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٢
طرح پیشنھاد کمیسیون جمع آوری کمک مالی

فھرستبازگشت بھ 

:مقدمھ

موضوع کمک مالی بھ جنبش کارگری، تاریخی بھ قدمت 
اعم از ایجاد صندوق اعتصاب تا .خوِد این جنبش دارد

ھای برگزار کنندۀ حمایت از کارگران زندانی و کمیتھ
مسائلی...ھا و اعتراضات کارگری ومراسم و آکسیون
ھای مالی کارگری و موضوعات کمکمربوط بھ جنبش 

گاه الزم بھ نظر با این حال گھ.مربوط بھ آن بوده است
رسد برخی مسائل در این رابطھ بازتعریف و مورد می

از جملھ جمع آوری کمک .تدقیق کاملتری قرار گیرد
ای مثالً عده.مالی بدون ھدف روشن و از قبل معین شده

مع آوری کرده تا بھ ھای مالی جکنند تا کمکتالش می
آنکھ معلوم باشد ھدف ای از کارگران منتقل کنند بیعده

از این کار چیست، آیا این یک صندوق خیریھ است یا 
عمل یک مددکار اجتماعی، این صندوقی جھت تأمین 

کار است یا خالصھ چھ نیازھای مالی کارگران بی
آن چھ .مقصودی برای این عمل از قبل تعریف شده است

م است ایجاد صندوق کمک مالی برای پیشبرد مھ
مبارزات کارگری است کھ بھ این ترتیب یک جنبش با 
تزریق مالی نھادھای وابستھ بھ نظام سرمایھ داری دچار 

.آلودگی و انحراف نشود

:اولویت کمک مالی

ھای کمک مالی با ثبات و دائمی نیست، بر اساس لویتوا
کند، اما بھ طور یر میھای متغیر، تغیشرایط و موقعیت

ترین اولویت کمک مالی ارتقای توان فعالین و عام مھم
پیشروان کارگری در پیشبرد اھداف مرتبط بھ جنبش 

مثالً برگزاری مراسم اول ماه توسط .کارگری است
گروھی از رھبران و پیشروان کارگری نیاز بھ کمک 
مالی جھت تدارک و چاپ اعالمیھ و قطعنامھ و نظایر آن

و یا .کنددارد کھ جمع آوری کمک مالی را ضروری می
شکل گیری یک نھاد کارگری با افق انقالبی نیازمند 
کمک مالی خواھد بود و حمایت مالی از سوی طرفداران 

بنابراین موضوعیت اخص .کندخود را ضروری می
کمک مالی ارتقای توان پیشُروی کارگری جھت پیش برد 

ھا است، و بھ غیر از این آناھداف برنامھ ریزی شدۀ 

موضوع، کمک مالی از جنبۀ حمایت انقالبی آن خارج 
شده و وارد فاز خیرخواھانھ و نیکو کاری و مددکارانھ 

گردد کھ این خود عواقب بعدی را بھ دنبال خواھد می
.داشت، از جملھ رشد بوروکراسی و فرقھ گرایی

:کمک مالی بھ زندانیان کارگر

ی بھ زندانیان کارگر در مواقعی بھ موضوع کمک مال
کارگر مبارز .شودموضوع اخص و اصلی تبدیل می

وقتی از حمایت مالی خود و خانوادۀ خود مطمئن باشد 
اعتماد بھ نفس الزم جھت ادامۀ مقاومت را بھ دست 

تواند اعتماد بھ نفس را بھ آورد و در عین حال میمی
قبل از کارگری کھ.جنبش کارگری نیز منتقل کند

توانست مبلغی برای تأمین معاش بازداشت بھ سختی می
اش بھ دست آورد، در دورۀ زندان دیگر بھ خود و خانواده

او در زندان باید بھ وضعیت .کلی از آن ھم محروم است
ھمسر و فرزندان خود فکر کند کھ برای نان و غذا و 
اجارۀ خانھ و دکتر و درمان و درس و مشق فرزند چھ 

تواند در ھر مالقات اشک ھمسر و او نمی.ند کردخواھ
فرزند خود را ببیند کھ نیازمند پول برای رفع کمترین 

ھای خود ھستند و آن را در اختیار ندارند، ھیچ نیازمندی
تر از این نیست و قادر نخواھد بود کارگر چیز سخت

ھای وسیع در این وضعیت فراخوان.زندانی را بشکند
الی برای کمک بھ زندانی کارگر و جمع آوری کمک م

.گیردھا قرار میھا در صدر اولویتھای آنخانواده

ای با ابتکار خود مشغول جمع آوری تاکنون نیز عده
اند و ھرکس از مجراھایی کھ خود کمک مالی بوده

خواستھ، بھ ھر بخش از فعالین کارگری کھ خود خواستھ 
ھا و رساییاما این موضوع با نا.ارسال کرده است

بھ وجود آمدن .اشکاالت مھمی نیز روبھ رو شده است
ای از اختالفاتی در بین بخشی از محافل کارگری نمونھ

از این گذشتھ، کسی کھ صندوق جمع .ھا استنارسایی
گیرد، خود نیز آوری کمک مالی را در اختیار خود می

کند کھ مبلغ جمع آوری شده را بھ چھ کسانی تعیین می
داند چھ دریافت کنندۀ کمک مالی نیز دقیقاً نمی.ل کندارسا

داند پول این اند، فقط میکسانی بھ آن صندوق پول ریختھ
در .ھا رسیده استصندوق از طرف چھ کسی بھ دست آن

این شرایط حتی دیده شده است کھ اطالعیۀ حمایتی از 
شناس در یک شھر در کشوری در خارج، با یک گروه نا
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٣
 جمعی از کارگران فالن جا صادر شده امضای مثالً 

این سبک کار دقیقاً منطبق با روند بوروکرات .است
.سازی در میان فعالین کارگری است

:کمیسیون مالی

برای جلوگیری از ھرج و مرج در ارسال کمک مالی و 
ھمچنین برای نظم دادن بھ روند جمع آوری کمک مالی و 

ور اعم، و کارگران ارسال آن بھ کارگران پیشرو بھ ط
رسد، زندانی بھ طور اخص، راه اصولی کھ بھ نظر می

ایجاد یک کمسیون مالی در خارج از کشور است کھ از 
ای از فعالین شناختھ شده با گرایش ھای مختلف عده

ترین کار این کمسیون این است کھ مھم.شودتشکیل می
ای را در ھای مالی جمع آوری شده از ھر نقطھکمک

ھا و دوق خود نگھ داری کند و بعد بر اساس الویتصن
ھا برای کارگران زندانی یا فعالین و پیشروان نیاز

ھای مرتبط با جنبش کارگری جھت پیشبرد پروژه
در این صورت اوالً ھمۀ .ھا برساندکارگری بھ دست آن

دریافت کنندگان کمک از این صندوق، فقط با این 
ثانیاً این کمیسیون .ندصندوق و کمیسیون سروکار دار

داند بھ کدام زندانی چھ مقدار کمک ارسال کرده و می
کدام زندانی کمکی دریافت نکرده است و باید برای او 
نیز کمک مالی ارسال شود، ثالثاً، ھمۀ کمک کنندگان از 

ھای ارسالی بھ این ای با این خیال راحت کھ پولھر نقطھ
لی انتخاب شده نیز شود و کمیسیون ماصندوق واریز می

دارای صالحیت الزم جھت تقسیم عادالنۀ مبالغ جمع 
آوری شده است، در نتیجھ با میل و انگیزۀ بیشتری کمک 

این کمیسیون نیز پس از یک فراخوان .مالی خواھند کرد
عمومی، با برگزاری جلساتی و از میان معتمدین فعال 

مالیبعد از شکل گیری کمیسیون .شودسیاسی تشکیل می
تواند شود کھ میھا برگزار میجلسات منظمی بین آن
از آن .آزاد باشد)بدون حق رأی(برای ورود سایرین نیز 

ھای جمع آوری پس ھر صندوقی در ھر کشوری کمک
شده را بھ این صندوق ارسال خواھد کرد و این صندوق 

کند چھ مقدار و بھ چھ کسی مرکزی است کھ تعیین می
.ارسال کندباید کمک مالی 

:جمع بندی

ویژگی اساسی کمیسیون مالی مرکزیت بخشیدن بھ 
ھای کمک مالی و از این طریق جلوگیری از صندوق

در .خرده کاری و دوباره کاری و پراکنده کاری است
یک مرکز جمع آوری کمک مالی، با توجھ بھ شناخت 

ھای تر بھ موجودی صندوق و بر اساس اولویتنسبتاً دقیق
ھای مالی جمع توان کمکتشخیص کمیسیون میمورد

اما روش تا کنونی این گونھ .آوری شده را تقسیم کرد
دھند و ای فراخوان کمک مالی میاست کھ یک نفر یا عده

کنند و در بھترین حالت و بدون مبلغی ھم کمک جمع می
مشکالت در مسیر، بھ دست مصرف کنندۀ آن ھم 

ھای غ دیگری ھم از کانالرسد؛ منتھا ممکن است مبالمی
ھمان جایی ارسال شود کھ از سوی دیگر ارسال دیگر بھ

در نتیجھ یک نفر یا یک عده از فعالین .شده است
شوند و دیگری یا کارگری از کمک مالی برخوردار می

مثالً پس از پیگیری، در .مانندبھره میدیگران از آن بی
ای کھ از وجھیک مورد از مبلغ جمع آوری شده قابل ت

ھا اعالم شد، حتی یک لایر بھ دست طریق یکی از سایت
و این در حالی است کھ .شاھرخ زمانی نرسیده بود

ھای مالی بیشتری دریافت کنندگان شانس دریافت کمک
فرد جمع آوری کنندۀ .اندھای دیگری نیز داشتھاز کانال

پول با نام کمک بھ کارگران، خود تعیین کرده است کھ 
پول جمع آوری شده را بھ دست چھ کسی یا کسانی 

اگر این موضوع بھ صورت سیستماتیک تکرار .برساند
ای شود، طبیعی است کھ روند بوروکراتیک اعالم نشده

خواھد بود کھ خیلی بیشتر از آن چھ کھ قرار است بھ نفع 
.کارگر و جنبش کارگری باشد بھ زیان آن تمام خواھد شد

ی این وضعیت ناھماھنگ را خواھد کمیسیون مالی جلو
ھایی کھ فراخوان گرفت، بھ این ترتیب کھ افراد و گروه

دھند، ھمچنان بھ فعالیت خود ادامھ خواھند داد، مالی می
اما مبلغ جمع آوری شده را بھ صندوق کمیسیون ارسال 
کرده تا مسئولین این صندوق بنا بر لیست و نوبتی کھ در 

.تقسیم کنندھا رااختیار دارند کمک

ھای کارگری بر از این گذشتھ، دیده شده در میان جمع
سر دریافت کمک مالی اختالفات جدی بھ وجود آمده 

تواند وارد دخالتگری در است، این کمسیون از جملھ می
از این .این اختالفات شده و با پا درمیانی آن را حل کند

م ھای مالی دریافت شده نیز معلوگذشتھ تکلیف کمک
مثالً پس از درخواست جمعی از فعالین .گرددمی
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٤
کارگری برای دریافت کمک مالی کھ دقیقاً مشخص 

مثالً انتشار (اند کنند بھ چھ منظور آن را خواستھمی
ھا گزارش ، آن)اعالمھ و پوستر بھ مناسبت اول ماه مھ

مصرف مبلغ دریافتی را نیز بھ ھمین کمسیون ارسال 
مبلغ دریافتی مورد مصرف کنند، در این صورتمی

شخصی قرار نخواھد گرفت و زمینۀ بھ وجود آمدن 
اختالف نیز خود بھ خود یا از بین رفتھ یا کاھش پیدا 

.کندمی

ای کھ در اولویت اصلی و برجستۀ کمک مالی در دوره
ھا ھای آنآن قرار داریم، کارگران زندانی و خانواده

زندان ھستند باید کمک ھا تا زمانی کھ در بھ آن.ھستند
در مقطع کنونی ھیچ گروه و محفل و .مالی ارسال شود

جمع کارگری در بیرون از زندان نیست کھ بتواند بھ 
ھایش برای فعالیت سیاسی در دالیل سیاسی و نیازمندی

در نتیجھ مادام .اولویت دریافت کمک مالی قرار بگیرد
صدر کھ کارگرانی در زندان ھستند، خود بھ خود در

طرفداران .الویت دریافت کمک مالی قرار خواھند گرفت
توانند در ھر جا کھ مایل ھستند، جنبش کارگری نیز می

درخواست جمع آوری کمک مالی برای کمک بھ زندانیان 
ھا داشتھ باشند، اما ضروری ھای آنکارگر و خانواده

است برای تقسیم عادالنھ و تضمین مسیرھای ارسال 
ھای جمع آوری شده بھ صندوق کمکدریافت آن، 

کمیسیون مالی ارسال شود تا در یک مرکز واحد تصمیم 
.ھا صورت بگیردو تقسیم کمک

علیرضا بیانی

٢٠١۴مارس ١٢

ardeshir.poorsani@gmail.com

نوروز امسال خانواده ھای کارگری

بھ طور اخص، خانواده ھای کارگری بھ سرپرستی زنان

فھرستبازگشت بھ 

مارس، روز جھانی زن، اکثر جریان ھای چپ، ٨روز 
سوسیال دموکرات و فمینیستی ھر کدام از زاویۀ دید خود 

