که  آن چه  با  طبقه٬  و  يک پرولتر  ر رابطۀ

 تفاوت دارد  شود٬  می  مطرح  شناسی غيرديالکتيکی  . جامعه
 با خصوصيات مختلف  در اين نوع جامعه شناسی٬ يک فرد

 نباشد  يا  باشد  معّين  طبقۀ  يک  از  عضوی  تواند  در . می
 صورتی که افراد مختلف جامعه٬ به واسطۀ پيوندهای بسياری
 اين  آن٬  خالل  از  که  پيوندهايی  هستند؛  مرتبط  يک طبقه  به

 فراد در تقسيم اجتماعی کار و هم چنين مبارزه بر سر توزيع ا
 . ارزش اضافی شرکت می کنند

 نظر  ۲  در  پرولتاريا  با  ارتباط  در  بايد  که  ديگری  نکتۀ
 کارمزدی٬ نخستين . است ) Wage Labor ( داشت٬ کارمزدی

 در پروسۀ  و اصلی ترين صورت و شکل شرکت پرولتاريا
 . زمان کار کارگر مطابق با يعنی خريد نيروی کار : کار است

 سطح البته در پاره ای از کارها٬ دستمزد کارگران بر اساس
 توليد  ميزان  نه و  و  شود  می  تعيين  ها  کار آن  که زمان ٬ 

 در نظر می فرمی از کارمزدی مارکس اين قبيل کارها را نيز
 مجاز به . گيرد  فروش ضمنًا٬ امروزه برخی کارگران قانونًا

 کار قراردادی هستند از طري توليدات خود  يعنی در . ق مثًال
 در اين جا . دريافت می دارند امتياز پروسۀ کار خود٬ اندکی

 اين سؤال به وجود می آيد که آيا اين قبيل کارگران نيز جزو
 آگاهی پرولتاريا محسوب می شوند يا خير؟ اين امتياز٬ قطعًا

 اين بخش از کارگران را تضعيف می کند٬ ولی از آن جا که
 ين کارگران نيز در جامعۀ سرمايه داری زندگی می کنند و ا

 ندارد٬  قرار  برابرشان  در  کار  نيروی  فروش  جز  راهی
 بنابراين اين شکل امتيازدهی٬ در . پرولتر محسوب می شوند

 . خاستگاه طبقاتی شان آنان تأثير دارد و نه در آگاهی

 داری٬  ۳  در جامعۀ سرمايه  کسانی که  طبق تعاريف فوق٬
 به واسطۀ فروش نيروی کار خود زندگی می کنند٬ جزو تنها

 نباشند  يک شغل  يافتن  به  قادر  اگر  حتی  هستند؛  پرولتاريا
 البته در اين حالت بخصوص٬ چنان چه شرايط زندگی نيز به (

 ممکن است کارگران به  گردد٬  پرولتاريا شّدت دشوار  لمپن
 ها٬ ) ۶ (  فاحشه  دزدان٬  باج گيران٬  مانند  شوند؛  تکّدی تبديل

 ). گران و امثالهم

 پرولتاريا٬ مسير  ۴  ترين مسأله در ارتباط با  آخرين و مهم
 است  سرمايه . تاريخی اين طبقه  مارکس در  که  همان طور

 توضيح می دهد٬ با افزايش حجم فقر٬ فشار٬ فساد و استثمار٬
 و مکانيسم «  می گردد  کارگر پيوسته شديدتر  عصيان طبقۀ

 داری  توليد سرمايه  متحد شدن و پروسۀ  به  را  خود٬ آن ها ٬ 
 کشاند  می  يافتن  می ) ۷ ( . » سازمان  را  استثمار  نه  پرولتاريا

 خواهد٬ و نه اصوًال قادرست تا طبقۀ ديگری را استثمار کند؛
 آن ها خود توليدکننده هستند و جالبست که سرمايه داری عمًال
 کار  عقاليی  سازماندهی  برای  الزم  های  مهارت  تمامی

 را  است اجتماعی  آموخته  پرولتاريا  اهمّيت . به  بنابراين
 آن ها  اين نيست که  نهايتًا ستم تاريخی پرولتاريا  قرار تحت 

 اينست که پرولتاريا تنها طبقۀ قادر به سرنگونی  بلکه  دارند٬
 . نظام سرمايه داری و ايجاد يک جامعۀ بی طبقه می باشد

 : منابع و توضيحات

 پ ۱۸۴۷ انگلس در سال ) ۱ (  برنامۀ  برای ٬ دو  يش نويس را
 درآورد  تحرير  رشتۀ  به  ها  کمونيست  نويس ( اتحاديۀ  پيش

 پيش ). نخست در ماه ژوئن و بعدی در اکتبر همان سال بود
 شهرت دارد٬ نخستين بار " اصول کمونيسم " نويس دّوم٬ که به

 سال  نشريۀ ۱۹۱۴ در  در  سوسيال " Vorwärts " و  حزب
 . دموکرات آلمان به چاپ رسيد

(2)  F.  Engels,  "Principles  of  Communism" 
(1847), Marxists.org 

(3) Ibid 

(4)  K.  Marx;  F.  Engels,  "Manifesto  of  the 
Communist Party" (1848), Marxists.org, chap 1 
(Bourgeois and Proletarians) 

 در واقع يک نکتۀ بسيار مهم در متد و تئوری مارکس در ) ۵ (
 اساسی  طور  به  او  هدف  که  اينست  طبقه  مقولۀ  بررسی

 ای دادن مردم در دستيابی به تقسيم بندی های مختلف برای ج
 گروه های مختلف نبوده٬ بلکه جلب توّجه به ديناميسم پايه ای

 : ک به . ن . تحّوالت اجتماعی در جامعه است

 مورد " تمجيدی٬ . م  در  بحثی  هم  باز  اعماق٬  به  ای  روزنه
 ۱۶ . ٬ ص ٬ ۸۵ بهمن ٬ ۱ فصل نامۀ سامان نو٬ شمارۀ " طبقه

 پرولتاريا ) ۶ (  لمپن  ٬ ) Lumpenproletariat ( اصطالح
 در  مارکس  وسيلۀ  به  بار  آلمانی " نخستين  " ايدئولوژی

 مانند ) ۱۸۴۶ (  آثاری  در  سپس  کمونيست " و  و " مانيفست
 . به کار رفت " مبارزات طبقاتی در فرانسه "

 ترجمۀ ايرج اسکندری۲ ٬ ٬ ج ٬ " سرمايه " مارکس٬ . ک ) ۷ (
 فردوس٬  بخش ۲۴ فصل ۱۳۸۶ ٬ انتشارات  گرايش ( ۷ ٬

۹۸۳ . ٬ ص ) تاريخی انباشت سرمايه داری



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۱۹ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 آريستوکراسی کارگری

 بيژن شايسته

 کارگری  اشرافّيت  يا  آريستوکراسی  Labor ( عبارت
Aristocracy ( به آن قشر از کارگران در عمدتًا   اصطالحًا

 سرمايه  پيشرفتۀ  از کشورهای  که  شود  می  اطالق  داری
 سود "  ( مافوق " Super  Profit ( کالن   بسيار  سودهای  يا

 ل ( انحصاری  تعبير  به  که که  است  سودی  آن  مافوق  نين
 " خود " سرمايه داران از طريق بهره کشی از کارگران کشور

 به ) به چنگ می آورند  تطميع می شوند و بدين ترتيب٬ چه
 لحاظ سطح دستمزد و رفاه و چه سبک زندگی و ايدئولوژی٬

 . خرده بورژوا يا بورژوا می شوند

 نخستين بار ايدۀ  " گری آريستوکراسی کار " فردريک انگلس٬
 مارکس  به  های خود  نامه  تعدادی از  در  دهۀ  را  اواخر  از

 در واقع انگلس با . مطرح نمود  ۱۸۸۰ تا اواخر دهۀ ۱۸۵۰
 محافظه کاری رو به رشد در بخش های سازمان يافتۀ طبقۀ

 بود  گريبان  به  دست  بريتانيا  که . کارگر  کرد  استدالل  او
 اتحاد  ايجاد  به  قادر  خود  که  بريتانيا٬  تضمين کارگران  و  يه

 اند  بوده  آهن٬  ثبات شغلی  صنايع  در  ماهر  کارگران  مانند
 کارخانجات  کارگران  عمدۀ  و  آالت٬  ماشين  ساخت  و  فوالد

 و  نساجی  ممتاز  قشر  يا  اليه  شده " يک  " بورژوا
) Bourgeoisified ( يک   کارگر٬  طبقۀ  آريستوکراسی " از

 . را ايجاد کرده اند " کارگری

 " انحصار " در واقع  اقتصاد جهانی تسلط سرمايۀ بريتانيا بر
 داد تا اقليتی  صنعتی و مالی آن  به کارفرمايان اصلی اجازه

 امنّيت شغلی  و  باالتر  نسبتًا  دستمزدهای  از  را  کارگران  از
 کنند  خصوص در . منتفع  به  نسبی٬  امتيازات  اين  به  انگلس

 قياس با تودۀ کارگرانی که با درآمدهای پايين و در مشاغل بی
 ب  ماّدی محافظه ثبات  پايۀ  عنوان  به  می شدند٬  گرفته  کار  ه

 . کاری در جنبش کارگری بريتانيا نگاه می کرد

 تئوری معاصر آريستوکراسی کارگری نيز ريشه در اثر لنين
 ظهور  و  امپرياليسم  مورد  انحصاری " در  داری  " سرمايه

 از . دارد  بسياری  رهبران  کرد  مشاهده  که  هنگامی  لنين
 اروپا در جنگ جهانی اّول از دولت های احزاب سوسياليستی

 داری  شد " خودشان " سرمايه  زده  بهت  کنند٬  می  . دفاع
 او  که  چه  آن  کرد " اپورتونيسم " پيروزی  می  خطاب

 ٬ لنين را کمی دچار سردرگمی ) اصطالح او برای رفرميسم (
 . نموده بود

 سال  پيرامون ۱۹۱۵ تا  خود  توضيح  روی  بر  کار  لنين ٬ 
 در  کارگری پيروزی اپورتونيسم  جنبش های سوسياليستی و