اما از آن جایی کھ اکثر .بھ بزرگداشت آن ھمت گماشتند
این جریانات، اگر نگوییم ھمۀ آن ھا، خارج از کشور 

ندھی شده و ارگانیک ھستند و فاقد ھرگونھ ارتباط سازما
با خانواده ھای کارگری، کم درآمد و فقیر ندارند، بھ طور 

شان برای امسال پایان یافتھ و تا »برنامھ«سیستماتیک 
مشخصی در »فعالیت«سال آینده، »روز جھانی زن«

رابطھ با وضعیت کارگران زن و زحمتکش کھ بسیاری 
د، در از آن ھا سرپرست و نان آور خانواده ھم می باشن

اما نیروھای مارکسیست انقالبی باید .دستور کار ندارند
بیش از پیش توجھ شان را بھ شرایط کنونی این خانواده 
ھا و آن چھ کھ در سال آینده در پیش دارند، جلب نمایند و 
در نظر بگیریند کھ در حق این زنان و خانواده ھایشان 

آستانۀ روز تنھا مبارزاتی پراکنده و آن ھم عموماً فقط در 
لذا زمینۀ کار سیاسی بر روی .مارس انجام شده است٨

مسایل خانواده ھای کارگری و کم درآمدی کھ سرپرست 
و نان آور خانواده زنان ھستند، زمینھ ای باز و بی توجھ 

.باقی مانده است

چند روزی از روز جھانی زن می گذرد و من بر این 
تکش فقیر ما در باورم کھ بسیاری از زنان کارگر و زحم

روستاھا، شھرستان ھا و حتی در شھرھای بزرگ، بھ 
علت فقر مالی مفرط کھ باعث نگرانی ھای اساسی در 
زمینۀ حل مشکالتی مانند بیماری، بیکاری، مسکن، 
پوشاک و خوراک خود و افراد خانواده شان شده و در 
نتیجۀ آن، اغلب آن ھا فاقد سواد و فرصت کافی برای 

ھای اجتماعی و سیاسی ھستند، چیزی بھ کسب آگاھی 
را »روز جھانی زن«یا روزی بھ نام »مارس٨«عنوان 

اما ھمۀ مردم ایران از ھر قشر، سن و .حتی نشنیده اند
بر.گذشتھ با آمدن نوروز و فرارسیدن بھار آشنایی دارند

حسب عرف، ھمھ با آماده شدن برای فرارسیدن سال نو و 
سین از کودکی آشنا شده و نشستن بر سر سفرۀ ھفت

کودکان برای پوشیدن لباس و کفش نو روزشماری می 
اما طی سھ دھۀ اخیر از تاریخ ما بھ طور مرتب .کنند

وضع اقتصادی اقشار تحتانی جامعھ رو بھ تحلیل رفتھ 
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است و این وضع با بحران ھای اخیر اقتصادی ناشی از 

نان تحریم ھای نھایی کشورھای امپریالیستی، آن چ
شرایط اقتصادی وخیمی را ایجاد نمود کھ بر اثر آن، 
خانواده ھا از ھم پاشیده شده، کودکان و نوجوانان بی 
خانمان و آوارۀ خیابان ھا گشتھ اند، سن اعتیاد کاھش 
.یافتھ و پدیدۀ کودک کار بھ طور گسترده باال رفتھ است

در چنین شرایطی، کودکان و نوجوانانی در جامعھ ایران 
تنھا نامی می شناسند »عید نوروز«روز ھستند کھ از ام

.و ھیچ گونھ خاطرۀ کودکی و شخصی از این ایام ندارند

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، درصد بیکاری در 
درصد و درصد بیکاری در ١٠میان مردان نزدیک بھ 
٣٧نزدیک بھ .درصد است١٨میان زنان نزدیک بھ 

یعنی یا شاغل اند و (اشنددرصد جمعیت کشور فعال می ب
آمار اخیر نشان می دھد ).یا در زمرۀ بیکاران می باشند

١٠کھ از میان این جمعیت فعال، پاییز گذشتھ بیش از 
١۵درصد بیکاری در میان سنین .درصد بیکار بوده اند

نزدیک بھ ٢٩تا١۵درصد و سنین ٢۴بیش از  ٢۴تا
۴٩ر معمول شاغلین جامعھ بھ طو.درصد می باشد٢٢

ناگفتھ نماند کھ این ١.ساعت یا بیشتر در ھفتھ کار می کنند
و زنان و ١۵آمار شامل حال کودکان خیابانی زیر سن 

مردان دستفروش کھ بدون اجازۀ شھرداری فروشندگی 
کسی از تعداد ساعات کار این زنان .می کنند، نمی شود

و و مردان و کودکان آواره و بی پناه کھ از شدت فقر
اسثیصال با شرمساری در خیابان ھا و متروھا بار خود 
را بھ دوش می کشند و چشم امیدشان بھ دست خریداران 
است، خبر ندارد و آماری ھم تھیھ نمی شود، یا این کھ 

.نادرست و غیر واقعی است

با توجھ بھ این آمار سادۀ باال، بھ آسانی می توان تصوری 
یا (گویا از وضعیت اقتصادی و امکانات این خانواده ھا 

تصویری حاکی از .را در ذھن ترسیم کرد)افراد
گرسنگی مداوم، بی سرپناھی، نداشتن ھیچ گونھ امکانات 

تنھا چیزی کھ بھار امسال برای این .بھداشتی و پزشکی
جامعھ بھ ارمغان می آورد و آن مجانی است، اقشار از

ھوای گرم است کھ تا رسیدن گرمای سوزان تابستان، 
برای مدتی مجبور بھ لرزیدن و کبود شدن از سرما 

اگر چھ آلودگی کشندۀ ھوا کھ با استفاده از سوخت .نباشند
نامناسب بنزین خودروھا، سبب آلوده شدن ھوای تمام 

سیار خطرناکی شده است، حتی شھرھای ایران بھ میزان ب
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آرامش جسم و فکر را ھم در روزھای اول بھاری از 
مردم ما سلب کرده است؛ این معضل مرگ آور سایۀ 
خود را بر روی ھر زن و مرد و کودک کارگر و 
زحمتکشی کھ برای لقمۀ نان و سرپناھی ھمیشھ در 
خیابان ھا ھستند و از سرپناه بستھ ای کھ قدری جلوی این 

دگی را بگیرد، بی بھره اند البتھ بیش از دیگران، آلو
دامنۀ فقر البتھ گسترده تر از آن است کھ بھ .گسترده است

اقشار تحتانی جامعھ اکتفا کند؛ اقشاری کھ روزی در 
زمرۀ اقشار متوسط جامعھ بودند، در طول دھھ اخیر، بھ 
سرعت مسیر سقوط اقتصادی را پیموده و بھ سطح خط 

.خط فقر تنزل یافتھ اندفقر و یا زیر

در چنین شرایطی، نان آور خانواده ھای زندانیان سیاسی 
خانواده را بھ نحوی از )شوھر(و خانواده ھایی کھ مرد 

زنانی کھ با .دست داده اند، زنان خانواده می شوند
تبعیضات ناشی از سیاست ھای نظام حاکم سرمایھ داری 

ھمزمان .ھستندکھ بخشی از آن در باال آمد، روبھ رو
فرھنگی  -سیاسی و اجتماعی-سیاست ھای اقتصادی

جمھوری اسالمی بسیار دقیق و با برنامھ در پی منزوی 
کردن زنان از آموزش و مشاغل تخصصی و با درآمد 

این خط سیاسی از برنامھ ھای آنی و لحظھ .متناسب است
ای مانند سرکوب زنان بھ طور روزمره در اجتماع بھ 

ھزار زن بھ علت ٣٠تا کنون بیش از (رژیم دست عمال 
، در محل کار و در خانواده )بدحجابی دستگیر شده اند

شروع شده و بھ برنامھ ھای دراز مدت سیاسی مثل 
نابودن کردن ھمھ جانبۀ زندگی زنان از کودکی با قانونی 

طرح (کردن ازدواج ھای اجباری در سنین کودکی 
در حالی کھ .ه استطرحی شد)ازدواج با فرزندخوانده

اکثر زنان ما از نوجوانی بھ علت فقر روزافزون خانواده 
مجبور بھ ترک تحصیل شده و نیاز بھ یافتن کار دارند تا 
خود و خانوادۀ پدری را تأمین کنند، جمھوری اسالمی در 
کنار طرح ازدواج ھای اجباری در سنین کودکی، 

رش با میلیاردھا تومان خرج پیوند بین آموزش و پرو
.حوزۀ علمیھ قم برای مدارس دخترانھ کرده است

جمھوری اسالمی مسألۀ تن فروشی زنان را بھ جھت فقر 
بھ عبارت .شدن حل کرده است»صیغھ«مفرط مادی با 

دیگر، در جمھوری اسالمی تن فروشی بھ شکل رسمی و 
قانونی در آمده و آخوندھای حوزۀ علمیھ قم آن را بھترین 

.می دانند»نیازھای جنسیرفع «راه برای 
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وضع اقتصادی خانواده ھایی کھ سرپرست خانواده زن 

٣٠٠است، در سال آینده بنا بھ خبرگزاری ایلنا بیش از 
زیرا .زیر خط فقر خواھد رفت)یعنی سھ برابر(درصد 

کھ بھ گزارش این خبرگزاری، حداقل دستمزد برای تأمین 
کرایھ خانھ آن ھم اگر(ابتدایی ترین نیازھای زندگی 

ھزار تومان برای یک ٧٠٠یک میلیون و )نداشتھ باشند
نفره کارگری از طرف کمیتھ مزد شورای ۴خانواده 

اسالمی تعیین شده است، در حالی کھ وزارت کار حداقل 
ھزار تومان در نظر گرفتھ ۶٨٠تا۶۶٠دستمزد را 

در این ٢.است، یعنی حدود یک سوم حداقل الزم و مبرم
خاطر نشان کرد کھ این ارقام برای کارگر مرد جا باید

در نظر گرفتھ شده و حداقل دستمزد یک کارگر زن 
.حداکثر بھ دو سوم این حداقل دستمزد می رسد

با وجود این کھ در این نوشتھ بھ آن دستھ از نکات اساسی 
کھ بھ ویرانی سازندگی زندگی یک زن در جامعۀ امروز 

اج ھای اجباری کودکان، یعنی ازدو(ایران می انجامد 
ترک تحصیل بھ علت فقر مادی خانواده، تھی کردن ذھن 
دختران در مدارس بھ علت ادغام دروس علمی با سیاست 
ھای حوزۀ علمیھ، نداشتن حق قانونی و امکانات مالی 
برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ مورد عالقھ، نداشتن حق 

ای مساوی با مرد در امر کاریابی، اشتغال در کارھ
کارگری ساده و غیرتخصصی و در نتیجھ با دستمزد 
نازل، قرار گرفتن در مقام سرپرست خانواده در غیاب 
شوھر، بدون دریافت ھیچ گونھ تأمین اجتماعی از طرف 
قانون، ھمواره نداشتن حق حضانت فرزندان بھ طور 

بسیار مختصر ذکر )و غیره!مساوی با شوھر غایب
بھ اھداف دراز مدت رژیم در شده، اما مطمئناً می توان

جھت ھر چھ محدودتر کردن حضور زنان در تولید 
اجتماعی و خارج کردن آن ھا از مدار مسائل سیاسی پی 

این برنامھ ھای جمھوری اسالمی، با توافق .برد
سیاستمداران دولت ھای کشورھای امپریالیستی انجام 

ھای گرفتھ و می گیرد، تا وقتی در آیندۀ نزدیک سرمایھ 
سرمایھ داران بین المللی در ایران بھ کار افتاد، ھیچ گونھ 
خطری آن را تھدید نکرده و عقب نشینی طبقۀ کارگر و 

بھ ھمین .زحمتکشان ایران جلوتر صورت گرفتھ باشد
دلیل زندانی کردن کارگران فعال و اعدام ھای اخیر ھم 
جملگی در ھمین راستای خنثی کردن و عقب نشاندن 

و زحمتکشان مرد است کھ قرار است الاقل کارگران 
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آورده و اجازۀ سود اندوزی را بھ »آرامش«برای مدتی 
.این سرمایھ ھا بدھد

سؤال در این جا این باید باشد، زنان و مردان کارگر و 
.زحمتکش ما چھ راھکاری را در جلوی روی دارند

اولین اصل در این مورد باید داشتن آگاھی و عالقھ بھ 
ن آگاھی و در پس آن، فعال شدن در زمینھ کسب ای

بھ عبارتی روی سخن ما با .سیاسی و سازماندھی باشد
آن دستھ از زنان طبقۀ کارگر و زنان روشنفکر انقالبی 
است کھ بھ آگاھی ضّد سرمایھ داری و سوسیالیستی 

با بھ کار افتادن سرمایھ ھای خارجی در ایران .رسیده اند
تولیدی، چرخ ھای تولید سرمایھ و فعال شدن کارخانجات 

داری تا حدودی بھ گردش در خواھد آمد، و در نتیجھ 
کارگران از بیکاری و درماندگی مالی تا حدی بیرون 

حتی بعید نیست .آمده و موقتاً اعتماد بھ نفس خواھند یافت
کھ در چشم انداز بلند مدت، رژیم سرمایھ داری جمھوری 

وگیری از اعتراضات و اسالمی مجبور باشد تا برای جل
کانالیزه کردن نارضایتی ھای موجود کارگری، بھ برخی 
قوانین بین المللی سرمایھ داری تن در دھد و بھ موازات 
خانۀ کارگر، بھ معرفی تشکالت کارگری زرد از باال، و 

و گماشتن »سازمان جھانی کار«پذیرش مؤلفھ ھای 
.ا بپردازدبر مسند این نھادھ»فعالین کارگری«برخی از 

می»آرامش«بنابراین پیشروان کارگری در آن دوران 
توانند و باید با استفاده از سازماندھی قبلی خود، فعالیت 

در واقع ھدف .ھای مخفی و علنی خود را آغاز کنند
اصلی مارکسیست ھای انقالبی در این دوره ھمان است 
کھ ھمواره تعیین و تعریف شده، و اصوالً وجھ تمایز ما

سازماندھی طبقۀ :را با دیگر جریانات نشان می دھد
کارگر بھ مثابۀ یک طبقھ و حرکت دادن آن بھ سوی 

اما فرم .تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی سیادت سیاسی
و نحوۀ انجام آن بستھ بھ شرایط پیش رو دستخوش تغییر 
می شود، و این ھمان چیزی است کھ وظایف جدیدی را 

برای آن کھ .وزه قرار می دھدبر دوش فعالین این ح
وظیفۀ اخض پیشروان کارگری و روشنفکران انقالبی بھ 
طور اعم و زنان این گروه بھ طور اخص روشن باشد، 

ما شاھد بودیم .باید بھ تجربیات چند دھۀ گذشتھ نگاه کرد
کھ با وجود اعتراضات و اعتصابات ھمھ روزه در 

و بروز ایران، با وجود شکل گیری تشکالت مستقل 
آگاھی ضّد سرمایھ داری طی مقطعی از جنبش کارگری 
ایران، شرایط بھ گونھ ای دیگر پیش رفت، و متأسفانھ 
ھمۀ این نھاد ھا و تشکالت یک بھ یک عمالً در مقابل 
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حتی شاھد بودیم کھ بعد از .سرکوب بھ حاشیھ رفتند

و با وجود دو سال مبارزۀ خیابانی کھ ٨٨اعتراضات 
ن و دختران جوان در رأی آن قرار داشتند، طی اتفاقاً زنا

دو سال بعدی رژیم حاکم تحت فشارھای داخلی و خارجی 
بھ چنان مھندسی ھوشمندانھ ای دست زد کھ توانست 
نھایتاً با معرفی مھره ای بھ نام روحانی و تکیھ بر 

بھ (خواستھ ھا و مطالبات عمومی دمکراتیک جامعھ 
، اعتراضات )اعمخصوص خوساتھ ھای زنان بھ طور

ھمۀ .را بھ سوی شرکت گسترده در انتخابات سوق دھد
این ھا بھ درستی نشان می دھد کھ آگاھی اجتماعی 
حاصل از مبارزه، حتی اگر بھ سمت آگاھی ضّد سرمایھ 
داری ارتقا پیدا کرده باشد، بھ تنھایی و در خأل باقی نمی 

از ماند و برای بقا و رشد آن، بھ یک ستون فقرات نی
است؛ بھ ظرفی نیاز است کھ بتواند چکیدۀ این مبارزات 
گسترده در تمامی سطوح را تئوریزه کند، آن را در برابر 
تزریق ایدئولوژی حاکم محافظت کند، در شرایط رخوت 
و تشتت، مجدداً بھ عنوان خط رھبری بھ درون جامعھ 

این ھمان ظرفی است کھ تاریخاً حزب پیشتاز .ببرد
ه و نبود آن منجر بھ پراکندگی و بی سرانجام انقالبی بود

بودن تمامی مبارزات اجتماعی در عرصھ ھای مختلف 
وظیفھ .بنابراین این وظیفۀ پیش روی ماست.شده است

ای کھ متأسفانھ مدت ھاست با بی توجھی رو بھ رو شده 
و در نتیجھ بخش عمدۀ وقت، انرژی و توان مبارزاتی با 

در نتیجھ پیشروان .ستخرده کاری فرسوده شده ا
کارگری پیش از ھر چیز باید بھ سازماندھی خود در 
درون ھستھ ھای حزب پیشتاز انقالبی مبادرت بورزند و 
سپس در درون این ھستھ ھا ھر چھ بیشتر بھ بحث در 
زمینۀ طرح شعارھای مشخص و مرتبط با وضعیت 

بپردازند، زیرا در این سطح فرقی )زن و مرد(کارگران 
ھرچند این حوزه ای (کارگران مرد و زن نیست بین 

است کھ متأسفانھ زنان رادیکال و سوسیالیست چندان بھ 
دلیل انحرافات و موانعی در درون جنبش کارگری وارد 
آن نشده اند؛ بنابراین تنھا با ورود بھ این حوزه می توانند 
با چالش ھا و مسائل جدیدی رو بھ رو شوند کھ بھ رشد 

اما مطالبات کارگران زن )کمک می کنداین فرایند 
ھمیشھ می تواند یک مرحلھ باالتر از مطالبات عمومی 
کارگران باشد؛ شعار افزایش دستمزد متناسب با تورم 
برای نمونھ، می تواند شعار برابری دستمزدھا را از 

بھ این ترتیب، زنان .جانب کارگران زن عنوان کند
رنامھ ریزی برای کارگر و زحمتکشی کھ نظام مشغول ب

خفھ کردن صدای آن ھا است، با حضور سیاسی و دخالت 
در مبارزات طبقاتی، عمالً این برنامھ ھای غیر انسانی 

بھ عبارت دیگر با .رژیم را بھ زبالۀ تاریخ می سپارند
تشکیل چنین ھستھ ھایی است کھ از یک سو می توان از 
جامعھ ایزولھ شد و بھ طور اخص تجربیات جنبش 

ارگری، زنان و سوسیالیستی را در سطح جھانی ک
بررسی و نتایج حاصل از آن را فرمولھ کرد، و سپس می 
توان مجدداً بھ درون جامعھ بازگشت و تئوری ھا را در 
قالب ابتکار عمل ھا، شعارھا؛، مطالبات، سازماندھی و 

.غیره بھ درون طبقۀ کارگر برد و محک زد

رھای بزرگ مثل در ایران امروز بھ خصوص در شھ
تھران دائماً مبارزاتی از جانب جوانان ما اعم از زن و 
مرد صورت می گیرد کھ در شرایط فعلی یک گام بھ 
پیش ھست، ولی چیزی را عمالً تغییر نمی دھد و ما آن 

با داشتن سازماندھی و .می نامیم»مبارزۀ منفی«ھا را 
دبرنامھ مبارزاتی، این گونھ مبارزات ھم، می توانن

ثمربخش باشند و مطالبات زنان و مردان ما را در ھر 
در .سنی و موقعیتی در مقابل رژیم یک قدم بھ جلو ببرند

برابر طرح ھای برنامھ ریزی شده دولت جمھوری 
اسالمی، تنھا با طرح مبارزات با برنامھ و سازماندھی 
شده می توان مقاومت نموده و از سرکوب خود جلوگیری 

زحمتکشان ما از زن و مرد، پیر و کارگران و.کرد
جوان با استفاده از تجربیات سیاسی گذشتۀ خود در ایران 
و نیز تجربیات بین المللی بھ روشنی می توانند نیاز بھ 
داشتن حزب مستقل خود را احساس کرده و بھ ایجاد این 
تشکیالت کھ می تواند بھ مانند مغز متفکر مبارزات طبقۀ 

گمارندکارگر عمل کند، ھمت 

روز «پس از عید نوروز و بھ زودی اول ماه مھ کھ 
است فرا می رسد، لذا بھ این ترتیب، زنان آگاه و »کارگر

، بھ عید »روز جھانی زن«سیاسی طبقۀ کارگر ایران از 
اول ماه «نوروز و بعد بھ استقبال روز جھانی کارگر، 

خواھند رفت و در این راستا است کھ پایھ ھای »مھ
خود را می توانند بنا نھند، زیرا امروز تنھا مبارزات

کسانی کھ منافع طبقاتی شان ایجاب می کند کھ بھ 
مطالبات زنان جواب مثبت بدھند، خود کارگران و 

در ایران امروز، .زحمتکشان ھستند، اعم از زن و مرد
کلیۀ مطالبات دموکراتیک تمام اقشار تحت ستم تنھا با 

خودشان برآورده خواھد شد، انقالب سوسیالیستی و ھمت 
زیرا در ایران ھیچ نیروی مترقی ای خارج از طبقۀ 
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٨
کارگر وجود ندارد و روی کار نخواھد آمد کھ بتواند در 

ھر جریانی .را پیاده کند»دموکراسی بورژوایی«ایران 
کھ بھ نوعی وابستھ بھ طبقۀ بورژوا و در نتیجھ مدافع 

و شرایط طبقۀ سرمایھ دار باشد، وضع اجتماعی 
سیاسی بھتری را نمی تواند بھ وجود آورد، -اقتصادی

زیرا مجبور خواھد شد، بھ خاطر پایداری نظام خود و 
باقی ماندن در قدرت، از امپریالیزم کمک بطلبد و در 

در .برابر قدرت ھای امپریالیستی سر تعظیم فرود بیاورد
حالی کھ منافع زن و مرد و کودک گرسنھ و فقیر ما دقیقا ً
در تضاد با منافع سرمایھ داران بین المللی و سردمداران 
دولت ھای امپریالیستی است و در واقع بھ صورت شاخ 
بھ شاخ روبھ روی ھم قرار دارند و با سازش نمی توان 

بھ طور طبیعی و .را تأمین کردھر دو طبقھمنافع
سیستماتیک تنھا می توان منافع یکی یا دیگری را تأمین 

ما یا در جبھۀ سرمایھ داری قرار می گیریم یا پس.نمود
در جبھۀ پرولتاریا و حد میانی برای حفظ تعادل بھ ھیچ 
وجھ وجود ندارد و خالف آن تصور و تفکری واھی 

باید مصممانھ اراده کرد و آگاھانھ انتخاب نمود کھ .است
.منافع ما در کدام جبھھ قرار می گیرد

!ی کارگران زندانیپیش بھ سوی حمایت از خانواده ھا

!پیش بھ سوی تدارک مراسم اول ماه مھ

!پیش بھ سوی تدارک حزب پیشتاز انقالبی

بھ مبارک ترین سال برای تمام اقشار ١٣٩٣باشد کھ سال
زحمتکش و ستمدیده طبقۀ کارگر تبدیل شود

باشد کھ امسال درخشنده ترین مبارزات زنان ستمدیدۀ ما 
یت ھای ملی باشداز تمام اقشار تحت ستم و اقل

زنده باد انقالب سوسیالیستی کھ آغاز برچیده شدن ھمھ 
گونھ ستم و تبعیض انسان بر انسان است

سارا قاضی

١٣٩٢اسفند ٢۵

!اعدام ریحانھ جباری محکوم است

زندان و اعدام در نظام سرمایھ داری ابزار ایجاد ترور و 
!وحشت است

فھرستبازگشت بھ 

سارا قاضی

، بھ اسالمیسالۀ جمھوری٣۵پدیدۀ اعدام تحت حاکمیت 
ویژه از زمان روی کار آمدن حکومت روحانی، برای 
پاکسازی محیط سیاسی کشور از قدرت گرفتن نیروھای 

-انقالبی از میان جوانان برومند ایران بوده تا خوش
رقصی نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی برای 

امپریالیستی غرب بھ سرکردگی آمریکا کامل کشورھای
تاکنون ھیچ یک از مقامات دولتی .و ھمھ جانبھ باشد

قدرت ھای بزرگ امپریالیستی کھ برای آمدن بھ بازار 
بکر ایران، تاب صبر نداشتھ و دائماً در حال پیشی گرفتن 
از یکدیگر ھستند، در برابر این اعدام ھا کوچکترین 

طور کلی این وقایع شنیع را نادیده اعتراضی نکرده و بھ 
!بیش از این البتھ انتظاری نیست.گرفتھ اند

در کانادا و اروپا کھ قانون اعدام برچیده شده است، وضع 
زندان ھا و رفتار مسئولین نسبت بھ بومیان، مھاجرین و 
پناھندگان بھ علت نژادپرستی، بسیار وخیم و شرم آور 

.است

رمایھ داری جھانی، قانون در آمریکا، مھد اقتصاد س
اعدام ھنوز برچیده نشده و در ایاالت جنوبی و میانی 

در آمریکا اعدام بھ دوران .آمریکا ھمواره متداول است
برده داری و مجازات بردگان باز می گردد و سپس 

بھ جان سیاھپوستان می »کو کلوس کلن«نژادپرستان 
آنان را بھ را بھ دست خود می گرفتھ و »قانون«افتاده و 

قانون اعدام کنونی کھ با تزریق دارو .دار می آویختند
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٩
از بھ »انسانی تر«انجام می شود، قرار است کھ شکل 