 سقوط بين الملل " او طی مقاله ای با عنوان . را آغاز کرده بود
 : چنين نوشت " دّوم

 مابين «  جهان  تقسيم  در آن  ايست که  دوره  امپرياليسم٬  دورۀ
 های  ديگر " بزرگ " ملت  ملل  تمامی  که  امتياز٬  صاحب  و

 شود  می  تکميل  دارند٬  قرار  آنان  ستم  ه . تحت  مانده  ای ته
 صاحب امتياز از طريق اين ] ملل [ ثروت تاراج شده به دست

 و  بورژوازی٬  خرده  از  زيادی  معّين  های  بخش  به  تعّدی٬
 » . و بوروکراسی طبقۀ کارگر می رسد آريستوکراسی

 و توده « اين بخش  اقليت بسيار کوچکی از پرولتاريا  نمايندۀ
 است  کارگر  آن « که » های  در ... پشتيبانی  بورژوازی  از

 . بنيان اجتماعی رفرميسم می باشد » بل توده های پرولتر مقا

 کارگری  آريستوکراسی  اجتماعی  شالودۀ  لنين٬  ترتيب٬  بدين
 هايی می ديد که از خالل سرمايه گذاری " مافوق سود " را در

 يا " جهان سّوم " امپرياليستی در آن چه که امروز کشورهای
 جنوب "  بود " کشورهای  شده  ايجاد  شود٬  می  در او . ناميده

 امپرياليسم " بر کتاب ۱۹۲۰ ژوئيۀ ۶ پيشگفتار خود به تاريخ
 : می نويسد " به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری

 اين ( بديهی است که با يک چنين مافوق سود هنگفتی «  زيرا
 سود مافوق آن سودی است که سرمايه داران از طريق بهره

 وان می ت ) به چنگ می آورند " خود " کشی از کارگران کشور
 قشر  که  را  کارگران  فوقانی  اقشار  و  کارگران  رهبران

 نمود  تطميع  هستند٬  کارگری  سرمايه . آريستوکرات  اين  و
 می " پيشرفته " داران کشورهای  تطميع  را  ها  آن  که  هستند

 مستقيم٬  غير  و  مستقيم  هزاران راه٬  به  را  عمل  اين  و  کنند
 » . آشکار و پنهان٬ انجام می دهند

 : ويسد لنين در ادامه می ن

 " آريستوکراسی کارگری " اين قشر کارگران بورژوا شده يا «
 که از لحاظ شيوۀ زندگی٬ ميزان دستمزد و به طور کلی جهان
 بينی خود کامًال خرده بورژوا شده است٬ به عنوان مهم ترين
 عمدۀ  گاه  تکيه  ما٬  دورۀ  در  و  دّوم٬  انترناسيونال  گاه  تکيه

 نظامی ( اجتماعی  خدمت ) نه  کند بورژوازی٬  ها . می  آن
 گماشتگان واقعی بورژوازی در جنبش کارگری٬ و مباشرين
 و  رفرميسم  واقعی  مجريان  دار٬  سرمايه  طبقۀ  کارگری

» . شووينيسم هستند



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۰ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 افزايش بيکاری سياهپوستان آمريکا با وجود رشد تعداد
 مشاغل

 ۲۰۱۱ آوريل ۱ دين بيکر٬

 آرمان پويان : مترجم

 اضافه ۲۱۶۰۰۰ در ماه مارس سال جاری٬ شغل به اقتصاد
 درصد کاهش ۸.۸ شد که اين موضوع نرخ کّل بيکاری را به

 افزايش . داد  دنبال  به  خود  مشاغل٬  تعداد  اخير  افزايش
 زمان ۲۳۰۰۰۰  هم  و  بخش خصوصی  در  موردی مشاغل

 صورت  متوالی٬  ماه  پنجمين  برای  دولتی  مشاغل  کاهش
 ۵۸.۵ نيز تا سطح ) EPOP ( نسبت اشتغال به جمعّيت . گرفت
 اين سو ( درصد  به  سپتامبر  ماه  نسبت از  افزايش ) باالترين

 هرچند  هنوز ٬ يافت؛  نقطۀ ۴.۴ اين رقم  تر از  پايين  درصد
 . اوج پيش از رکود قرار دارد

 از گزارش  اين وجود٬  چنين اخير با  آمار کار آمريکا  ادارۀ
 ر برمی آيد که آمريکاييان آفريقايی تبار از مزايای افزايش اخي

 مانده اند ٬ مشاغل تعداد  " بی بهره  " نسبت اشتغال به جمعّيت .
 درصد ۵۱.۹ درصد کاهش به ۰.۳ سياهپوستان آمريکايی٬ با

 درصد باالتر ۰.۱ در ماه مارس رسيده است که اين رقم تنها
 است  سپتامبر  ماه  عالوه . از  نوجوانان EPOP به  برای
 سطح  در  کّل ۱۴.۸ سياهپوست  نرخ  و  مانده  باقی  درصد

 با بيکاری  نيز  تبار  آفريقايی  های  درصد ۰.۲ آمريکايی
 . رسيده است % ۱۵.۵ افزايش٬ به

 ترين  بزرگ  سفيدپوست  زنان  مذکور٬  گزارش  به  توّجه  با
 افزايش  مزايای  از  را  استفاده  ترين  بيش  که  بودند  گروهی

 درصد ۰.۲ نرخ بيکاری اين گروه٬ با . ميزان مشاغل برده اند
 به رقم  آن " بت اشتغال به جمعّيت نس " . رسيد % ۶.۹ کاهش٬

 با  نيز  سطح ۰.۴ ها  تا  افزايش٬  باال ۵۵.۷ درصد  درصد
 کاهشی . رفت  با  سفيدپوست  مردان  بيکاری  نرخ  بالعکس٬

 از  اّما ۷.۷ به ۷.۸ ماليم و تدريجی٬  EPOP درصد رسيد؛
 . درصد تنزل پيدا کرد ۶۸ به ۶۸.۱ آنان در واقع از

 نيز بهبود يافت؛ ) نيک هيسپا ( وضعّيت اشتغال افراد التين تبار
 با  آنان  بيکاری  به ۰.۳ نرخ  کاهش٬  درصد ۱۱.۳ درصد

 بيکاری  نرخ  به  نسبت  که  نوامبر ۱۳.۲ رسيد  درصدی ماه
 . سال گذشته٬ کاهش قابل توّجهی را نشان می دهد

 بيکاری٬  دورۀ  طول  ميانۀ  و  افزايش ميانگين  شاهد  دو  هر
 به  دّوم  مورد  که  طوری  به  رسيد ۳۹ بودند  نسبت . هفته

 مّدت بيش از  به  به ۲۶ افرادی که  نيز  اند  بيکار بوده  هفته

 به طرز قابل توّجهی٬ شمار . درصد رسيد ۴۵.۵ سطح باالی
 نيز  اند  بوده  بيکار  هفته  پنج  از  تر  مّدت کم  به  که  افرادی

 يافت ۵۹۰۰۰  افزايش  ماه ( مورد  از  افزايش  نخستين  اين
 باشد  می  تاکنون  توان ). نوامبر  می  مسأله  از اين  ناشی  د

 به  رو  تصوير  با  حال  هر  در  اّما  باشد٬  آماری  خطاهای
 بهبودی که از وضعّيت بازار نيروی کار در مطالعۀ خانوارها

 . ارائه می شود٬ همخوانی ندارد

 در مطالعۀ  تغيير مشاغل در بخش های مختلف اقتصاد  که
 به عنوان مثال در ماه . گوناگون بود  بنگاه ها بيان می شود

 ب  شاهد مارس٬  افزايش مشاغل ۱۷۰۰۰ خش صنعتی  مورد
 در بخش خرده فروشی نيز پس . برای پنجمين ماه متوالی بود

 تعداد مشاغل ۷۸۰۰ از کاهش  فوريه٬  مشاغل در ماه  مورد
 يافت ۱۷۷۰۰  افزايش  دنبال . مورد  به  نيز  خدمات  بخش
 موردی مشاغل در ماه پيشين٬ اين ماه شاهد ۳۲۰۰۰ افزايش

 بود ۳۹۵۰۰ اضافه شدن  است که . شغل ديگر  ذکر  به  الزم
 ۲۰۰۹ تعداد مشاغل اين بخش در طی سه ماه٬ يعنی از اکتبر

 . مورد افزايش داشت ٬ ۱۶۷۰۰۰ قريب به ۲۰۱۰ تا ژانويۀ

 نيز  درمان  و  بهداشت  بخش  مشاغل  مورد ۳۶۶۰۰ تعداد
 افزايش داشت که از نرح رشد ماهانۀ آن در طول سال گذشته

 رستوران . حدود زيادی بيش تر بود تا ) شغل در ماه ۲۳۰۰۰ (
 نفر افزايش ۲۶۵۰۰ ها نيز تعداد کارگران خود را به ميزان

 گذشته٬ ( دادند  ميزان ). نفر بود ۳۶۰۰۰ اين افزايش در ماه
 حدودًا  نيز  کتابداری  و  حسابداری  خدمات  بخش  مشاغل

 ) درصد کّل اشتغال در اين بخش ۲.۵ معادل ( مورد ۲۰۲۰۰
 . افزايش داشت

 فی ترين مسأله در اين بين آنست که دستمزدها در طول اّما من
 است  مانده  باقی  ثابت  اساسًا  گذشته٬  ماه  دستمزد . دو  رشد

 اسمی٬ هم در طول سه ماهۀ اخر و هم طی سال گذشته٬ حول
 اين تا حدودی به معنای توّرم . درصد قرار داشته است ۱.۷

 اخير ) خفيف ( خزنده  افزايش  خصوص اگر  به  بود٬  خواهد
 . مت مواّد غذايی و انرژی روندی معکوس به خود نگيرد قي

 گذشته٬  ماه  دو  قوی  نسبتًا  رشد  جالب در  الگوهای  از  يکی
 ۴۷۲۰۰۰ از . سهم کارگران توليدی از کّل رشد مشاغل است

 ايجاد شد٬  ژانويه  از ماه  ۴۳۴۰۰۰ ( درصد ۹۲.۳ شغلی که
 اند ) شغل  که . مناصب توليدی يا غيرمديريتی بوده  از آن جا

 اخير  رشد  دارند٬  تری نياز  آموزش کم  مشاغل به  اين گونه
 برای کارگران غيرماهر  معنای تقاضای بيش تر  به  مشاغل

. می باشد



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۱ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

شتغال پس از دوره های مختلف رکود  رشد ا

 با وجود آن که جهش اخير در رشد تعداد مشاغل اميدوارکننده
 و  زمان  مذکور از  بهبود  داشت که  ياد  به  بايد  اّما  خيم است٬
 است  ضعيف  شديدًا  حال٬  به  تا  اقتصادی  رکودی  با . ترين

 سابق  شديد  رکود  دو  تجربۀ  به  و ۷۵  ۱۹۷۴ يعنی ( توّجه
 مشاغل٬ ) ۸۲  ۱۹۸۱  نرخ رشد  که  باشيم  داشته  انتظار  بايد ٬ 

 در عوض اّما اين نرخ پايين تر . شغل در ماه باشد ۴۰۰۰۰۰
 ميانگيِن  های دهۀ ۲۵۰۰۰۰ از  سال  طی  ماه  ۹۰ شغل در
 . قرار دارد

 اّما هنوز جای سؤال است که آيا آهنگ فعلی رشد می تواند با
 حفظ  دولتی٬  های  کاهش هزينه  و  مسکن  بهای  تنّزل  وجود

 الزم به يادآوريست که شاخص گسترش اشتغال . گردد يا خير
) Employment  Diffusion  Index ( ماه ۶۸.۷ از   در

 بيانگر اين شاخص ( در ماه مارس سقوط کرد ۶۲.۴ فوريه به
 تدارک به  درصد صنايعی است که در حال برنامه ريزی و
 باشند  می  خود  بخش  در  مشاغل  نمودن  اضافه  ). منظور

 . بنابراين٬ وضعّيت چندان مناسب به نظر نمی رسد

 : منبع

http://www.cepr.net/index.php/databytes/jobs 
bytes/201104 

 حقايقی پيرامون اسرائيل و فلسطين

 کيوان نوفرستی : مترجم

 ) ۲۰۱۱ دّوم فوريۀ : آخرين تاريخ به روز رسانی داده ها (

 تعداد کودکان جان باختۀ اسرائيلی و فلسطينی

 ) تاکنون ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹ از (

 دست نيروهای ف ۱۲۴  ۱۴۵۲ لسطينی و کودک اسرائيلی به
 اند  شده  کشته  اسرائيلی  نيروهای  دست  به  فلسطينی  کودک

 ) منابع و اطالعات بيش تر (

 تعداد کشته شدگان اسرائيلی و فلسطينی

 ) تاکنون ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹ از (

 ر سپتامب ۲۹ فلسطينی از ۶۳۴۰ کم اسرائيلی و دست ۱۰۸۴
 ) منابع و اطالعات بيش تر ( . به اين سو٬ جان باخته اند ۲۰۰۰

سطينی تعداد مجروحين اسرائيلی و فل

) تاکنون ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹ از (



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۲ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 مجموع٬  و ۹۲۲۶ در  از ۴۵۴۰۱ اسرائيلی  ۲۹ فلسطينی
 اند ۲۰۰۰ سپتامبر  اطالعات ( . تاکنون مجروح شده  و  منابع
 ) بيش تر

 کمک های نظامی روزانۀ اياالت متحده به اسرائيل و
 فلسطين

 ۸.۲ ه حّداقل ٬ اياالت متحده روزان ۲۰۰۹ در طول سال مالی
 ميليون دالر را در قالب کمک های نظامی در اختيار اسرائيل

 اين رقم برای  فلسطين٬ کشور قرار داده است؛ در حالی که
 ) منابع و اطالعات بيش تر . ( صفر بوده است

 ملل در ارتباط با اسرائيل و فلسطين قطعنامه های سازمان

۱۹۵۵  ۱۹۹۲ 

 های  سال  طی  مشمول ۱۹۹۲ تا ۱۹۵۵ در  اسرائيل ٬ ۶۵
 طی  در حالی که  است٬  بوده  از سوی سازمان ملل  قطعنامه
 صادر  فلسطين  عليه  ای  قطعنامه  گونه  هيچ  مزبور٬  دورۀ

 ) منابع و اطالعات بيش تر . ( نگرديده است

سياسی و گروگان ها  تعداد زندانيان 

 در  زندانی  عنوان  به  اسرائيلی  يک  تنها  حاضر٬  حال  در
 فلسطين به سر می برد؛ در حالی که شمار زندانيان سياسی

 منابع . ( مورد می رسد ۵۹۳۵ فلسطينی در کشور اسرائيل٬ به
 ) و اطالعات بيش تر

 تخريب منازل مردم اسرائيل و فلسطين

 تاکنون ۱۹۶۷ از سال

 از سوی نيروهای  اسرائيل  تاکنون هيچ يک از منازل مردم
 سال  از  که  حالی  در  است؛  نشده  ويران  ۱۹۶۷ فلسطينی

 ق به فلسطينيان از سوی نيروهای منزل متعل ۲۴۸۱۳ تاکنون٬
 ( اسرائيلی مورد تخريب قرار گرفته است  منابع و اطالعات .

) بيش تر



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۳ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 نرخ بيکاری در اسرائيل و فلسطين

 در حالی ۶.۴ نرخ بيکاری در اسرائيل حدود  است٬  درصد
 ه  باختری که  کرانۀ  در  نرخ  غّزه % ۱۶.۵ مين  نوار  در  و
 ) منابع و اطالعات بيش تر . ( می باشد % ۴۰

 غيرقانونی در اراضی اشغالی سکونت گاه های

 اسرائيل دارای  پايگاه ۲۳۶ در حال حاضر٬  و  سکونت گاه
 يهوديان در اراضی اشغال شده از فلسطين می باشد٬ مختص

 در حالی که مردم فلسطين هيچ گونه سکونت گاهی در خاک
 ) منابع و اطالعات بيش تر . ( اسرائيل ندارند

 : منبع

http://www.ifamericansknew.org/ 

 نادرستی نظرات پال کروگمن پيرامون تجارت چين

 ۲۰۱۱ آوريل ۶ جان راس٬

 بيژن شايسته : مترجم

 تراز  مازاد  برای سال ارقام  ب ۲۰۱۰ پرداخت های چين  ه ٬
 مهم  تنهايی  به  فقط  نه  ارقام  اين  است؛  شده  منتشر  تازگی

 ضم  بلکه  مباحثات صورت هستند٬  در  که  می دهند  نشان  نًا
 کروگمن٬  پال  آقای  و  سطور  اين  نويسندۀ  بين  گرفته
 صحيح  طرفين  يک از  کدام  موضع  آمريکايی٬  اقتصاددانان

 است  مازاد . بوده  مورد  در  کروگمن  اّدعاهای  گذشته٬  سال
 تراز بازرگانی چين توّجه رسانه های جهان را به خود جلب

 جهانی اقتصادی رو به افزايش های کرد و به عالوه به تنش
 زمان مناسبی است تا کمی دقيق کنون بنابراين ا . نيز دامن زد

 کسی  نظر چه  اصوًال  که  ببينيم  و  کنيم  نگاه  موضوع  به  تر
 . درست بوده است

 سال  کروگم ۲۰۱۰ اوايل  پال  در ن ٬  مندرج  ای  مقاله  طی
 روی  تا  بود  خواسته  متحده  اياالت  از  تايمز٬  نيويورک

 کند کاال  اعمال  تعرفه  چينی  توّجه . های  کروگمن  مقالۀ  اين
 به خود جلب کرد  او برای اثبات . رسانه های بين المللی را

 همان  من  که  بود  کرده  استناد  هايی  فاکت  به  اّدعاهای خود
 نشان دادم  را  ها  کروگمن در مقالۀ خود . زمان نادرستی آن

 : گفته بود

 ول٬ انتظار می رود بنا به تخمين های صندوق بين المللی پ "
 ٬ به بيش از ۲۰۱۰ که مازاد تراز بازرگانی چين برای سال

 ". ميليارد دالر برسد ۴۵۰

 اّما من همان زمان خاطر نشان ساختم که چنين اّدعايی تمامًا
 : نادرست است

 حتی اگر يک متخّصص آماری صندوق بين المللی پول هم "
 کروگمن می . چنين اّدعايی کرده باشد٬ باز هم نادرست است
 کند  پيدا  اين اشتباه را  بررسی ارقام٬  مازاد تراز . توانست با

 که نه فقط تجارت٬ بلکه خدمات و  پرداخت های ساالنۀ چين
 نيز  حدود  دربر می گيرد درآمد حاصل از خارج کشور را

 ت ۱۲۰  بيش  دالر  تعديل ر ميليارد  بازرگانی  تراز  مازاد  از
 است نشدۀ  بازرگانی  آن  تراز  سال مازاد  ۲۰۰۹ ٬ چين در
 دالر ۱۹۸  فوريۀ بود ميليارد  به  منتهی  ماهۀ  دوازده  در  و
 به ۲۰۱۰  است ۱۸۰ ٬  رسيده  دالر  مازاد  ميليارد  بنابراين٬

 ميليارد ۴۵۰ به نمی تواند تراز پرداخت های چين امسال ابدًا
." برسد دالر



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۴ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 در که ۲۰۱۰ ٬ آخرين رقم مازاد حساب جاری چين در سال
اين . ميليارد دالر بوده است ۳۰۵.۴ منتشر شد٬ ابتدای اين ماه

 از  گذشته  سال  که  دارد  ای قرار  فاصله  همان  در  دقيقًا  رقم
 بود  شده  بينی  پيش  جانب  اين  کاالها . سوی  تجارت  مازاد

 . ميليارد دالر بود ٬ ۱۸۴ حدود ٬ ۲۰۱۰ در سال ) تعديل نشده (
 ميليارد دالر برای خدمات٬ پرداخت ها۱۲۰ ٬ با اضافه کردن

 ميليارد دالر به دست می آمد که ۳۰۴ باربری و بيمه٬ تخميِن
 آن  شاهد  اکنون  است که  رقمی  معادل  دقيق  طور  به  تقريبًا

 ). ميليارد دالر ۳۰۵.۴ ( هستيم

 تراز  مازاد  رسيدن  مورد  در  کروگمن  اّدعای  بنابراين
 به  چين  بود ۴۵۰ بازرگانی  نادرست  کامًال  دالر  . ميليارد

 آغاز  برای  او  از " جنگ تجاری " يک پيشنهاد  تا  دو  ميان
 های  تخمين  پايۀ  بر  هم  آن  جهان٬  اقتصادهای  بزرگ ترين