اعدام ھا در %٨٨، ١٩٧۶از سال .دار آویختن باشد
کو«قابل یادآوری است کھ .ایاالت جنوبی بوده است

در شھر »تنسی«در آغاز در شرق ایالت »کلوس کلن
بھ وسیلۀ عده ای نژادپرست و متعصب پایھ »لناکس وی«

ھزار و پانصد نفری کھ در زندان ٣امروز از .گذاشتھ شد
این .سیاھپوست ھستند%۴٢انتظار مرگ را می کشند، 

از %١٣در حالی است کھ سیاھپوستان آمریکا تنھا 
البتھ برخوردھای .جمعیت آن کشور را تشکیل می دھند

کھ ریشۀ سیاسی داشت علیھ و اعدام ھایینژادپرستانھ
سرخپوستان آمریکا را کھ باعث نابودی این ساکنان بومی 
گردید نباید فراموش کرد و برخوردھای وحشیانۀ 
مسئولین با مھاجران آمریکای جنوبی در زندان و اعدام 

.آن ھا از معضالت روز آن جامعھ است

اضافھ بر ھمۀ این ھا نظام سرمایھ داری سابقھ ای بھ 
ای عمر خود در زمینۀ اعدام سوسیالیست ھا، دراز

آنارشیست ھا، مبارزان و مدافعان حقوق دموکراتیک در 
از جملھ اعدام کلیۀ اعضای حزب .اروپا و آمریکا دارند

را »بازار علوفھ«کمونیست آمریکا، کسانی کھ اعتراض 
ساعت٨در شیکاگو ترتیب داده و برای برقرار کردن 

.رده و عدۀ زیادی جان باختھ بودندکار، دھھ ھا مبارزه ک

و اما دولت سرمایھ داری جمھوری اسالمی در داخل 
کشور، امروز دوام خود را تنھا از طریق سرکوب و 

در این کشاکش، نطفۀ .ایجاد رعب و وحشت می بیند
یکی از پرقدرت ترین نیروھای انقالبی امروز ایران در 

بھ طور :استمیان اقشار مختلف زنان طبقۀ کارگر نھفتھ
مشخص زنانی کھ بھ طبقۀ سرمایھ دار تعلق نداشتھ و 
برای امرار معاش خود در آن شرایط وحشتناک اقتصادی 

زنان جوانی .و تبعیض جنسی، بھ دنبال یافتن کار ھستند
کھ امکان تحصیل داشتھ باشند، برای رفتن بھ دانشگاه و 

یورود بھ رشتۀ مورد عالقھ خود باید با نظام آموزش
ھمۀ این ھا برای این کھ توانایی مالی .کشور بجنگند

برای بھ دست آوردن لقمھ نانی را از راه دسترنج خود و 
لذا این ھمھ زنان .با حفظ حیثیت انسانی بھ دست آورند

جملگی بھ طبقۀ کارگر تعلق داشتھ و ھیچ وجھ مشترکی 
با گردانندگان نظام سرمایھ داری حاکم ندارند؛ از سوی 

زنان .، زنان ما تاریخچۀ مبارزاتی درخشانی دارنددیگر
در صف اول ۵٧ایران در انقالب مشروطھ و انقالب 

اگرچھ این انقالب ھا بھ ثمر نرسید، .مبارزه قرار داشتند

ولی خصلت مبارزه جویی و انقالبی زنان زحمتکش و 
کارگر ایران خواب راحت را از چشمان سرکردگان این 

شرایط رکود اقتصادی، استفاده از در.رژیم گرفتھ است
زندان ھای مخوف، بازجویی ھای توأم با شکنجھ و 
اعدام، ابزار ھمۀ دولت ھای سرمایھ داری کشورھای 
جھان سوم کھ دیکتاتوری ھم بر آن ھا حاکم است، می 

.باشد

اعدام ریحانھ جباری، دقیقاً بھ منظور قلع و قمع این نطفھ 
زنان ما است کھ می توانند ھای جوان و برومند در میان 
در این رژیم، بھ این دلیل .انقالبی را بھ حرکت درآوردند

رشتھ ھای تحصیلی زنان را محدود و محدودتر می کنند، 
حجاب را با فشار تحمیل می کنند، دختران خردسال را بھ 
عقد پدر خوانده ھایشان در می آورند و از ھمھ مھم تر 

فرزندان خانواده ھای بی ھیچ گونھ رفاه اقتصادی برای 
بضاعت و کودکان و جوانان خیابانی قائل نمی شوند کھ 
نیروھای عظیم و مبارز طبقۀ کارگر را در نطفھ 

با قلع و قمع کردن زنان و ایجاد رعب و .بخشکانند
وحشت کھ بھ خانھ نشینی آن ھا منجر شود، در عمل، 

ویق نیمی از طبقۀ کارگر را فلج کرده و انقالب را بھ تع
.می اندازد

سالھ، با مردی کھ بیش از ١٩ریحانھ جباری دختر جوان 
دو برابر سن او را داشت، مشخصاً برای انجام کار 

)تغییر دکوراسیون یک محل زندگی بھ دفتر کار(اداری 
سالھ با زن و بچھ ھای ۴٧آقای سربندی، .آشنا می شود

ھم سن ریحانھ و کسی کھ خود را پزشک می نامید و 
لبتھ با داشتن سابقۀ کار در ادارۀ اطالعات و در نتیجھ ا

داشتن روابط محکم، در محلی کھ قرار بود مورد بررسی 
جھت تغییر دکوراسیون قرار بگیرد، قصد تجاوز بھ 
ریحانھ را در سر می پروراند کھ ریحانھ متوجھ شده و 
در یک لحظھ کھ فرصت می یابد موفق می شود برای 

ی درون کیفش از خود دفاع کرده و با نجات خود، با چاقو
مجروح کردن متوفی در ناحیۀ یکی از شانھ ھا باألخره 

.از محل حادثھ فرار کند

دادگاه تا این زمان بھ ھیچ یک از مدارکی کھ وکیل 
ریحانھ در اثبات قصد مقتول ارائھ کرده، توجھی نکرده و 

سالھ را مقصر تام و بھ قتل ١٩منحصراً یک نوجوان 
در این .محکوم و حکم اعدامش را صادر کرده استعمد

جا دقیقاً نکات زیر از ماھیت قوانین نظام سرمایھ داری 
:بارز می گردد
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قوانین کیفری نظام سرمایھ داری، صرفاً برای .١

آن اقشار از جامعھ است کھ قدرت خرید گناه خود را 
.ندارند

بھا، افراد ثروتمند جامعھ از -در اسالم، با خرید خون
خودشان بھ راحتی می گذرند، اما افرادی »قوانین«کنار 

کھ توانایی مالی نداشتھ و طبیعتاً ارتباطات شخصی ھم با 
دستگاه ھای دولتی ندارند، محکوم بھ زندان ھای مخوف 

نمونۀ این نوع اجرای قوانین را ھمان .و اعدام می شوند
وز طور کھ در باال ھم آمد ما در تاریخ آمریکا تا بھ امر

برخوردھای نژادپرستانھ از طرف :ھم مشاھده می کنیم
مقامات قضایی نسبت بھ سیاھپوستان و مھاجران 

این وضع در زندان .آمریکای التین ھمواره ادامھ دارد
ھایی کھ توسط افراد بسیار ثروتمند ساختھ و اداره می 
شود و این زندان ھا منبع سود آنان است، حتی وخیم تر 

.ھم ھست

جویی رژیم سرمایھ داری جمھوری ستیزه.٢
.اسالمی با زنان ایران

سال پیش، در زندگی بادیھ نشینی ١۴٠٠ازدر بیش 
عرب، اگر زنی مردی را می کشت، جزایش کشتھ شدن 
بود و اگر مرد زنی را بھ قتل می رساند، می توانست 

دلیل این امر بسیار .پول خون او را بھ خانواده اش بدھد
و اقتصاد خانواده، دست مرد خانواده پول :واضح است
.نداشتند)بھ شکل پول یا سرمایھ(»درآمد«بود و زنان 

کسی ھرگز خدیجھ را اعدام نمی کرد، چون زن ثروتمند 
اما خانواده ھای فقیری کھ از بابت آب و مواد .عرب بود

غذایی در فشار بودند، وجود دختر را مشکل ادامۀ حیات 
نفس فرھنگ .ھ گورش می کردندخود می دیدند و زنده ب

پدرساالر و نظام برده داری آن دوران، این قانون را بھ 
.زنان جامعھ تحمیل کرد

امروز اما این رژیم برای سرکوب زنان مترقی و مبارز 
ما و بھ عقب برگرداندن موقعیت اجتماعی آن ھا قوانین 
قصاص متفاوتی برای زن و مرد دارد کھ ظاھراً الھام 

سال، ٣۵در طول این .آن دوران جاھلیت استگرفتھ از
کودکان، دختران جوان و زنان بسیاری بھ دست مردان 

اما رژیم، در مقابل، قانونی را گذراند کھ .کشتھ شده اند
»ناموسی«موضوعی...کشتن زن بھ دست ھمسر، پدر و

.است و قاتل مجرم شمرده نمی شود

دفاع کرده و خود »ناموس«اما وقتی ریحانھ جباری از 
مرد غریبھ را نکشتھ، بلکھ زخمی نمود و مرد بر اثر 
تالش زیاد در ادامھۀحملھ خونریزی کرده و می میرد، 

از خشم، خون در .این قانون شامل حال ریحانھ نمی شود
!رگ ھای انسان منجمد می شود

زنده باد بھ زنان قوی، مبارز و مقام ایران کھ .٣
دوران بادیھ نشینی، سال سرکوب و اختناق٣۵پس از 

روز بھ روز بھ حدی قوی تر شده اند کھ با تمام نیروھای 
ویژۀ رژیم، خواب راحت را از مردان در قدرت نشستھ، 

!ربوده اند

برای ھمسر و فرزندان سربندی، تنھا یک پیام .۴
باقی می ماند، برای سرافرازی خود در میان اطرافیان و 

ن، از اعدام این زن ملت ایران و در برابر چشمان جھانیا
.جوان و بی گناه با عفو او جلوگیری کنید

مردم دلیر و زحمتکش ایران، خستھ از این ھمھ .۵
اعدام و تأثیرات مخرب آن در روحیۀ ھمۀ افراد از 
کوچک و بزرگ، خواھان قطع این نوع مجازات 

لذا برای حفظ جان ریحانھ .وحشیانھ و غیر عادالنھ ھستند
اعدام بھ طور کلی باید زنان و برای برچیده شدن 

زحمتکش ما ھر چھ زودتر و در اتحاد با سایر 
زحمتکشان و مادرانی کھ فرزندان و ھمسران خود را بھ 
ھمین نحو از دست داده اند، در پخش سراسری این خبر 
و رساندن صدای اعتراض صدھا ھزار نفری خود بھ 

.دگوش مسئوالن و جھانیان، مانع انجام این اعدام بشون

!ریحانھ جباری باید بدون قید و شرط آزاد گردد

٢۶/١/١٣٩٣
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آیا برھنگی اعتراض ضد سرمایھ داری جنبش زنان 

است؟

فھرستبازگشت بھ 

:مقدمھ
شود کھ بتوان آن را اجرا یک نظریھ زمانی قابل دفاع می

ای بود ولی از زیر بارتوان طرفدار نظریھنمی.کرد
یک نظریھ زمانی قابل .عملی کردن آن شانھ خالی کرد

نظریھ چنان چھ .شود کھ بتواند قابل اجرا باشددفاع می
ای تخیلی پرداز باشد، نظریھصرفاً محصول ذھن نظریھ

نظریھ زمانی علمی است و قابل عمل کھ در .خواھد بود
بھ این .واقعیت بیرون، بتواند ما بھ ازایی داشتھ باشد

ای قابل نظریھ.کھ قابل اجرا باشد و اجرا ھم بشودمعنی
اجرا و قابل تعمیم دادن است کھ در متن و بستر مبارزۀ 

در نتیجھ این مبارزۀ اجتماعی .اجتماعی شکل بگیرد
شود، و نظریھ و پردازی سیاسی میاست کھ منشأ نظریھ

تئوری وقتی مجدداً بھ کاربستھ شود و محک بخورد، این 
حاصل این رفت و برگشت و .کندمتکامل میمبارزه را 

.شودمی»پراکسیس«ترکیب بندی در وجھ انقالبی اش 
گیرد، درست مارکسیسم کھ دقیقاً بر این اساس شکل می
.شودبھ ھمین دلیل ھمھ گیر و جھانی و با دوام می

ایده آلیسم برخالف فرایند فوق، از ایدۀ انتزاع شده از 
کند و اصرار دارد آن را با واقعیت واقعیت شروع می

.ترین نمونۀ آن برھنگی مریم نمازی بوداخیر.منطبق کند
وی برھنگی خود را بھ عنوان روش اعتراضی، آن ھم 

نظر بھ اینکھ .کندمعرفی می»کمونیستی و مترقی«
کارگری اساساً فونکسیون حزب انقالبی حزب کمونیسم

تر، حتی چندان تشکیالت ھم ندارد کھ ندارد، از این بد
بتواند در ھماھنگی با سایر کادر و اعضا و بھ طور 
یکپارچھ کاری صورت دھد، بنابراین این عمل با ابتکار 