 بدون پژوهش پيرامون اين موضوع٬ اشتباه کامًال  و مشّخصًا
 بود  آوری غيرمسئوالنه  شرم  طرز  که . به  درستی  کار  تنها

 هرچند گمان . اکنون او می توان انجام دهد٬ عذرخواهی است
 در آينده٬ مردم ديگر . کاری انجام دهد نمی رود که او چنين

 پيش ٬ نبايد پيش بينی های کروگمن در مورد اقتصاد چين را
 آورند  حساب  به  دقيق  هايی  به . بينی  بايد  ها  آن  عالوه  به

 برای  وی  های  ميان شروع درخواست  تجاری  جنگ  يک
 . با شک و ترديدهای فراوان نگاه کنند ٬ اياالت متحده و چين

 : منبع

http://www.china.org.cn/opinion/2011 
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 تفاوت عملکرد اقتصادی چين و اياالت متحده در طول دورۀ
 بحران

 علل موفقّيت بستۀ انگيزشی چين و شکست " بخشی از مقالۀ
 . به قلم جان راس * " ر اياالت متحده همان بسته د

 آرمان پويان : مترجم

 م  نظر يان تفاوت  نقطه  از  متحده  اياالت  و  چين  کشور  دو
 عملکرد اقتصادی آن ها در طی سه سال گذشته٬ کامًال آشکار

 مطابق با آخرين داده های موجود٬ يعنی سه ماهۀ سوم . است
 ۰٬۱ نان سال جاری٬ توليد ناخالص داخلی اياالت متحده هم چ

 ۰٬۸ درصد پايين تر از سطح سه سال گذشتۀ خود و به عالوه
 سال  چهارم  ماهۀ  سه  در  خود  اوج  نقطۀ  از  پايين  درصد

 . قرار دارد ۲۰۰۷

 سالۀ  سه  دورۀ  طی  در  چين  ناخالص داخلی  توليد  بالعکس٬
 درصد رشد ٬ ۳۰٬۳ قريب به ۲۰۱۰ مذکور تا سه ماهۀ سوم

 طی همان دوره ای که به عبارت ديگر٬ چين در . داشته است
 اقتصاد اياالت متحده با انقباض رو به رو بوده٬ توانسته است

 بالغ بر يک تريليون دالر  GDP بر ) به قيمت های ثابت ( تا
 . خود بيفزايد

 رشد  الگوی  به  نگاه  تفاوت GDP با  کشور٬  دو  اين  در
 همان گونه که در نمودارهای  عملکرد چين و اياالت متحده

 . قابل توضيح می باشد  ان داده خواهد شد نش نيز ۴ تا ۱

 و چين٬ و نحوه چنين تفاوتی در  عملکرد اقتصادهای آمريکا
 هم چنين نتايج متفاوت سياست های اتخاذ شده از سوی اين دو
 از اهميت تجربی و  بی ترديد  در قبال بحران مالی جهانی٬

 . بنابراين نظری قابل توجهی برخوردار است

 ر اياالت متحده کاهش سرمايه گذاری د

 ام  نشان ساخته  خاطر  نيز  پيش تر  که  مهم ) ۱ ( همان طور ٬ 
 به وضوح کاهش در حجم سرمايه  بزرگ٬  ترين تأثير رکود

 نشان می دهد ۱ نمودار . گذاری ثابت اياالت متحده می باشد
 جاری GDP که  سال  سوم  ماهۀ  سه  در  متحده  به ( اياالت

 ايين تر از نقطۀ ميليارد دالر پ ٬ ۱۰۳ ) ۲۰۰۵ قيمت ثابت سال
 ماهۀ چهارم سال  در سه  اين . است بوده ۲۰۰۷ اوج خود  با

 و  موجودی مواد  چون خالص صادرات٬  هم  اقالمی  وجود٬
 کاالهای بخش خصوصی و مخارج دولتی به عنوان برخی از

 و ٬ ۴۶ ٬ ۱۰۳ هر يک به ترتيب GDP اجزای تشکيل دهندۀ
 ۀ پايانی ميليارد دالر بيش تر از سطوح خود در سه ماه ۱۳۱
در اين بين٬ هزينه های مصرفی اشخاص به . بوده اند ۲۰۰۷



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۵ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 ديگر  جزء  کاهش ۸ نزديک به GDP عنوان  دالر  ميليارد
 . داشته است که البته اين رقم ناچيز به نظر می رسد

 ۴۰۹ اما بالعکس سرمايه گذاری ثابت خصوصی٬ به ميزان
 است  کاهش داشته  دالر  ط ( ميليارد  به  کاهش تقريبًا  ور اين

 است  شده  تقسيم  بخش  دو  در  ميليارد ۲۰۹ کاهش : مساوی
 ۲۰۲ کاهش سرمايه گذاری در بخش غير مسکن٬ و ی دالر

 ). سرمايه گذاری در بخش مسکن دالری ميليارد

 کاهش  ثابت٬  گذاری  سرمايه  حجم  سقوط  خالصه٬  طور  به
 مضاف بر آن٬ . اياالت متحده را توضيح می دهد GDP کلی

 ث  گذاری  سرمايه  برابِر سقوط  چهار  آمريکا٬  کاهش ابت  کل
GDP بوده و به همين جهت٬ افزايش در ساير اجزای سازندۀ 
GDP اياالت متحده٬ برای جبران کاهش سرمايه گذاری ثابت 

 . ناکافی بوده است

 ۱ نمودار

 اياالت متحده GDP تغيير در اجزای

 ميليارد ( ۲۰۱۰ تا سه ماهۀ سّوم ۲۰۰۷ سه ماهۀ چهارم
 ) ۲۰۰۵ های سال دالر٬ به قيمت

 قيمت جاری نشان می دهد ۲ نمودار  به  تغييرات مشابه را ٬ . 
 تمامی اجزای  وجود تورم٬ ارزش اسمی تقريبًا  با  در اين جا

GDP افزايش داشته است ۲۰۰۷ از سه ماهۀ چهارم سال ٬ . 
GDP و موجودی مواد و کاالهای بخش خصوصی هر يک 

 ترتيب  افزايش ۱۱۸ و ۴۳۹ به  دالر  تراز ميليارد  داشت؛
 با  نيز  بهبود ۱۳۴ خالص صادرات  افزايش٬  دالر  ميليارد

 يافت٬ هزينه های دولتی و هزينه های مصرفی شخصی نيز
 . ميليارد دالر افزايش داشتند ۳۸۸ و ۲۸۱ هر يک به ترتيب

 ثابت مجموعًا  گذاری  سرمايه  اما  بين  اين  ميليارد ۴۸۲ در
 کرد  سقوط  کاهش ( دالر  صورت  دالری ميليارد ۲۳۶ به

 ميليارد دالری ۲۴۶ سرمايه گذاری در بخش مسکن و کاهش
 ). سرمايه گذاری در بخش غيرمسکن

 ۲ نمودار

 اياالت متحده GDP تغيير در اجزای

 ميليارد ( ۲۰۱۰ تا سه ماهۀ سّوم ۲۰۰۷ سه ماهۀ چهارم
 ) دالر

 کاهش شديد سرمايه گذاری تأثير بنابراين در هر دو حالت٬
 به بديهی کامًال واضح و ياالت متحده٬ ثابت بر رکود بزرگ ا

 می رسد  تحليلی نشان . نظر  نيز در  پيش تر  همان طور که
 بلکه ) ۲ ( دادم  کشور٬  اين  خاص  نه  آمريکا٬  در  الگو  اين ٬ 

 . است مهم مشخصه تقريبًا تمامی کشورهای  توسعه يافتۀ

 افزايش سرمايه گذاری در چين

 چين به GDP متأسفانه داده های مربوط به تغييرات اجزای
 وجود٬  اين  با  نيست؛  دسترس  در  ثابت  تغيير قيمت  الگوی

 به قيمت های جاری در داده های موجود کامًال GDP اجزای
 است  پايين . واضح  نرخ تورم  ای با  اين تغييرات طی دوره

 رخ داده٬ و نسبت به تفاوت آن با الگوی آمريکا٬ ترديدی به
 . جای نمی گذارد

 تغييرات اجزا ۳ نمودار  سازندۀ ٬  در سال GDP ی  چين را
 دنبال ۲۰۰۹ بحرانی  به  لمن بروز ٬  سقوط  با  مالی  بحران

 سپتامبر  در  دهد ۲۰۰۸ برادرز  می  نشان  نيز ۴ نمودار . ٬
 . می باشد ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۷ بيانگر تغييرات در کل دورۀ

 دهندۀ  تشکيل  اجزای  کلی  جهت  و  به GDP روند  چين٬
 است  انگيزشی چين٬ برنامۀ . وضوح برعکس اياالت متحده

 کاهش در جای به  فقط عدم  نه  گذاری ثابت٬ کاهش سرمايه



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۲۶ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 از  جزء  مشخصًا GDP اين  را  آن  بلکه  نمود٬  تضمين  را
 . افزايش داد

 سال  گرفتن  نظر  در  با  منظور  ۲۰۰۹ تنها  حداقل به  به
 چين GDP  رساندن تأثيرات آماری ناشی از تغييرات قيمتی

 داشت ۳  رشد  يوآن  بازرگانی خالص ما . تريليون  تراز  زاد
 ۰٬۲ و ۰٬۹ چين و موجودی مواد و کاالها هر يک به ترتيب

 دولتی  های  هزينه  بالعکس  داشتند؛  کاهش  ۰٬۳ ٬ تريليون
 تريليون ۲٬۹ و سرمايه گذاری ثابت ۱٬۱ هزينه های خانوار
 يافتند  افزايش  ثابت . يوآن  گذاری  سرمايه  حجم  در  افزايش

 افز GDP افزايش درصِد ۹۵ معادل  و  های ٬  هزينه  ايش
 اين دو افزايش با کاهش خالص . درصد آن بود ۳۵ مصرفی

 . خنثی می شود GDP در ساير اجزای

 ۳ نمودار

 به ميليارد ( ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۸  چين GDP تغيير در اجزای
 ) يوآن

 ٬ همان طور که ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۷ با در نظر گرفتن کل دورۀ
 نمودار  گردد ۴ در  می  مالحظه  است٬  شده  داده  که نشان