شود و بعد سرگیجھ خود جوش عضو این حزب انجام می
سایر رھبران و اعضای ھا را برای و انواع زیگزاگ

.گذاردحزب باقی می

شوند کھ باید از رھبران حزب کمونیسم کارگری گیج می
این عمل حمایت کنند یا خیر، با کلی این پا آن پا کردن 

روش .منتظرند تا نبض اوضاع در دستشان قرار گیرد
ھا آموختھ است کھ اگر مورد سانتریستی کاسبانھ بھ آن

گاه بھ طور جدی موضوع را مال حمایت قرار گرفت، آن
ھایی ھم بھ مریم نمازی بدھند؛ و اگر خود کرده و مدال

این حزب آسیب »اعتبار«واکنش بھ آن چنان بود کھ بھ 

موضع«کرد، آن گاه از فرمول نجات بخش، وارد می
استفاده می کنند و این را بھ حساب »رسمی و غیر رسمی

۶اکنون .گذارندھا میخود مریم نمازی گذاشتھ و او را تن
مریم نمازی در مقابل موزه »ِدمونستریشن«روز از این 

گذرد، اما حزب کمونیسم کارگری یک اطالعیھ لوور می
در حمایت یا رّد آن صادر »رسمی«بھ قول خودش 

نکرده، فقط اعضا و حتی برخی از رھبران این حزب 
اند و برخیاشاراتی کلی و گنگ در حمایت از آن کرده

ھایی کھ از اعضا ھم بھ ھرچھ مخالف است انواع نسبت
در این میان کم کم سر و کلۀ .اندخود الیق آنند داده

اعضای خارج از حزب کمونیسم کارگری اما عضو 
ھا ھم با حمایت ھمین طیف نیز پیدا شده و بعضی از آن

مثالً علی جوادی .انددو پھلو و گنگ اعالم مواضع کرده
من از حق ابراز وجود عریان علیھ «:کھ فرموده است

».کنماسالم سیاسی حمایت می

:برھنگی اعتراض است یا استیصال

آژیتاتورھای طیف کمونیسم کارگری استاد کلی گویی و 
گویند کھ ھا با این روش ھمھ چیز میآن.انددو پھلو گویی

مثالً حمید تقوایی در میزگردی .در واقع ھیچ چیز نگویند
ای زندانی در زندان مینا احدی از بیانیۀ عدهبا حضور 

زند، کلی آب و تاب بھ آن علیھ قوۀ قضایی حرف می
ھا را گفتھ، آید کھ چرا ایندھد و ناگھان بھ یادش میمی

ھا تحت تأثیر حزب ما خوب این"دھد بعد توضیح می
صرف نظر از ِگرای امنیتی کھ می دھد "!! (ھست دیگر

بھ این !)زندان با ما در تماس اندوقتی می گوید از درون
ھا را تحت تأثیر قرار ترتیب حزب او زندانیان و جنبش

ھای، مثالً دراویش دھد، اما معلوم نیست چرا از بیانیھمی
ھا ھم آورد تا روشن شود آنگنابادی حرفی بھ میان نمی

این گونھ .تحت تأثیر این حزب قرار دارند یا خیر
نظور توضیح موضوعاتی است کھ آژیتاسیون ارزان بھ م

ھا بھ در ھمین مناظره، آن.اصل موضوع را مخدوش کند
سبک و سیاق تردستی ھمیشگی خود یک منتقد فرضی 

)کمونیسم کارگری(ھا سازند کھ گویا گفتھ است اینمی
بعد کل میز گرد بھ .دھندفعالیت حقوق بشری انجام می

نھ .یابدامر خطیر نقد این گفتۀ فرضی اختصاص می
معلوم است چھ کسی این را گفتھ و نھ معلوم است دقیقا 
چھ چیز گفتھ و نھ معلوم است چرا از خود آن فرد یا 
گرایش در این میز گرد دعوت بھ عمل نیامده تا خود 

این تاکتیک آماتور بھ این .مستقیماً نظرش را بیان کند
شود کھ نقد و رّد نظرات ساختۀ دلیل بھ کار گرفتھ می
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تر خواھد بود، اما موضوع در ھا بسیار سادهذھن خود آن

رابطھ با این حزب اساساً چیز دیگری است و تازه در 
ھا ھمۀ ھمین حد مسألۀ دفاعیات حقوق بشری ھم آن

بھ صورت بسیار عوامفریبانھ .کنندموضوع را بیان نمی
، بعد »مگر نباید با اعدام مبارزه کرد«دھند توضیح می

رسند خود مشغول این کار ھستند و بھ جھ میبھ این نتی
این ترتیب بحث در مورد دفاعیات حقوق بشری پاسخ 

!!گیردمی

علی جوادی ھم در فیسبوک خود یکی دو خط از سر رفع 
تکلیف در مورد موضوع برھنگی نوشتھ و بعد رفتھ 

او بھ مانند اغلب .ای از منصور حکمتسراغ نوشتھ
ابراز وجود »حق«ھ است از سایر مدافعین برھنگی گفت

تو گویی موضوع پایمال شدن چنین .کندعریان دفاع می
علی جوادی نمی خواھد روشن کند کھ .حقی است

موضوع حق برھنگی بھ طور عام نیست، بلکھ یک مثالً 
توسط حزبی با ادعای کمونیستی است، این جا »تاکتیک«

دیگر موضوع حق برھنگی نیست، بحث بر سر یک 
بارزۀ کمونیستی یا غیر کمونیستی است کھ باید روش م

دقیقاً روشن شود این نوع مبارزۀ کمونیستی و مورد تأیید 
کسانی کھ بھ صورت عامیانھ و .ایشان ھست یا نیست

سطحی وارد حوزۀ نظردھی در این مورد شده و 
»حق«اند از این عمل دفاع کنند، مرتب آن را با خواستھ

عتراض و این گونھ مسائل فرد در ابراز وجود و ا
علت این اِشکال اساسی در نگاه .اندفرمولبندی کرده

ھا است کھ موضوعی را ھا و یا ایده آلیسم آنوارونۀ آن
در سطح نظریھ، و اعتراض شخص مریم نمازی را ھم 
بھ عنوان عمل اعتراضی مفروض داشتھ و سپس با تأیید 

را »جنبش عریان«آن قصد نشان دادن چیزی بھ نام 
.دارند

توانند یک ھیچ یک از موافقین خودنمایی برھنۀ اخیر نمی
نمونۀ کوچک نشان دھند کھ جنبش زنان در ایران 

برھنگی را در مقابل حجاب اسالمی قرار داده »مطالبۀ«
ای چنین مطالبھ.ھا بخواھند از آن حمایت کنندباشد کھ این

وجود خارجی ندارد و بھ این دلیل ھیچ چیزی کھ بتوان 
گذاشت، دست کم در ایران »جنبش برھنگی«را نام آن

در نتیجھ اگر این یک مطالبھ .بھ چشم نخورده است
ربط بھ جنبش زنان است، از سطح ذھن روشنفکر بی

.منبعث شده کھ قصد تحمیل آن بھ این جنبش را دارد

:مفھوم تاکتیک کمونیستی و حق اعتراض

ع واکنش بھ موضوعی و دفا»حق«برای کمونیست ھا 
شود کھ اتفاقی خارج از برنامھ از آن زمانی مطرح می

ھا، توسط یک فرد یا عده ای با انگیزۀ مربوط ریزی آن
مثالً یک کارگر از سر خشم  .بھ خودشان افتاده باشد

اگرچھ این .کنددستگاه و ماشین آالت کارخانھ را خرد می
برنامگی یا غیر یک عمل آنارشی و از موضع بی

ھا از حق اعتراض او دفاع و ت، اما کمونیستمند اسنقشھ
ھمان موضوع را داغ و مشتعل ھم حتی در صورت لزوم

اما در این جا بحث بر سر این است کھ آیا خرد .کنندمی
کردن ماشین آالت یک تاکتیک کمونیستی است کھ باید 

؟!توسط یک حزب اتخاذ و تبلیغ شود یا عملی آنارشیستی

رط فشار زندگی دست بھ خودسوزی یا مثالً کسی از ف
او بنا بر داشتن اختیار بر بدن خود، بھ جای .زندمی

مریم نمازی برعکس این . (کندبرھنگی خودسوزی می
ھا مطلقاً خودسوزی را کمونیست)عمل را انجام داد

کنند، اما از حق اعتراض آن فرد تشویق و توصیھ نمی
سر حکومتھمان موضوع را مانند آوار بردفاع و

سلسلھ اعتراضات عمومی اخیر .کنندسرمایھ خراب می
.در تونس در حمایت از چنین موضوعی آغاز شده بود

حال فرض کنیم یک زن برای ابراز اعتراض خود در 
این عمل از سطح .شودمقابل مجلس اسالمی برھنھ می

آگاھی فعلی او برخاستھ و نباید بھ او خرده گرفت کھ چرا 
ھا سراسیمھ در این وضعیت کمونیست.ه استچنین کرد

اعتراض آن زن دفاع خواھند »حق«و با تمام توان از 
کرد، اگر چھ این عمل بدون نقشھ و بھ معنی اخص کلمھ 

ای بسا قابل تعمیم و وسعت دادن واکنش آنارشی است، و
اعتراض برھنۀ آن زن موضوع »حق«ھم نباشد، اما 

.د بودھا خواھقابل دفاع کمونیست

در مورد یک جریان با ادعای کمونیستی موضوع بھ کلی 
توان گفت در این رابطھ دیگر نمی.شودمتفاوت می

قابل دفاع است، این دیگر گیجی و »حق«برھنگی 
.سردرگمی سیاسی است کھ مورد دفاع قرار گرفتھ است

یک حزب کمونیستی مجاز نیست روش آنارشی در 
قابل دفاع بھ جنبش منعکس اعتراض را بھ عنوان روشی 

کند، بر عکس، وظیفۀ یک حزب کمونیستی پرھیز از 
ھای کمونیستی ترین تاکتیکگری و اتخاذ صحیحآنارشی

این .تر استبرای انتقال مبارزات انقالبی بھ سطحی باال
ای است کھ روش مبارزۀ کمونیستی را با ھمان نکتھدقیقا ً

ھا برای آنارشیست.کندمبارزات آنارشیستی متمایز می
ھا در واکنش مند مفھوم ندارد، آنبرنامھ و حرکت نقشھ
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کنند، زیرا کھ ھایی در لحظھ، امکان ابراز وجود پیدا می

تر بھ اساساً قصد انتقال مبارزات موجود بھ سطح باال
ھا با این آن.منظور کسب قدرت سیاسی را ندارند

شوند و در میھا بھ نیروی فشار نظام موجود تبدیل روش
ھایی در نھایت از آن برای کسب امتیازات و رفرم

کنند، و دقیقاً بھ ھمین چارچوب نظام موجود استفاده می
اما .بینیددلیل خود را نیازمند تشکیالت ھم نمی

ھا کھ ھر تاکتیک و ابتکاری را بھ جھت گره کمونیست
تر بھ منظور اتصال با مبارزۀ ضّد زدن بھ سطح باال

مایھ داری و منطبق با نقشۀ تسخیر قدرت سیاسی در سر
اندازند نظر دارند، اوالً بر این اساس تشکیالت بھ راه می

ھای خود جنبۀ عمومی کنند بھ تاکتیکو ثانیاً تالش می
یعنی اگر ھم قرار است ماشین آالت خرد شود، آن .بدھند

را بھ عنوان تاکتیک در ھمھ جا تبلیغ کرده و ھمزمان در 
دھند تا بتواند تأثیر برنامھ ریزی طح وسیعی انجام میس

.شده داشتھ باشد

یا مثالً یک زندانی سیاسی در زندان کھ ھیچ گونھ وسیلۀ 
اعتراضی در اختیار ندارد، از سر ناچاری برای آن کھ 
صدای اعتراضش شنیده شود دست بھ اعتصاب غذا 

ھا از حق اعتراض او حمایت خواھندزند، کمونیستمی
کرد، اما خود مبلغ اعتصاب غذا بھ عنوان تاکتیک 

چنان چھ یک جریان کمونیستی در .مبارزاتی نیستند
بیرون از زندان کھ ھمۀ امکانات شنیده شدن صدایش را 
ھم در اختیار دارد خود دست بھ اعتصاب غذا بزند، در 
واقع دارد توھم ایجاد می کند و روش ناصحیح مبارزاتی 

.کندرا تبلیغ می

با توجھ بھ موضوعات فوق، وقتی بھ عمل مریم نمازی 
مند و بینیم کھ اوالً این یک عمل نقشھکنیم مینگاه می

برنامھ ریزی شده نبوده، چون از یک حزب با ھمھ 
.ادعایش فقط یک نفر در این عمل شرکت کرده است

اش بھ ھای فیسبوکییکی از کادرھای این حزب در بحث
این مریم نمازی است کھ حزب را بھ درستی گفتھ بود کھ 

شدترین تعریفی بود کھ میاین دقیق.کشانددنبال خود می
.در این رابطھ عنوان کرد

ثانیاً، این عمل نشان داد حزب کمونیسم کارگری حتی 
تشکیالت قابل اعتنایی ندارد چھ رسد بھ اینکھ مدعی 

مترقی و «اگر عمل برھنگی یک اعتراض .حزبیت است
اگر این .بایست قابل گسترش باشداست، می»کمونیستی

است، چرا فقط یک نفر از یک حزب »تابو شکنی«عمل

را بر دوش خود حمل کند و بقیھ او را باید تَبر تابو شکنی 
.تماشا کنند

ای برای گام بعدی برھنگی در این حزب ثالثاً، ھیچ نقشھ
گیریم ھمھ اعضای حزب کمونیسم کارگری .وجود ندارد

ھا باید از قبل دقیقاً روشن کنند گام ھم برھنھ شدند، آن
بعدی چھ خواھد بود، یعنی مرحلۀ تکامل برھنگی بھ 

مثالً وقتی بھ موضوع .اعتراض چیستعنوان یک 
کنیم، یک جریان کمونیستی جنبش کارگری نگاه می

کارگران را بھ تجمع اعتراضی بر سر فالن مطالبھ 
کند، این جریان نقشۀ بعد از این مرحلھ را از دعوت می

قبل آماده دارد کھ بنا بر شرایط مساعد در حین اعتراض 
گیرد، فراخوان پاسخ نمیمثالً وقتی مطالبھ .کندارائھ می

دھد، اما باز قدم بعدی را از قبل برنامھ اعتصاب می
کارگر وارد اعتصاب شده بھ راحتی .ریزی کرده است

شود چون تا مرحلۀ قبل متوجھ مطالبۀ اشغال کارخانھ می
ھای اعتراض و اش کھ قدماز آن را در مسیر مبارزه

زه این تا.تجمع و بعد اعتصاب بود تجربھ کرده است
شود، حزب کمونیستی بھ موضوع بھ ھمین جا ختم نمی

این دلیل حزب شده است کھ بتواند مبارزات این کارخانھ 
ھا ھای دیگر مربوط سازد، اینرا بھ مبارزات کارخانھ

اقداماتی است کھ قبل از قدم اولیھ برنامھ ریزی شده 
.است

میدر مورد برھنگی مریم نمازی ھمھ چیز وارونھ انجام 
اوالً این فرِد مریم نمازی بود کھ سعی کرد حزبش .شود

تر از را دنبال خود بکشد؛ ثانیاً یک قدم آن طرف
اعتراض او کسی حاضر نشد بھ حمایت از وی برھنھ 

دانست ثالثاً خود نمی.شود، حتی از اعضای خود حزبش
بعد از این برھنگی چھ باید کرد، باید لباس پوشید و رفت 

در نتیجھ آن چھ کھ حاصل شد یک !!چھخانھ، و یا
سردرگمی طنزآلود بود کھ فقط توانست برای مدت 
کوتاھی اسم کمونیسم کارگری را بر سر زبان بیاورد، و 

.کرداین ھمۀ خواستھ این حزب را تأمین می

اما زیان این عمل برای جنبش زنان بھ مراتب بیش از 
زب و این ح.معروف شدن حزب کمونیسم کارگری بود

.اندطرفداران برھنگی، جنبش زنان را دچار توھم کرده
توانند با برھنگی بھ ھا تالش کردند بگویند میآن

امتیازاتی برسند حال آن کھ برھنگی و نیاز بھ برھنھ شدن 
این عمل بھ طور .ھرگز مطالبۀ جنبش زنان نبوده است

مشخص بھ منظور منحرف کردن جنبش زنان از مجرای 
بوده، و از این جھت بورژازی باید از حزب طبقاتی آن
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در این .کمونیسم کارگری کمال تشکر را بھ عمل آورد

ھای آشنا بھ اھداف و مبارزۀ خود رابطھ حتی فمینیست
یکی از فعالین .نیز حمایت نکرده و از آن فاصلھ گرفتند

زنان در بحث ھای فسیبوک بھ درستی بھ یکی از این 
:ستۀ کمونیسم کارگری گفتھ بودکدخداھای ناصح و بازنش

شما اگر یک قدم عقب بکشید ما خودمان بھتر از شما «
»کنیمراه برابر طلبی را پیدا کردیم و می

:تابو شکنی

موافقین برھنگی مریم نمازی این عمل را یک تابو شکنی 
برھنگی یک زن بھ طور منفرد  در !اندمعرفی کرده

قرار است کدام تابو روز جھانی زن، در مقابل موزه لور 
را بشکند؟ خود این ادعا در واقع نقض کنندۀ موضوعی 

اگر این اعتراض نقداً بھ .»اعتراض برھنھ«است بھ نام 
»حنبش برھنگی«صورت یک جنبش در آمده کھ بھ آن 

می گویند، و در برگیرندۀ جنبش زنان نیز شده، پس این 
تابو بھ و اگر !در این میان از کجا پیدایش شده»تابو«

عریان شدن را »جسارت«این معنی است کھ کسی 
داشتھ پس تابو »جسارت«ندارد، و چون مریم نمازی 

شکن شده است، باید گفت موضوعیت یک جنبش انقالبی 
شکستن تابو نیست، بلکھ شکستن چارچوب سیستمی است 

بھ این اعتبار .گیردکھ در آن تابو سازی صورت می
تبعیت از برھنگی مریم نمازی توان گفت کھ اگر بھ می

ھای اوکراینی کھ خود بھ دنبالھ روی از لیبرال فمنیست
انجام شده، ھمۀ آحاد بشر بھ طور ھمزمان ھم برھنھ 
شوند، حتی یک مو از سر سیستم موجود کم نخواھد شد، 
سھل است کھ خود در رأس آن قرار گرفتھ و آن را 

ھ تابو تبدیل رھبری کرده و از این پس پوشیدن لباس را ب
کند برای دفعھ بعد کند و مریم نمازی را وادار میمی

!لباس بھ تن بکند تا تابو بشکند

:بندیجمع

مسلم»حق«بدیھی است کھ برھنگی یا ھر نوع پوششی 
ھر شھروند جامعھ است و ھیچ کس مجاز نیست بھ آن 

کسانی کھ قصد چرخاندن موضوع .تعرضی داشتھ باشد
برھنگی بھ طور »حق«زی بھ دفاع از برھنگی مریم نما

ھا آن.شوندعام را دارند، اساساً وارد بحث سیاسی نمی
.دھندھای اخالقی و سرزنشی ارائھ میاغلب بحث

مواردی نظیر، ما باید حقوق دیگران را محترم بشماریم، 
ھرکس حق دارد چھ و چھ بکند و شبیھ بھ این کلی 

دیگر و در ھر زمان تواند برای ھرچیزھایی کھ میگویی

اما تا جایی کھ بھ جنبش زنان در ایران .دیگر تکرار کرد
گردد، برھنگی نھ تنھا کمترین موضوعیتی ندارد و بر می

کند، بلکھ ای از مطالبۀ این جنبش را بیان نمیھیچ گوشھ
اساساً برای بھ انحراف کشاندن این جنبش از مجرای 

رگری کھ مدافع اگر حزب کمونیسم کا.طبقاتی آن است
ای انگشت شمار از لیبرال ھای عدهانواع فعالیت

ھای این سو و آن سو ھستند، بھ این دلیل واضح فمنیست
رھا ھا پیش عرصۀ مبارزه طبقاتی رااست کھ مدت

در غیر این صورت و بر اساس ضرورت و .اندکرده
توان اعتراض بھ صورت برھنھ نیاز یک جنبش، حتی می

کھ بتوان حلقۀ واسطی از این اعتراض با کرد مگر آن
.ارتقای جنبش طبقاتی زنان ایجاد کرد

طیف پیروان کمونیسم کارگری از آن جایی کھ دقیقاً بھ 
ربط ھستند، وارد عرصۀ عام و ھمین مبارزۀ طبقاتی بی

شوند کھ از نظر منطق دمکراتیک ایرادی کلی گویی می
س حق دارد ھرک«ھم بھ آن وارد نیست، مثل این کھ 

و نظایر این »خواھد اعتراض کندھرگونھ کھ می
اما تا جایی کھ بھ مبارزۀ .ھای عامھ پسندفرمولبندی

شود، ھرگونھ تاکتیک تنھا زمانی کمونیستی مربوط می
کند کھ بتواند گشایشی در ارتقای مبارزۀ اعتبار پیدا می

درست این .طبقاتی و ضد سرمایھ داری داشتھ باشد
ارزۀ ضد سرمایھ داری است کھ یقۀ حزب عنصر مب

ھا با این ادعا گیرد، چون آنکمونیسم کارگری را می
شوند، وگرنھ این ھمھ ھنرپیشھ و وارد این عرصھ می

شوند و این را مدل و مانکن این سو و آن سو برھنھ می
اند، تا جایی کھ دیگر رفتھ رفتھ بھ یک نُرم تبدیل کرده

ای کھ مانند مورچھ.شودمیاعتنای خاصی ھم بھ آن ن
خواھد با گذاشتن یک نقطۀ سفید در وسط سر خود در می

میان انبوه مورچگان در رفت و آمد بھ طور برجستھ دیده 
شود، حزب کمونیسم کارگری عالقۀ وافری دارد کھ در 

ای ای شده بھ طور ویژهمیان کل اپوزسیون بھ ھر وسیلھ
ی دست و پا می دیده شود، ھر از چند گاھی موضوعات

ھا و کالً اما آن.کند تا بخشی از مخاطبینش را قلقلک دھد
ھمۀ مدافعین این حرکت سرگردانی خود را بھ یکدیگر 

کنند و ھرکس تناقضاتش را پشت دیگری پاسکاری می
.کندپنھان می

تواند تر گفتھ شد یک ایده زمانی میھمان طور کھ باال
چھ طور .اجرا ھم باشدقابل دفاع باشد کھ بتواند قابل

ممکن است کسی در مخالفت با جمھوری اسالمی از 
برھنگی بھ عنوان ابزار مبارزه و تابو شکنی یاد کند 
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.ای بشودبدون این کھ خود بخواھد وارد چنین مبارزه

توانند بگویند کھ در علی جوادی و حمید تقوایی می
ن بر حمایت از مثالً فالن اعتصاب کار بیشتری از دستشا

آید بھ جز صادر کردن اطالعیھ و مصاحبھ و نمی
اعتراض «توانند بگویند در دفاع از اعالمیھ، اما نمی

، خود قادر نیستند کھ در صف اول این اعتراض »برھنھ
یک جای این موضوع .و بھ صورت برھنھ قرار بگیرند

ھا باید این قدر صبر کنند و این قدر آن.زندلَنگ می
مزه کنند تا زمانی کھ قصد دفاع از موضوع را مزه 

برھنگی را داشتند، نھ بھ صورت یک خط نوشتۀ کلی 
گویی، بلکھ با یک ھماھنگی با ھمۀ سایر اعضای حزب 

اعتراض «خود در ھر نقطھ کھ ھستند، در یک آکسیون 
چنین کاری ممکن است باعث شود .شرکت کنند»برھنھ

تراض اع«ھا شرکت کرده و عدۀ دیگری در صفوف آن
شرکت»تابو شکنی«انجام داده و در پروژۀ »برھنھ

معنی خواھد بود کھ کنند، در غیر این صورت بی
ای در خارج آمده و آن قدر قابل برھنگی فقط در ذھن عده

عمل.اجرا باشد کھ دو نفر بتوانند این ایده را متحقق کنند
مریم نمازی در مقابل موزۀ لور بھ دلیل یکی یک دانھ 

یا غیر قابل گسترش دادن آن، نمونھ ای برای بودن 
مبارزۀ مترقی کمونیستی محسوب نمی شود، بلکھ مانند 
آثار بھ قاب گرفتۀ داخل موزه، جھت بایگانی در 

.افتخارات حزب کمونیسم کارگری بھ کار می آید

این اِشکال فقط ناشی از ایده آلیسم و تخیل گرایی رھبران 
کمونیسم کارگری نیست، بلکھ تناقض ذاتی این عمل 

حزب کمونیسم کارگری باید یکبار برای ھمیشھ بھ .است
این نتیجھ برسد کھ آیا گروه برھنگان شانس نفوذ در 
جنبش پابرھنگان را دارد یا نھ، اگر آری کھ بالفاصلھ از 

شوند، و اگر »اعتراض برھنھ«ھا وارد ذیل آنصدر تا 
نھ، با این مزه مزه کردن و گرفتن نبض اوضاع از 
طریق جلو انداختن یک نفر، فقط اپورتونیسم خود را بھ 
صورت عریان نشان داده اند و نھ اعتراض بھ چیز 

.خاص دیگر

، ١۴/٣/٢٠١۴، علیرضا بیانی
@gmail.comardeshir.poorsani
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است کھ با طرح چنین ق�انونی، آگاھان�ھ جمھوری اسالمی 
و عمالً بر تجاوز جنسی ب�ھ دختربچگ�ان ص�حھ گذاش�تھ و 
مق���ام ش���ھروندان زن در ای���ران را ب���ھ ح���د کاالھ���ایی ک���ھ 
س���رمایھ داران در ب���ازار ب���ھ ف���روش م���ی رس���انند، پای���ان 
آورده و نظ��ام مالکی��ت خصوص��ی را ب��ھ دوران بربری��ت 