GDP حدود   در  مذکور  يوآن ۷٬۹ چين طی دورۀ  تريليون
 است  داشته  تجارت . رشد  خالص  دوره٬  همين  ۰٬۸ در

 کاالها  و  مواد  موجودی  اما  داشت٬  کاهش  ۰٬۱ ٬ تريليون
 و ٬ ۲٬۶ هزينه های خانوار ۰٬۸ هزينه های مصرفی دولت

 ثابت  گذاری  داشتند ۵٬۳ سرمايه  افزايش  يوآن  به . تريليون
 ثابت معادل عبارت ديگر  گذاری  سرمايه  افزايش در حجم ٬ 

 و رشد هزينه های مصرفی خانوار GDP افزايش درصِد ۶۷
 . بوده است GDP درصد افزايش ۳۳ معادل

 ۴ نمودار

 به ميليارد ( ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۷  چين GDP تغيير در اجزای
 ) يوآن

 سقوط  معلول    اياالت متحده  بزرگ در  رکود  اگر  بنابراين٬
 گ  سرمايه  رشد شديد  و  رکود  با  چين  مقابلۀ  ثابت بود٬  ذاری

 ثابت  گذاری  سرمايه  رشد  نتيجۀ  کشور  اين  اقتصادی سريع
 مقايسه٬ . بود  اين  ميان علت با  عملکرد نحوه تفاوت

 اقتصادهای اياالت متحده و چين در طی بحران مالی٬ آشکار
 . می شود

 چيز  هيچ  افزايش سريع " اسرارآميزی " البته٬  با  ارتباط  در
 اين افزايش تند٬ نتيجه . ه گذاری ثابت چين وجود ندارد سرماي

 ای بود که در آن واحد٬ هم سرمايه گذاری " بسته انگيزشی "
 را مستقيم دولتی٬ و هم استفاده از بانک های متعلق به دولت

 . دربر می گرفت

 پيروی نکرد الگوی چين از چرا اياالت متحده

 شديدترين بحرا  دو سال از  گذشت بيش از  ن مالی و پس از
 بديهی است که طول اقتصادی جهان در  گذشته٬  هشت دهۀ

 تمامًا متفاوت دو کشور چين و اياالت متحده٬ نتايج اقتصادِی
 تئوری  برای  مهمی  های  درس  تواند  تجربيات ها می  و

 . اقتصادی داشته باشد

 اين پرسش اساسی مطرح می شود که چرا  از نظر تجربی٬
 چين  کشور  مسير  متحده٬  رکود برای را اياالت  با  مقابله

 در  تنها  نه  بزرگ٬  رکود  اصلی  هستۀ  اگر  نپيمود؟  بزرگ
 گذاری  سرمايه  سقوط  جهان٬  سطح  در  بلکه  متحده  اياالت
 ثابت است٬ چرا اياالت متحده٬ مانند چين٬ برنامه ای را برای

به بيان ديگر برنامه ای  مواجهه با مسألۀ کاهش آهنگ رشد
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 به  نزولی سرمايه گذاری ثابت با هدف معکوس نمودن روند
 کارنبست؟

 بازمی  اقتصادی  ايدئولوژيک و  ساختار  به  مسأله  اين  پاسخ
 را . گردد  دولتی  مداخلۀ  اياالت متحده٬  غالب در  ايدئولوژی

 امری مذموم می شمارد و به همين جهت٬ اجرای يک برنامۀ
 سرمايه  شديد  سقوط  وجود  با  دولتی٬  گذاری  سرمايه  وسيع

 . وصی٬ جايز نبود گذاری بخش خص

 با اين حال حتی در صورت ابطال اين ايدئولوژی٬ هيچ گونه
 جهت  در  وسيع  ای  برنامه  اجرای  به  قادر  که  ساختاری
 ندارد  وجود  اياالت متحده  در  باشد٬  دولتی  گذاری  . سرمايه

 تنها  اياالت متحده٬  ثابت دولتی  گذاری  درصد ۳٬۵ سرمايه
GDP گيرد   دربرمی  مع . را  برای  که  نمودن رقمی  کوس

 بسيار  خصوصی  ثابت  گذاری  سرمايه  کاهش  پيامدهای
 . کوچک می باشد

 کرد  هو جين تائو اعالم  به همين جهت روشن است که چرا
 بحران مالی٬ نتيجۀ تفوق بر طول که عملکرد باالی چين در

 به دنبال آغاز . ساختار اقتصادی اين کشور بوده است  چين٬
 سال  در  اقتصادی  اقتصاد ۱۹۷۸ رفرم  اتحاد ٬  مدل  دولتی

 گذاشت  کنار  را  شوروی  ديگر . جماهير  دولت چين  هرچند
 اقتصاد را اداره نمی کند٬ با اين حال هنوز سطوحی کافی از
 بر سطح سرمايه گذاری کالن اقتصادی  کنترل و نظارت را

 بنابراين سرعت سرمايه گذاری کل می تواند . در دست دارد
 رشد فوق العاده زياد و به منظور آهسته کردن اقتصادی که با
 ٬ يا ) ۲۰۰۷ مانند سال ( نامتعارف رو به روست٬ کاهش يابد

 مانند ( بالعکس برای مقابله با رکود اقتصادی افزايش پيدا کند
 مقّررات ). ۲۰۰۸ سال  پايۀ  بر  نه  چين٬  دولت  سياست

 کالن  گذاری  سرمايه  سطح  کنترل  طريق  از  بلکه  اجرايی٬
 . اقتصادی تنظيم می شود

 ماهّيِت کامًال خصوصی تصميمات سرمايه گذاری به عکس٬
 در اقتصاد اياالت متحده٬ اين کشور را برای مقابله با بحران

 بی ) که خود در پی کاهش سرمايه گذاری ايجاد شد ( ۲۰۰۸
 اياالت . دفاع باقی گذاشت  اقتصاد  چين٬  بنابراين در قياس با

 ساختار  لحاظ  از  به  هم  و  ايدئولوژی  لحاظ  به  هم  متحده
 قرار گرفت  در همان حال که چين قادر . اقتصادی در تنگنا

 دست  در  را  گذاری  انگيزش سرمايه  ابزار  مستقيمًا  تا  بود
 به روش های غير مستقيم  تا  گيرد٬ اياالت متحده مجبور بود
 سياست  يا  بودجه  کسری  چون  هم  هايی  روش  کند؛  تکيه

 پول "  مقداری  ( تسهيل " QE ( ناکارايی   مقايسه٬  مقام  در  که

 به اثبات رساندند  را  به همين جهت٬ ساختار اقتصادی . خود
 بر اقتصاد  تنها  نه  را  بحران تفوق خود  دورۀ  چين در طول

 سابق  شوروی  رفرم ( دولتی  سال  سی  طی  در  که  مدلی
 بود  کرده  نمايندگی  تمامًا ) اقتصادی  بازاِر  اقتصاد  بر  بلکه ٬ 
 . خصوصی آمريکا نيز نشان داد

 تئوری اقتصادی

 مسائل مرتبط با سياست های تجربی در دو کشور عالوه بر
 توان فوق٬  ب می  رکود  ديناميسم  تحليل  بستۀ با  زرگ اخير٬

 و شکست سياست اياالت متحده در قبال انگيزشی موفق چين
 بحران مزبور٬ جنبه های تاريکی از تئوری اقتصادی بنيادی

 به دنبال حادترين بحران اقتصادی در طی . را روشن ساخت
 دهۀ  تئوری هست  برای  توضيحی  و  آزمون  چنين  گذشته٬

 . اقتصادی الزم به نظر می رسد

 به خصوص٬ همان طور که در باال اشاره شد٬ شواهد نشان
 داد که جهت و گرايش سرمايه گذاری ثابت٬ عامل تعيين کنندۀ

 است  تحليل های هرچند . توسعه بوده  اين موضوع نه فقط با
 ری ديگر از تحليل ها هم کينز٬ بلکه با بسيا " تئوری عمومی "

 اين حال در تئوری اقتصاد نئوکالسيک فاقد  با  خوانی دارد٬
 ) ۳ ( . نقش و جايگاهی محوری است

 از بنابراين  دسته  عامل آن  بر  که  هايی  تحليل  و  ها  تئوری
 اقتصاد  در  کننده  تعيين  متغّير  عنوان  به  گذاری٬  ٬ سرمايه

 لی جهانی به متمرکز شده اند٬ با شواهد پس از آغاز بحران ما
 . تأييد رسيده اند

 : منبع
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 ری و رشد سريع کسری تجا : چين
 ۲۰۱۱ آوريل ۱۲ جان راس٬

 آرمان پويان : مترجم
 خو طی من  جديد  در د مقالۀ  مندرج  شانگ های روزنامۀ ٬
 ماهۀ ديلی  سه  در  چين  بازرگانی  تراز  کسری  تحليل  به ٬ 

 ام  مقاله . نخست سال جاری پرداخته  اين  در  که  همان طور
 : ه ام خاطر نشان ساخت

 ما «  سه  در  چين  بازرگانی  تراز  کسری  نخست ه اهمّيت  ۀ
 نمی شود  محدود  ماهه  همين سه  ارقام  به  تنها  تراز . امسال٬

 چين  سال باالتر است و  دّوم  در نيمۀ  بازرگانی چين عمومًا
 ٬ به طور کلی٬ مازاد تراز بازرگانی را ۲۰۱۱ قطعًا در سال

 کرد  خواهد  ر . تجربه  بين٬  اين  در  مهم  نزولی موضوع  وند
 ... مازاد تجاری اين کشور است قابل مالحظۀ مشّخص و

 کاهش ب «  به  رو  چين  بازرگانی  تراز  مازاد  آن که  وجود  ا
 اقتصادی  رشد  اّما  است اين کشور بوده٬  سال . سقوط نکرده

 نرخ  با  کشور  اقتصاد  که ۱۰.۳ گذشته٬  کرد  رشد  درصد
 رشد  متوّسط  از  رفرم ۹.۹ باالتر  آغاز  زمان  از  درصدی

 سال  قرار دارد ۱۹۷۸ اقتصادی در  اين سو  بنابراين ... به
 تجارت  جديد  محّرک ٬ ارقام  که  است  موضوع  اين  مؤّيد

 اقتصاد چين٬ تقاضای داخلی آن است و اين کشور به توسعۀ
 . » سريع خود هم چنان ادامه خواهد داد

 در آن٬  و تحليل های صورت گرفته  مقاله  کّل  برای مطالعۀ
 . مراجعه کنيد اين قسمت می توانيد به

 البته نسخۀ چاپی مقاله٬ شامل نموداری است که روند نزولی
 نخست سه سال  ماهۀ  طی سه  تراز بازرگانی چين را  مازاد

 اين داده ها در قالب نمودار زير بيان . گذشته نمايش می دهد
 : شده است

  ۲۰۰۹ ( انويه تا مارس تراز بازرگانی چين طی ماه های ژ
 به ميليارد دالر ) ۲۰۱۱

 تراز بازرگانی چين٬ مؤّيد  هاييست تحليل سقوط شديد مازاد
 . است گرديده که طی دو سال گذشته در اين وبالگ ارائه

"  نجات  " بستۀ  اتحاديۀ اروپا و ويرانی اقتصادهای ايرلند و 
 ت مشابهی در انتظار پرتغال است؟ آيا سرنوش : يونان

 ۲۰۱۱ آوريل ۱۳ جان راس٬

 آرمان پويان : مترجم

 کاهش شديد رشد اقتصادهای ايرلند و يونان٬ به دنبال توافقات
 به عمل آمده برای پرداخت ديون و بدهی ها و متعاقبًا پذيرش
 سياست های مالی انقباضی از سوی دولت اين کشورها٬ در

 است نمايش داده ۱ نمودار  نمودار زير٬ تغييرات توليد . شده
 را از نقطۀ اوج سيکل تجاری سابق٬ ) GDP ( ناخالص داخلی

 ( PIGS " در کشورهای به اصطالح  ايرلند٬ "  پرتغال٬  يعنی
 در مقايسه با کشورهای آلمان و فرانسه نشان ) يونان و اسپانيا

 . می دهد

 خود٬  سابق  اوج  نقطۀ  از  يونان  ناخالص داخلی  ۸.۹ توليد
 درصد ۱۴.۶ در ايرلند٬ اين کاهش . د کاهش داشته است درص

 است  ماهۀ . بوده  سه  در  کشور  ناخالص داخلی هر دو  توليد
 به کم ترين سطح خود در طول دورۀ رکود ۲۰۱۰ پايانی سال

 . اين بدان معناست که بهبود آغاز نشده است . سقوط داشته اند
 حدود GDP بالعکس٬  و ۱.۴ آلمان  فرانسه GDP درصد

 قرار دارند ۱.۶  اوج خود  از نقطۀ  پايين تر  هر . درصد  در
 مّدت هفت سه  به  را  بهبود  روند  اقتصاد  دوی اين کشورها٬

 نخست سال  ماه  ماهۀ  اين سو ۲۰۰۹ از سه  طی کرده  به
 . است

 ۱ نمودار

 از نقطۀ اوج ) GDP ( درصد تغيير در توليد ناخالص داخلی
سيکل تجاری سابق
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 ۲۹ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 ب  درنظر گرفتن پرتغال٬  بستۀ با  ه عنوان آخرين کشوری که
 بست اقتصادی ات  کار خواهد  به  را  روشن است حاديۀ اروپا ٬ 

 و  فرانسه  بيش تر از عملکرد  اين کشور تاکنون  اقتصاد  که
 . آلمان پيروی کرده است٬ تا کشورهايی مثل يونان يا ايرلند

 در . به عالوه٬ عملکرد پرتغال از اسپانيا نيز بهتر بوده است
 ز درصد پايين تر ا ۲ پرتغال GDP ۲۰۱۰ ٬ م سه ماهۀ چهار

 رقم  همين  که  حالی  در  داشت٬  قرار  خود  سابق  اوج  نقطۀ
 ماهۀ GDP ضمنًا٬ . بود % ۴.۳ برای اسپانيا٬  سه  پرتغال تا

 . رو به بهبود بوده است ۲۰۱۰ ٬ سال چهارم

 توّجه به تجربۀ ايرلند و يونان٬ و ابتدايی ترين تحليل های  با
 گ  توان  می  ِا اقتصادی٬  که  مالی فت  های  سياست  عمال

 و  پرداخت ديون  برای  آمده  عمل  به  توافقات  طبق  انقباضی
 از  بدهی اين کشورها  دنبال درخواست آنان  به  توافقاتی که

 اروپا  گرفته اتحاديۀ  رشد  است صورت  شديد  کاهش  به
 . اقتصادی منجر خواهد شد

 را انقباض شديد اقتصادهای يونان و ايرلند٬ خود تاکنون راه
 به  معّين٬  مواعد  طبق  کشورها  اين  بدهی  بازپرداخت  برای

 است  ساخته  دشوارتر  نه . مراتب  کشور٬  دو  اين  مشکل
 بلکه  هاست ترازنامۀ نقدينگی٬  نسبت . آن  مثال٬  عنوان  به

 . درصد رسيده است ۱۴۰ در کشور يونان٬ به GDP بدهی به

 منطق اتحاديۀ اروپا برای اعطای وام به ايرلند و يونان اينست
 از سرخواهند ها که اين کشور  به دنبال دريافت وام٬ رشد را

 خت اين وام ها خواهند گرفت و نتيجتًا در آينده قادر به بازپردا
 اّما حقيقت آنست که کاهش شديد رشد اقتصادی به دنبال . بود
 بين می ِا  عمال سياست های مالی انقباضی٬ چنين امکانی را

 نمودار فوق٬ پيامدهای احتمالی بکارگيری چنين سياستی . برد
 . در پرتغال را نيز نشان می دهد

 بک  يونان٬  و  عمق رکودهای ايرلند  به  توّجه  ارگيری بستۀ با
 بيشتر  وخامت  به  احتماًال  پرتغال٬  کشور  در  اروپا  اتحاديۀ
 وضعّيت بدهی اتحاديۀ اروپا و پيامدهای آن کمک می کند و

 . نه به تخفيف آن

 : منبع
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 کاهش نرخ پس انداز در اياالت متحده

 ۲۰۱۱ آوريل ۲ جان راس٬

 آرمان پويان : برگردان

 های مربوط به توليد ناخالص داخلی اياالت متحده داده آخرين
 س  سال در  چهارم  ماهۀ  روند ۲۰۱۰ ه  بيانگر  وضوح  به ٬ 

 به ( اين کشور است GDP نسبت پس انداز به کاهش بلندمّدت
 کاهش نرخ پس انداز در سه ماهۀ ). کنيد مراجعه نمودار يک

 بود  ناچيز  بسيار  گذشته٬  به ۱۱.۷۴ از ( پايانی سال  درصد
 اين ). GDP درصد ۱۱.۷۱  مالحظه٬ وجود با  قابل  نکتۀ ٬ 
 رو  عنوان تداوم  به  آمريکا  اندازهای  پس  کاهش  بلندمّدت  ند

 . اقتصاد است GDP درصدی از

 تناقض با  بحران تحليلی اين موضوع در  اثر  که  دارد  قرار
 اقتصاد آمريکا از طريق افزايش " تعادل مجّدد " اد مالی را ايج

 . در نرخ های پس انداز اين کشور می داند

 سقوط نرخ ناشی از کاهش جديد نرخ پس انداز ناخالص کل٬
 است؛ در حال حاضر٬ نرخ ه پس انداز خانوارهای آمريکا بود

 پس انداز خانوارهای آمريکا٬ از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ
 درصد در سه ۴.۳ به  GDP درصد ۵.۷  ۲۰۰۹ دّوم سال

 سال  چهارم  است ۲۰۱۰ ماهۀ  کرده  همين . سقوط  طول  در
 خالص پس انداز منفی دولتی از  ۸.۷ درصد به ۹.۸ دوره٬

 . درصد از توليد ناخالص داخلی کاهش يافت

 بهبود  برای  بالقّوه  توان  آمريکا٬  در  کاهشی پس انداز  روند
 گذاری وضعّيت  نت اين کشور سرمايه  محدود و  را  رشد  يجتًا

 از طريق ميزان فاينانس خارجی مگر آن که خواهد ساخت؛
 آمريکا  های  پرداخت  تراز  کسری  واقع  افزايش  در  يعنی
 المللی  های بين  موازنه  عدم  که بيش تر شود٬  افزايش در

 به علت کاهش نرخ پس سرمايه گذاری البته در اين حالت هم
. ت رو به رو خواهد بود اندازهای داخلی٬ با فشار و محدودّي

 بنابراين محتمل است که روند بهبود اقتصادی اياالت متحده٬
 از دوران سيکل های تجاری پس از جنگ آهسته تر هم چنان

 . جهانی دّوم باشد

 : منبع

http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisati 
on/2011/04/usgdpdatashowssavingsfellin 
4thquarter.html



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۳۰ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 ) ) اد اد بحث آز بحث آز ( ( مطالب دريافتی مطالب دريافتی
 تابو زدايی از مسائل زنان دستور کار فعالين است

 ۱۳۹۰ زاغچه٬ فروردين ماه

 وضعيت جنبش زنان در ايران چون ديگر کشورها تابعی از
 اجتماعی و سياسی در سراسر دنياست که  شرايط اقتصادی٬
 ای بسيار مهم در معادالت سياسی هم هست که  مسئله  اتفاقا

 تمام  با  دارد  تالش  داری  حيث سرمايه  از  چه  وجوهاتش٬
 بازارهای بورس  مديريت و هزينه کردن منابع هنگفت مالی

 و  مکانيسمهايی چون صندوق جهانی پول  قطبی ؛ ... و  علوم
 و  شده  شناسی  جامعه  هنر ؛ ... روانشناسی٬  و   فرهنگ

 کامال  ادبيات  و  هاليودی  سينمای  ی  مکاره  بازارهای
 به شکل رقت آوری سعی بر  ای که  انکار مولفه جانبدارانه

 و  اندازی شوهای مد  راه  نيز  دارند٬  خود  انسانی  های غير
 جنبش زنان را در مسيری که خواست اوست به ٬ .. . زيبايی و

 . تحرک وا دارد و در مواقع الزم به سکون

 شرايط زنان در حوزه های مختلف در سراسر دنيا نشان از
 سئله اين دارد که مردساالری مسئله ی انسان است و الجرم م

 در اينکه مردساالری پوسته ی پيچيده و در عين . ای جهانی
 از اينرو . حال پوچ مالکيت خصوصی است شکی وجود ندارد