فالکت خانواده ھ�ای  بازگردانده اند و سوای این کھ فقر و
ک��ارگری و کش��اورزان ن��واحی من��اطق دور افت��اده اس��تان 
ھ��ای ای��ران، ب��ھ ح��دی حلق��ھ را ب��ر گ��ردن ای��ن خ��انواده ھ��ا 
تن��گ ک��رده ک��ھ ب��رای بق��ای بقی��ھ اعض��ای خ��انواده خ��ود، 
حاضر می شوند فرزندان خود را ب�ھ اردوگ�اه ب�رده داری 
مخف��ی ف��روش دخت��ران، در مقاب��ل مبل��غ ن��اچیزی از دس��ت

ک�ھ ای��ن ھ�م بازمس�ئولیتش ب��ر گ�ردن خص�لت س��ود (بدھن�د 
جویان��ھ س��رمایھ داران ب��زرگ ب��ین الملل��ی و از ع��وارض 
نظ���ام س���رمایھ داری جھ���انی اس���ت و در ای���ران ب���از ھ���م 
مس���ئولیت آن ب���ھ عھ���ده س���ردمداران نظ���ام س���رمایھ داری 

، افرادی کھ مرتکب تج�اوز )جمھوری اسالمی قرار دارد
ی ش��وند را نم��ی ت��وان در جنس��ی ب��ھ کودک��ان و زن��ان م��

ب��وده و واقع��اً »متج��اوز ب��ھ عم�د«زم�ره کس��انی آورد ک�ھ 
ای��ن گون��ھ .آگاھان��ھ مرتک��ب ای��ن گون��ھ اعم��ال م��ی ش��وند

افراد اعم از این کھ ب�ھ ی�ک ک�ودک تج�اوز م�ی کنن�د و ی�ا 
ب���ھ ی���ک زن ب���الغ، ک���الً اف���رادی ھس���تند ک���ھ تح���ت ت���أثیر 

آسیب فرھنگ زور و ستم حاکم بر جامعھ سرمایھ داری،
روان��ی دی��ده ان��د و ای��ن ن��وع اعم��ال در ض��میر ناخودآگ��اه 

٣.آنان فریاد طلب کمک است

3http://www.sa.org.au/index.php?option=com_k2&
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ھمان طوری کھ در باال ھم اشاره شد، ترکیب خانواده ب�ھ 
ش��کلی ک��ھ م���ا م��ی شناس��یم و در آن ب���ھ دنی��ا م��ی آی���یم و 
بزرگ می شویم، یکی از ارکان محک�م و پای�دار فرھن�گ 

ھ عموم��اً از سلس��لھ در ای��ن خ��انواده ک��.نظ��ام ح��اکم اس��ت
حت��ی در خ��انواده (مرات��ب پدرس��االری برخ��وردار اس��ت 

ھ��ایی ک��ھ پ��درخانواده حض��ور ن��دارد، اف��راد دیگ��ری مث��ل 
زن ای�ن خل�ع را پ�ر م�ی /فرزند ذکور و مردان فامیل م�رد

خانواده پیروی کنند و در پی »مرد«و ھمھ باید از )کنند
انواده این نوع مناس�بات نامس�اوی و نامتج�انس ب�ا زن�ان خ�

در واقع با زن�ان مانن�د انس�ان ھ�ایی ب�ا عق�ب )دختر/مادر(
افت�ادگی مغ�زی رفت�ار ش�ده و احترام�ی ب�رای حضورش��ان 

روان�ی وارد ب�ر /در جمع خانواده نیس�ت، ض�ربھ فرھنگ�ی
فرزن���دان، تنھ���ا متوج���ھ دختراننم���ی ش���ود، بلک���ھ پس���ران 
خ���انواده نی���ز ای���ن فرھن���گ را ف���را گرفت���ھ و وقت���ی وارد 

.ود، دقیق�اً ھم�ین فرھن�گ را پی�اده م�ی کنن�داجتماع می ش�
فرھن��گ متعص��ب پدرس��االر ک��ھ از ابت��دا ب��ھ فرزن��د ذک��ور 
م��ی آم��وزد ک��ھ زن��ان خ��انواده او موج��وداتی نامس��اوی و 

م�رد م�ی »ن�اموس«ناقص العقلی ھستند کھ تحت پوش�ش 
در واق��ع از .ت��وان ب��ھ حق��وق انس��انی اش��ان تج��اوز ک��رد

خص��وص فرزن��د ذک��ور ب��ھ (ھم��ان ابت��دا، پس��ران خ��انواده 
را از مس��یر س��الم روان��ی ب��ھ دور پرت��اب ک��رده و ب��ا )اول

برتر قرار دادن او نسبت بھ م�ادر و خ�واھرانش، پس�ر را 
آم��اده پ��ذیرش ارزش ھ��ای تحمیل��ی و از پ��یش مع��ین ش��ده 

ای��ن پس��ربچھ ک��ھ در خان��ھ ش��اھد .فرھن��گ ح��اکم م��ی کن��د
کتک خوردن و توھین لفظی شدن م�ادر و خ�واھرانش از 

ر خانواده است، تدریجاً وارد اجتماع شده و مشاھد م�ی پد
کند کھ در خانواده ھای دیگ�ر ھ�م ای�ن من�وال رواج دارد، 

باید ھمین »حقیقت«بھ این نتیجھ می تواند برسد کھ شاید 
ل��ذا ب��ھ خ��ود اج��ازه م��ی دھ��د ک��ھ م��ثالً در کوج��ھ و .باش��د

ت�ا بھت�ر و بیش�تر (خیابان برای زن�ان مزاحم�ت ایج�اد کن�د 
، ی�ا اگ�ر در مقاب�ل )طرف ھمقطاران خود پذیرفتھ شوداز

اب��راز عالق��ھ ب��ھ زن��ی، ج��واب مثب��ت دریاف��ت نک��رد، ب��ھ 
پافش��اری بپ��ردازد و ی��ا حت��ی ب��ھ زن ص��دمھ ب��دنی بزن��د و 

زن ب��رای م��ردان »ح��ق تمل�ک«ح�س داش��تن .مانن�د اینھ��ا
در رواب��ط زناش��ویی ب��ھ ق��دری واقع��ی اس��ت ک��ھ ب��ھ ش��کل 

مردان حتی پس از طالق ھ�م بیماری روانی در برخی از
از قتل ھای خانوادگی بھ دس�ت م�ردان %٢٧.ادامھ دارد

انجام می شود کھ قسمت قابل مالحظ�ھ ای از ای�ن قت�ل ھ�ا 
رفت���ار آزاد دھن���ده و ٤.پ���س از ط���الق انج���ام م���ی گی���رد
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خشونت آمیز نسبت بھ زنان در محاف�ل عم�ومی، یک�ی از 
را از عواق��ب ای��ن فرھن��گ ناھنج��ار اس��ت ک��ھ م��ردان م��ا

.مسیر سالم و آزاد روانی منحرف می کند

ی »م�رد«آزار بدنی و روحی زنان در خانواده بھ وس�یلھ 
ک��ھ در راس خ��انواده ق��رار دارد، ن��ھ تنھ��ا س��تمی ب��دنی و 
روان��ی ب��ر دخت��ران خ��انواده وارد م��ی آورد، بلک��ھ پس��ران 

ل�ذا ٥.خ�انواده را ھ�م ب�ھ انج�امھمین اعم�ال تش�ویق م�ی کن�د
ان ذکور وارد جامعھ می شوند، دس�ت ب�ھ وقتی این فرزند

اعم��الی م���ی زنن��د ک���ھ ام���روز در کوچ��ھ و خیاب���ان ھ���ای 
ای��ران، نس��بت ب��ھ زن��ان انج��ام ش��ده و انتھ��ایی ھ��م ن��دارد؛ 
رفتارھ�ای ت��وھین آمی�ز م��ردان نس��بت ب�ھ زن��ان در محاف��ل 
عمومی امروز، دقیق�اً ناش�ی از س�تم جنس�ی فرھن�گ نظ�ام 

البت����ھ آم����وزش .س����رمایھ داری ح����اکم ب����ر جامع����ھ اس����ت
فرزن�دان ذک��ور در اعم��ال س�تم جنس��ی در خ��انواده، س��پس 
در مدارس و تمام موسسات دیگر نظ�ام، مانن�د دانش�گاه و 

در نتیجھ آن، س�تم .محل کار عمالً بھ کار گرفتھ می شود
جنس���ی در مح���ل ک���ار ب���االخص در می���ان اقش���ار خ���رده 

زی���را .ب��ورژوا و ک��ارگری ام��روز بس���یار مت��داول اس��ت
ی��ن اقش��ار متوس��ط و ک��ارگری، اگ��ر چ��ھ خ��ود از م��ردان ا

منافع طبقھ بورژوا و حاکم بی بھ�ره ھس�تند، ام�ا ب�ھ ط�ور 
دائ�����م و از ک�����ودکی تح�����ت ت�����أثیر و پ�����رورش فرھن�����گ 

فرھن�گ «:م�ارکس م�ی گوی�د.بورژوایی حاکم می باش�ند
و ص�حت ای�ن بی�ان را »جامعھ، فرھنگ طبقھ حاکم اس�ت

ھ�ر چ�ھ ق�در .کنیمامروز در جامعھ ایران کامالً لمس می
رژی��م جمھ��وری اس��المی فرھن��گ تج��اوزگر و ارتج��اعی 
اس��المی را بیش��تر ب��ر جامع��ھ تحمی��ل م��ی کن��د، خش��ونت 
جنس��ی، ب��دنی و روان��ی م��ردان ب��ر زن��ان ھ��م بیش��تر م��ی 

.شود

ب��ھ ھم��ین ترتی��ب، تج��اوز جنس��ی عم��و، دای��ی، عم��وزاده، 
از می����ان اف����راد ...دای����ی زاده، پس����رخالھ، پس����ر عم����ھ و

...ی��ک غریب��ھ در مح��ل ک��ار، در راه خان��ھ ونزدی��ک ت��ا
ھمگی بیماری ناشی از فرھنگ زن ستیز و نابرابر طلب 
نظام سرمایھ داری حاکم بر ایران بوده وھست و مخ�تص 

در گذش�تھ ھ�م زن�ان م�ا دقیق�اً .بھ جمھوری اسالمی نیست
تحت ھمین فشار در جامعھ زن�دگی م�ی کردن�د و در دھ�ھ 

ط���ور علن��ی ب���ھ روی ھ��م ک��ھ درھ���ای کش��ور ب��ھ١٣۵٠
چپاول گ�ران ب�از ب�ود، ب�ا وج�ود اجب�اری نب�ودن حج�اب و 

زن���ان در جامع���ھ، دخت���ران و زن���ان »مس���اوی«حض���ور 
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جوان ما در خانھ و محاف�ل عم�ومی دائم�اً ب�ا برخوردھ�ای 
غل���ط و غی���ر انس���انی مردھ���ای خان���ھ و کوچ���ھ و خیاب���ان 
مواجھ می شدند و مانند امروز اجازه زن و دختران خان�ھ 

دس���ت پ���در ب���ود و آزادی ھ��ای ف���ردی زن ن���ھ معن���ای ب��ھ 
ق�انونی داش��ت و ن��ھ معن��ای اجتم��اعی، خصوص��اً در می��ان 
خ��انواده ھ��ای اقش��ار ک��م درآم��د و ک��ارگری ھمیش��ھ مس��ئلھ 

درد بزرگ��ی ب��رای زن��ان و وزن��ھ »آب��رو«و »ن��اموس«
زن���ان ش���ھرھای .س���نگینی ب���ر دوش م���ردان ب���وده اس���ت

اش��تن کوچ��ک ب��زرگ و اقش��ار مرف��ھ و م��درن ھ��م ب��ا برد
ت��رین ق��دم مخ��الف ع��رف موج��ود، بالفاص��لھ ب��ا برچس��ب 

ای��ن ی��ک ن��وع .روب��رو م��ی ش��دند»فاحش��ھ«و »ھ��رزه«
بیم�اری اجتم��اعی اس��ت ک�ھ اکث��ر م��ردان جامع�ھ م��ا ب��ھ آن 

ای����ن، یک����ی از .مب����تال ب����وده ان����د و تاریخچ����ھ دراز دارد
بیماری ھای اجتماعی است کھ مانند کالھب�رداری، دزدی 

رھن����گ طبق����اتی ح����اکم دارد و در تم����ام ریش����ھ در ف...و
کش��ورھای جھ��ان س��وم، اس��المی ی��ا غی��ره مت��داول اس��ت، 
زی���را فرھن���گ س���رمایھ داری ح���اکم از ای���ن ترفن���د ب���رای 

.کنترل جامعھ بھ دست خود افراد جامعھ اس�تفاده م�ی کن�د
درست مانند زن�دان ھ�ای ھم�ین کش�ورھا ک�ھ ب�ا ترفن�دھای 

ص زن��دانیان ب��االخ(مختل��ف گ��روه ھ��ای مختل��ف زن��دانی 
را ب��ھ ج��ان ھ��م انداخت��ھ و از ب��ازدھی آن س���وء )سیاس��ی

و »لک��ھ دار ک��ردن دام��ان زن«ترفن��د .اس��تفاده م��ی کنن��د
م�رد، بس�یار آس�ان نی�روی عظیم�ی »تعصب«برانگیختن 