 مردساالری فقط هنگامی برچيده خواهد شد که نظام مالکيت
 گيريم سرمايه داری خواسته باشد طی . خصوصی ملغی گردد

 اصطالح چندين دهه ی اخير با علم کردن نحله های فلسفی به
 ی  کننده  راضی  نسبتا  وضعيت  از  برداری  بهره  و  جديد

 کشورهای  زنان  داری اقتصادی  سرمايه  ی  که  پيشرفته
 به انحاء مختلف خيزش طبقه ی  روز به روز رنگ می بازد

 زنان را به بيراه برده باشد و کارگر و جنبش تعيين کننده ی
 ا را در لفافه گرايشات مختلف فمنيستی٬ آنه با کاناليزه کردن

 ی  بر موج توفنده  نموده٬  ی پرطمطراق ادبيات فلسفی مبهم
 زنان طبقه ی کارگر سدی قرار مبارزات برابری خواهانه ی

 هم به خدمت گرفته باشد و عمال  دهد و روی ديگر سکه را
 و  زايش  از  را  ايران  نظير  کشورهايی  اجتماعی  جنبشهای

 بيندازد  قوت . تکامل  به  اصلی  مسئله  باقی است که اما  خود
 . مردساالری وجود دارد با اين همه ناگزير از حل شدن است
 اما چرا وضعيت غيرانسانی زنان کشورهايی مانند ايران که
 کارگيری  به  با  هنوز فرهنگ پدرساالری و مردساالری که
 مختلفی  ی  سنتها  و  رسوم  و  رسم  قوانين٬  اديان٬  شنيعترين

 اج و طالقهای اجباری٬ چون؛ سنگسار٬ قتلهای ناموسی٬ ازدو
 ای که  تحقير و اسارتهای همه جانبه  خشونت خانگی٬ ختنه٬

 مراحل زندگی  با در تمام  وی تحميل می شود٬  يک زن به

 تشکل يابی فاصله دارد و هنوزآن جنبش راديکالی که بتواند
 به شکل سازمان يافته در عرصه ی اجتماع حضور يابد٬ کم

 اظ ماهوی با وضعيت طبقه ی خود اين مسئله به لح . جان است
 و قلب تپنده ی آن نيز هست  در  . کارگر ايران پيوند خورده

 ی مشکالت بيرونی جنبش اعتراضی زنان نوشته های  باره
 مسائل  که  کنم  می  تالش  است  آمده  در  تحرير  به  ی  زياد
 باشم  داشته  نظر  مورد  بيشتر  را  کارگر  ی  طبقه  . درونی

 ال طبقاتی است اما الزاما سرمنشاء اين مشکالت٬ کام هرچند
 زنان  اعتراضی  جنبش  با  کارگران  مبارزاتی  خصوصيات
 يکی نيست؛ تمام مشکالتی که بر سر راه اعتراضات حقه ی
 کاگری قرار دارد در مورد جنبش اعتراضی زنان هم صادق
 است اما تمام مولفه های آن را دارا نيست؛ مطالبه ی حقوق

 ساع  کاهش  دستمزد٬  افزايش  برگزاری معوقه٬  کاری٬  ات
 می٬ به بحث گذاردن مسائل روز سياسی٬ اقتصادی ۱ مراسم

 کامال  ايران  امروز  اعتراضی  جنبشهای  در  اجتماعی  و
 ارزشی است يعنی در فرهنگ مبارزاتی امروز نهادينه شده

 صرف نظر از تمام شدت عملهايی که از جانب ماشين  است
 شود  می  اعمال  داری  در  سرکوب سرمايه  راستای آن اما

 را  زنان  که  حقوقی  و  قانونی  مسائل  از  گذشته  مبارزات٬
 قرار ميدهد به لحاظ سيستم های دولتی مشخصا رو در روی

 درون خود  در  جامعه  پيامدهای عينی  اجتماعی و  فرهنگی٬
 به نقد کشيدن مردساالری و سرباز زدن از طبقه ی کارگر٬

 ن خود٬ داشتن مناسبات مربوط به آن٬ حق کنترل زنان بر بد
 حق  حق ازدواج٬ حق طالق٬  ازدواج٬  روابط جنسی قبل از
 در  لباس  پوشيدن  حق  جنين٬  سقط  حق  بودن٬  مجرد  مادر
 ندارد٬  دولتی وجود  توسط نيروهای سرکوبگر  مکانهايی که
 به بحث گذاردن مسائل و مشکالت زنان٬ حتی خندين و حرف

 و مو  اصطالح زنانه  دبانه زدن های خارج از معيارهای به
 ای کراهت بار است و به تمسخر ... و  به شکل بيمار گونه

 می شود  از . گرفته  آوردن  است سخن  شده  ديده  آنجائيکه  تا
 معيارهای برابری  چنين حقوقی حتی در ميان مجالسی که با
 تابوست  زيادی  ی  اندازه  تا  نيستند  بيگانه  مرد  و  . زن

 مقاب  در  عمال  خود  ابتدايی  حقوق  احقاق  برای  تمام زنان  ل
 برگ سرمايه  و  پرشاخ  نهادهای  و  مکانيسمها  گيها٬  پيچيده

.... دای٬ ارتجاع سيستماتيک٬ خانواده٬ مکانهای آموزشی و
 حائز  بسيار  خانواده  نقش  ميان  اين  در  و  گيرند  می  قرار
 به  کنند٬  می  اعتراض  کارگری  فعالين  است؛  اهميت

 در نهايت از ج زندان  اما انب می روند٬ شکنجه می شوند٬
 جامعه و خانواده ی خود اگر هم در بعضی موارد با دلخوری

به لحاظ مضيقه های بيشتر مالی که در خالل زندانی شدن –
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 شود  می  تحميل  هايشان  خانواده  به  با  آنها  نهايت  در  ولی
 احترام بسيار استقبال می شوند اما برای زن يا دختری که در

 پدر٬ شوهر٬ برادر مقابل کنترل٬ فشار و تحقيری که از جانب
 از  بيشتری  شدت عمل  با  بيگاه  و  گاه  و  آنها  نيابت از  به  و

 دست می زند٬ مکان جانب مادر و خواهر خود به مقاومت
 معياری ارزشی برای حفظ روحيه ی حق خواهانه  امن و يا

 خشونتهای ی وی  مقابل  در  که  تکليف زنانی  دارد؟  وجود
 چگونه اميدی از جانب خانگی قد علم می کنند بدون اينکه هي

 چه  با  چيست؟  باشند٬  داشته  نهادی  يا  و  سازمان
 خانواده مکانيسمهايی  درون  اعتراضات  توان  به می  را

 بيرون کشيد٬ تعميم داد و همگام با جنبشهای اعتراضی آن را
 درون  در  وسيع  سطحی  در  آگاهگری  آورد؟  تحرک در  به

 د در آن طبقه ی کارگر و رکاب گرفتن از خشونتهای موجو
 توهين٬  استثمار٬  که  شناخت  اين  با  کردن٬  کاناليزه  برای

 و  پالودن ..... حقارت  و  است  داری  سرمايه  نظام  ماحصل
 زنان  و  مردان  جانب  از  ممکن  سرحد  تا  جنسی  تبعيضات
 و  نزديک  بودن  خود  برای  به  را  کارگر  ی  طبقه  کارگر٬

 در شرايط فالکت باراقتصادی امروز نزديک تر خواهد کرد
 رويدادی ا  آسانترين  اعتياد  کند٬  می  بيداد  بيکاری  که  يران

 و  ممکن است رخ بدهد٬  که است که  ساعات طوالنی کار٬
 زنان رمقی برای انسانيت باقی نمی گذارد؟ آشکار است که

 بيشترين قربانيان اين گونه بی حقوقی ها هستند و خشونتهای
 کا  امری  خانوادگی  مناقشات  غالب  در  پنهان  و مال آشکار

 با  هم بايد  عادی تلقی می شود٬ نمک زندگی است و هميشه
 پايانی  به  موجود  تنشهای  زنان٬  فهمی  چيز  همه  و  درايت

 شود  منجر  بکارگيری . خوش  ادبيات صدالبته  اين
 که استثمارگربا رگه هايی از سانتيمانتاليسم نمود توقعی است

 از کمترين حقوق خود  تا  فرهنگ مردساالری از زنان دارد
 مشمول . دست بکشند  تا  اعتراض نکنند  پيش آمده  وضع  به

 نشوند  بعدی  و . پيامدهای  مرتجع  داری  سرمايه  يقينا
 فرهنگ  ی  رياکارانه  معيارهای  بکارگيری  با  مردساالری
 بورژوازی از قبل ساعات مشقت بار و طوالنی کار تحميلی
 بازتوليد می کند و  بر کارگران مناسبات ضد انسانی خود را

 ازات آن مقاومتهای جسته گريخته ی زنان را در مقابل به مو
 خشونتهای خانگی٬ بزرگنمايی٬ امورکم اهميت٬ قانع نبودن و

 دهد  می  جلوه  زنان  بودن  راهرو . منحرف  در  که  واقعياتی
 بهره  و  گذرد  می  خانواده  به  مربوط  امور  و  دادسرا  های

 زنان  ناکاميهای  دادن  نشان  وارونه  ارتجاع و  به _ برداری
 منظور جلوگيری از گسترش روحيه ی حق خواهی از صداو

 حاکی از عمق بحران و نابرابری است پديده ای که با  سيما

 زنان٬  آمدن  کوتاه  انتظار  و  ها  خانواده  درون  پادرميانی در
 روحيه ی انکار گر و حق خواهی عنصری است . يکی است

 که طی چند ماه گذشته در اعتراضات اخير٬ خاصه عراق که
 اعتراضات ح  توانست سطح  بسيار چشمگير بود  ضور زنان

 به شکلی وسيع  به عمق را  خواست حقوق را  و  بزند  دامن
 جامعه نفوذ دهد٬ اگر زنان کرد اين روزها در سطح خيابانها
 که  نيست  بازی  فضای  دليل  به  رسانند  می  هم  به  حضور
 مبارزات  آن  دليل  اند٬  آورده  ارمغان  طالبانی به  يا  بارزانی

 نيفتاده است خل  اعتماد به . ق کرد است که هنوز از تک و تا
 نفس و مطالبه ی حقوق انسانی و داشتن روحيه ی حق خواه٬
 کردن آن به ديگر  آنقدر اهميت دارد و هراس از تسری پيدا
 و  بزرگ است که شمار جنايت ها  آن اندازه  تا  جامعه  افراد

 مربوط قتلهای سيستماتيک٬ زندان٬ شکنجه و پخش ويديوهای
 افزايش است  آن روبه  ساالری روابطی نيست که . به  مرد

 بتوان آن را از مناسبات اقتصادی٬ فرهنگی ٬ سياسی امروز٬
 غربال کرد چرا که درست همين روابط اقتصادی٬ سياسی و

 است  بر جامعه  چالشی بزرگ را . فرهنگی حاکم  اين مسئله
 عل  مردی که  و  ی کارگر ايران و هر زن  يه پيشروی طبقه

 تاکتيکهايی  با چه  که  تبعيض مبارزه می کننند قرار می دهد
 و  انسانی  حقوق  چالش کشيد٬  به  را  زنان  مسائل  توان  می
 برابر آنها را مطالبه کرد و برای تبلور و احقاق آنها سازمان

 . يافت و در اجتماع حضور پيدا کرد

 از  برخاسته  مردساالری  فرهنگ  که  است  آشکار  کامال
 شکی وجود ندارد مناسبات تبعي  ض آميز اقتصادی است٬ اما

 که خود طبقه ی کارگر بايد از پس غلبه بر وجوهات انسان
 چندگانه٬  کار٬  محافظه  به شدت هم  مناسباتی که  چنين  ستيز
 . پيچيده٬ و به لحاظ روانی گاها دور از دسترس است٬ برآيد
 فعالين  به  هرچيز  از  قبل  مسئله  اين  رسد  می  نظر  به

 زنان در داخل برمی گردد و مبارزان حقوق سوسياليست و
 اين  به  که  مبارزينی  و  ايران  چپ  اپوزسيون  به  ادامه  در
 در  و  اعتراضی  جنبش  که  اند  رسيده  تشخص  و  تشخيص
 . نهايت راديکال زنان٬ نيروی محرکه ی طبقه ی کارگر است
 باتوجه به فرهنگ تقليل دهنده ی مردساالری آنچه از اهميت

 ر است تابوزدايی و ايجاد فضايی همه گير ويژه ای برخوردا
 و  است  موجود  انسانی  وضعيت غير  بردن  برای زيرسوال
 و  خواستها  بدن زنان٬  تابوشکنی از  گبری و  آگاه  اولين گام
 ترين٬  کوبنده  صريحترين٬  با  باشد  نيازهای انسانی شان می
 ممکن  شکل  نگرترين  جزئی  و  دقيقترين  ترين٬  ای  . ريشه

 انسانی زنان با کلی گويی٬ طفره رفتن٬ حرف زدن از حقوق
 انداختن يک خط در ميان مسائلی رنگ به رنگ شدن و جا



 و دو چهل ۀ شمار ميليتانت
 ۳۲ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ ارديبهشت

 اهمالی است که به هيچ عنوان ازطرف  که زنان گرفتار آنند
 اما به چالش کشيدن . هيچ فعال و يا گرايشی قابل توجيه نيست

 نفس  به  حقوق انسانی زنان اعتماد  شرايط کنونی و دفاع از
 اين مسئله برای فعالين داخل جز با ايجاد . می طلبد بااليی را

 تر در ميان فعالين و حضور  بيشتر و گسترده  ارتباط هرچه
 قرار  احترام  مورد  و  شدن  شناخته  و  ی اجتماع  در عرصه
 آنها  ی  جانبه  همه  حمايت  و  فعالين  ديگر  جانب  از  گرفتن

 انتظار می رود مبارزين خارج از ايران . صورت نمی بندد
 ب  های هم  تحقيق  با  دارند  اختيار  در  که  امکاناتی  به  توجه  ا

 بيشتر و کند و کاوهای جامعه شناختی ياری رسان ديگر هم
 از  هردليل  به  که  را  هايی  سويه  و  باشند  هايشان  ای  طبقه

 ايجاد برنامه . دسترس فعالين داخل دور می ماند متذکر شوند
 راهگشا  تواند  می  بسيار  راستا  اين  در  آموزشی  . باشد های

 نام تابوی پرده ی بکارت پخش شد  چندی پيش برنامه ای با
 بر نادانسته  غلبه  دختران جوان به  نياز مبرم  به  توجه  با  که
 برای تحقير  های خود در اين رابطه و شناخت نبايدهايی که

 اميدوار کننده بود  و  بسيار به جا  صورت می گيرد  در . انها
 سر  از  استفاده  با  تلويزيون  که  متحجرانه شرايطی  يالهای

 و  توهم  فرودستی٬  دامن  به  فروغلتيدن  و  کهتری  جايگاه
 حقارت رامری کامال موجه٬ عادی و التغير جلوه می دهد و
 برنامه های ماهواره ای هم به اشکالی ديگر زنان را از دست
 دارند  می  باز  انسان  يک  عنوان  به  خود  جايگاه  به  يابی

 د  اين  از  هايی  برنامه  به  نياز  باالست احساس  بسيار  . ست
 مارس ۸ در مراسم . اما مسائلی هم هست که نياز به نقد دارند

 وضعيت  به  اشاره  با  فعالين  از  يکی  گوتنبرگ  شهر  امسال
 زنان  از  جهان  احوال  و  اوضاع  و  افريقا  شمال  کشورهای
 بوی  رنگ و  قيامهايی  چنين  به  خود  حضور  با  خواست که

 اين گ  می رود  اميد  ناشی از بی زنانه بدهند٬ اگرچه  تنها  فته
 بطن  در  زنان  ی  يافته  سازمان  حضور  اما  باشد  دقتی
 مبارزاتی طبقاتی برای به انجام رساندن انقالبی که ريشه های
 هرگونه تبعيضی را برچيند کجا و رنگ و بوی زنانه گرفتن

 مسائلی از اين دست در فيلمی به نام من و ! قيامهای اخير کجا
 ن  در  آن  کارگردان  که  سوسياليست ملکه  را  خود  فيلم  مايش

 گونه ای ديگر رخ داد؛ پرداختن به شخصيت فرح  به  خواند
 آن پيدا  انسانی ای که کارگردان با  و کشمکشهای ظاهرا  ديبا
 کرده بود برای نه تنها غيرقابل باور و توجيه است بلکه ضد

 هست  نيز  سيستمی . ارزش  راس  در  تنها  نه  ديبا  فرح
 جن  و  سرکوبگر  به استثمارگر٬  هست بلکه  و  بوده  ايت کار

 سماجت  ندارد  استقامت  از  ای  وجهه  هيچ  هم  اتفاقی  شکلی
 فضاحتی  رياکاری و  باقی ماندن در نقش خود  های وی در

 اين همه بی . کامل در روابط خصوصی و اجتماعی وی است
 کارگردان اين فيلم که گويا سابقه . دقتی از کجا ناشی می شود
 رد و البته فيلمی در رابطه با دو ی مبارزاتی و زندان هم دا

 همين روند را ادامه نمی  زن تن فروش هم ساخته است چرا
 دهد يا زندگی يکی از هزاران مادر جانباخته ی چندين دهه ی
 استقامت  ی  واژه  بارديگر  تا  کشد  نمی  تصوير  به  ايران را
 برای زنان طبقه ی کارگر و البته سرکوبگران٬ معنايی چندين

 د  باره  باشد هزار  ناپيدای . اشته  و  پيدا  لبخند  با  سی  بی  بی
 کرد  برداری  بهره  خوبی  به  فرصت  اين  از  اش  . هميشگی
 تجزيه و تحليل مسائل مربوط به زنان در مکانهای عمومی و
 به شدت الزم است٬  در ابتدا ممکن است شوک آور باشد اما
 اين امر که هيچ مسئله ای که مربوط به زنان است نبايد از قلم

 فتد بايد با کاردانی فعالين کمونيست چون مطالبه ی دستمزد بي
 امری عادی بدل شود  شرط سازمان يابی و تشکل٬ . به  يقينا

 حضور گسترده ی زنان در . آگاه گری و خواست تغيير است
 از  نشان  جمهوری  رياست  انتخابات  از  بعد  اعتراضات

 است  موجود  وضعيت  از  سازمان . نارضايتی  شکل  اگرچه
 واقعيات زندگی . اهکارهای آن هنوز جای تامل دارد يابی و ر

 زنان مطالبه ی خواسته های آنها با وضعيتی که بی بی سی و
 وی يو ای تالش دارد حقنه کنند٬ بسيار متفاوت است؛ حضور
 زنان در پارکها و مکانهای روباز حين تفريح و ورزش کردن
 پوشش  کمترين  و  شود  می  زحمت بند  به  روسريهايی که  با

 مکن در شهرهای بزرگی نظير تهران٬ فاصله ی بسياری با م
 رهبر  عنوان  به  رهنورد  زهرا  چون  ای  چهره  کردن  حقنه

 دارد  برای . جنبش زنان  همسری  چند  بودن  قبول  قابل  غير
 اگردر  که  است  براندازانه  خواست  يک  دختران  و  زنان
 ای  اميدوارکننده  شکل  به  بندد  صورت  متعدد  تشکلهای

 مسئله ای که سرمايه داری به خوبی از بود راديکال خواهد
 است  آگاه  ان  از . اهميت  بری  انسانی  حقوق  کردن  درونی

 هرگونه تبعيض ميان زنان و دختران و مردان خاصه جوان
 الزاما به انقالبی منجر خواهد شد که اهتمام فعالين داخل ايران

 گرايشهای مختلف اپوزيسيون – دست کم سلبی – و همگرايی
 می  لحاظ را  بعضی  از  سترگ و  است  کاری  اگرچه  طلبد
 اما التهاب تغيير و نفرت از مناسبات کاهنده ای که بر . بطئی

 اندازه ای که  تا  است نيازی است کامال آشکار٬  جامعه حاکم
 لزبينی  می حتی در خفقان امروز صدای اعتراض هنر  که

کوشند از واقعيات دم به زنند چه برروی وبالگهای ادبی چه
 به چشم می آيد و اين جنبش راديکال زنان خو  اننده های آنها

 است که بايد بتواند با توازن قوايی که به وجود می اورد انها
. را تبديل به نيروی راديکال برابری خواه کند