را از قدرت مبارزه اقشار زحمتکش و کارگر علیھ رژی�م 
گرفت��ھ و ب��ھ برخوردھ��ای خش��ونت آمی��ز می��ان ش��ھروندان 

نیرویی کھ م�ی توانس�ت .ر نتیجھ بھ فنا می رودتبدیل و د
متشکل و متحد شده و بر ضد قدرت ستمگر حاکم قد بلن�د 
کند، بھ ضد خود تبدیل شده و دس�ت ب�ھ قت�ل ھم�دیگر م�ی 

.برد

رژی��م حاض��ر س��عی ک��رده اس��ت ب��ا ص��ادر ک��ردن احک��ام 
جزایی برای این گونھ جرایم در بعضی موارد، مس�ئولیت 

تھ و ب����ھ گ����ردن اف����راد جامع����ھ را از گ����رده خ����ود برداش����
بیاندازد، اما حقیقت این است کھ ھمان  طوری ک�ھ زن�انی 
ک��ھ م��ورد س��تم جنس��ی و ب��دنی ق��رار م��ی گیرن��د، شایس��تھ 
س��رزنش نم��ی باش��ند، مردان��ی ھ��م ک��ھ مرتک��ب ای��ن گون��ھ 
ج���رایم و حت���ی جنای���ت م���ی ش���وند را نم���ی ت���وان مقص���ر 

ق��درت ن�اخلف، انس�ان را ب��ھ گمراھ�ی م��ی .اص�لی دانس�ت
کش���اند و راه بازگش���ت ھ���م مانن���د ش���نا ک���ردن ب���ر خ���الف 

م��ردان آگ��اه و آزاد م��ا .جری��ان آب، بس��یار مش��کل اس��ت
اغل��ب از جان��ب اف��راد خ��انواده و نزدیک��ان و ھمقط���اران 

»مرد«خود مورد تمسخر و سرزنش قرار می گیرند کھ 
اش��ان بایس��تند ک��ھ ای��ن ریش��ھ در »زن«نیس��تند ت��ا جل��وی 

دوران رژی��م گذش�تھ، برخ��ی در.فرھن�گ مردس�االر دارد
در رادی���و و تلویزی���ون، مع���روف ب���ھ بذل���ھ »ھنرمن���دان«

گ��ویی ھ��ای مت��داول و ت��وھین آمی��ز ب��ھ م��ردان ش��مالی ی��ا 
کھ دقیقاً از تاکتیک ھ�ای آن رژی�م (بودند ...آذربایجانی و

).در ایجاد و حفظ فرھنگ پدرساالر در جامعھ بود

ستم جنس�ی نق�ش این گونھ تفرقھ افکنی، نھ تنھا در ترویج 
تفرقھ ملی یکی .داشت، بلکھ تفرقھ ملی را ھم دام می زد

از اساس��ی ت��رین اب��زار پراکن��دگی نی��روی طبق��ھ ک��ارگر و 
زحمتکشان جامعھ در ایجاد ھمبستگی طبق�اتی ب�وده اس�ت 
ک�ھ نظ��ام ھ��ای س��رمایھ داری ای��ران از زم��ان رضاش��اه ت��ا 

ھنی ت�ود١٣۵٧البت�ھ انق�الب .کنون بھ آن متوسل شده ان�د
محکم��ی ب��ود ب��ر ھم��ھ دسیس��ھ ھ��ای ب��ورژوازی ای��ران و 
امپریالیزم؛ طبقھ کارگر ثاب�ت ک�رد ک�ھ ت�وان داش�تن اتح�اد 
طبقاتی و ھمبستگی با کلی�ھ اقش�ار تح�ت س�تم را ب�رای ب�ھ 

س�ال ٣٠اما بھ م�دت .پیروزی رسانیدن آن انقالب داشت
پیش از انقالب رژیم س�ابق ب�ا اس�تفاده از ای�ن ترفن�د س�عی 

ای�ن »تعص�ب«ھ�م :ا ب�ا ی�ک تی�ر دو نش�ان را بزن�دکرد ت
مردان غی�ور را ب�ر خ�الف می�ل خودش�ان برانگی�زد و ھ�م 

.میان ملیت ھ�ای مختل�ف افت�راق و دو دس�تھ گ�ی بیان�دازد
امروز ما دیگر می بای�د ای�ن گون�ھ سیاس�ت ھ�ا را از دور 
بشناس��یم و در دام آنھ��ا نیفت��یم؛ ام��روز تجانس��ی اخالق��ی و 

تگی زن و م��رد تم��ام اقش��ار تح��ت س��تم ھمگرای��ی و ھمبس��
جامع��ھ از ھرگون��ھ اقلی��ت مل��ی، م��رد و زن بای��د ب��ھ فک��ر 
من��افع طبق��اتی خ��ود ب��وده و گ��ول دسیس��ھ ھ��ای ای��ن نظ��ام 
پوس��یده را نخ��ورده و تم��ام نی��رو و خش��م خ��ود را در ی��ک 
اتحاد بالنده و آگاه متمرکز کرده و سر تیر آن را بھ سوی 

رمایھ داری و طرف�دارانش این رژیم و کل نظام پوسیده س
در شرایط کنونی مردم ستم دیده ما فرصت وق�ت .بگیرند

تل��ف ک��ردن و بازیچ��ھ دس��ت عوام��ل رژی��م ق��رار گ��رفتن 
ندارند و باید بھ ریشھ ھای اوضاع کنونی حاکم ب�ر ای�ران 
بپردازن�د و در ح��ل اساس��ی و بنی�ادی ای��ن معض��الت اق��دام 

.کنند

نسیتحلیل سوسیالیستی انقالبی از ستم ج

ھمزم�ان ک�ھ جمھ��وری اس�المی س��عی در برداش�تن ت��ابوی 
تج�اوز ب��ھ دخترخوان�ده از ط��رف پدرخوان�ده را ب��ا ق��انونی 
کردن آن نموده است، ما مارکسیست ھای انقالب�ی و تم�ام 
نیروھ�ای آگ�اه و مترق�ی نی��ز م�ی بای�د کوش�ش خ��ود را در 
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برداشتن ت�ابوی ص�حبت در ب�اره مس�ائل بس�یار مھم�ی ھ�م 

اش��ویی، س��کس و س��تم جنس��ی و مس��ائل چ��ون رواب��ط زن
دیگری در ھمین رابطھ بنماییم و نی�ز نگ�اھی ب�ھ پیش�رفت 
ھ��ای جن��بش زن��ان فمینیس��ت در س��طح جھ��انی انداخت��ھ و 

.سپس موضع خود را ھم بیان کنیم

در )١٢٨۵ح��دود س��ال (مب��ارزات زن��ان فمینیس��ت ای��ران 
دوران انق���الب مش����روطھ، از برجس����تھ ت����رین مب����ارزات 

رشد آگاھی سیاس�ی .فمینیستی در سطح جھانی بوده است
زن�ان مب��ارز و انقالب��ی م��ا در آن زم��ان، یعن��ی زم��انی ک��ھ 
شرایط ورود زنان بھ مح�یط ک�ار در جامع�ھ ھن�وز ف�راھم 

ن حق کسب تحص�یالت ابت�دایی را نشده بود و حتی دخترا
ھ��م نداش��تند، از ای��ن جھ��ت ش��ایان توج��ھ اس��ت ک��ھ در آن 
دوران در ھ���یچ کش���ور اروپ����ایی و متم���دن ک���ھ از زی����ر 
انقالبات صنعتی بیرون آمده ب�ود و زن�ان مح�دودیت ھ�ای 
مذھبی زنان ما را نداش�تند، جن�بش زن�ان ب�ھ دس�تاوردھای 

جنس��ی ک��ھ چن��ان انقالب��ی و اساس��ی در راه برچی��دن س��تم
زن��ان مب��ارز و انقالب��ی ای��ران بن��ای آن را گذاش��تند، دس��ت 

زن�ان انقالب��ی و مب��ارز ای�ران در آن زم��ان ب��ھ .نیافت�ھ ب��ود
طور مستقیم در پیروزی انقالب مش�روطھ نق�ش داش�تند و 

و زم�انی ک��ھ مجل�س نوپ��ای (س�پس ب�رای حف��ظ آن انق�الب 
عم�الً )بعد از انقالب ق�درت مقاوم�ت س�رکوب را نداش�ت

ر تص��میم گی��ری ھ��ای سیاس��ی روز ب��ا حض��ور خ��ود در د
ک�ھ مترق�ی (خیابان ھا دخال�ت و عقای�د و نظ�رات خ�ود را 

تبلی�غ )تر از نظرات و مقاصد تمام مردان طبقھ حاکم ب�ود
م�ی کردن��د ب��ھ ط�وری ک��ھ ای��ن نظ�رات در روزنام��ھ ھ��ای 

ب��ا شکس��ت انق��الب مش��روطھ و .وق��ت انعک��اس م��ی یاف��ت
آی��ت هللا ن��وری و س��رکوب روی ک��ار آم��دن دار و دس��تھ 

اخص زنان و مح�دود کردنش�ان ب�ھ خان�ھ و در زم�انی ک�ھ 
جنبش عقب نشینی کرده ب�ود، ای�ن زن�ان دس�ت از مب�ارزه 

ب�ا کم�ک م��ردان (نکش�یده و ن�ھ تنھ�ا از اوب�اش س�رکوبگر 
در روزنام��ھ ھ��ا انتق��اد م��ی کردن��د، بلک��ھ سیاس��ت )مترق��ی

را ف�اش و ھای خائنان�ھ آی�ت هللا ن�وری و دار و دس�تھ اش 
ب��ا مردان��ی ک���ھ ق��رار ب��ود، در مجل���س و متک��ی ب���ر رأی 
مردم، از حق دموکراتیک مردم دفاع کنند و حاال سکوت 

عالوه بر ای�ن، ب�ا وج�ود .کرده بودند، برخورد می کردند
این کھ فعالی�ت و محاف�ل زن�ان ب�ھ ش�دت زی�ر نظ�ر اوب�اش 
اس��المگرایان ب��ود و دائم��اً در خیاب��ان ب��ھ زن��ان حمل��ھ م��ی 

ن��د، ای��ن زن��ان موف��ق ش��دند ت��ا آن چن��ان س��ازماندھی کرد
مناس��بی را ترتی��ب بدھن��د ک��ھ در نتیج��ھ آن ھرگ��ز محاف��ل 
آنھا لو نرفت و وقتی تحصیل برای دختران ممنوع اع�الم 

گردید، آنھا موفق شدند کالس ھای درس مج�انی بس�یاری 
را زی��ر ل��وای آم���وزش آش��پزی ب��رای دخت���ران ب��ا تحم���ل 

٦.زنان فراھم آورندمخارج از جانب خود این 

در آن زمان، تنھا زنانی کھ بھ شکلی بیرون از خان�ھ ک�ار 
پارچ��ھ ب��اف /م��ی کردن��د، عموم��اً زن��ان کش��اورز، قالیب��اف

محل�ی و نظ�ایر اینھ�ا بودن��د، یعن�ی مش�اغلی ک�ھ خ��انوادگی 
بود و در شھرھا زنانی کھ کارھ�ای ک�ارگری زنان�ھ، مث�ل 

تمزدھای کارھ��ای خ��دماتی در س��طح بس��یار پ��ایین ب��ا دس��
ن��اچیز و ی��ا ک��ار در مقاب��ل خ��وراک و پوش��اک انج��ام م��ی 

.دادند

ب��ا کودت��ای رض��اخان می��ر پ��نج و ب��ھ س��لطنت رس��یدن او 
دس��ت مس��تقیم امپری��الیزم آمریک��ا ب��ر اقتص��اد ای��ران باع��ث 

ل��ذا الزم ب��ود .وارد ک��ردن ای��ران در ب��ازار جھ��انی گردی��د
یی مانند زنان کش�ورھای اروپ�ا(کھ از نیروی زنان ما ھم 

در تولی����د س����ود س����رمایھ ھ����ای کش����ورھای )و آمریک����ا
امپریالیس����تی اس����تفاده ش����ود، ل����ذا اول برداش����تن حج����اب 
اجب��اری گردی��د و پ��س از آن م��دارس دختران��ھ ک��ھ ت��ا آن 
زمان حتی در تھران محدود بود، زیر نظر اداره آم�وزش 

ب�ھ ای�ن ترتی�ب .و پرورش در شھرھای بزرگ باز گردید
ھ و ک��ار در ام��اکنی ک��ھ ت��ا آن پ��ای زن��ان ای��ران ب��ھ جامع��

.زمان تنھا مردھا حضور داشتند، باز شد

بای��د گف��ت ک��ھ م��ردم زحم��تکش و ک��ارگر ای��ران ی��ک ب��ار 
س���عی در برداش���تن نظ���ام س���لطنتی ۵٧پ���یش از انق���الب 

س��رمایھ داری ک���ھ مانن���د آس���تینی دس���ت امپری���الیزم از آن 
بی��������رون م��������ی آم��������د، ک��������رده بودن��������د و آن در دوران 

ب��ا بی��رون ران��د او از کش��ور، محم��د محمدرضاش��اه ب��ود؛
مصدق کھ در آن زمان نماینده مجلس ب�ود، نخس�ت وزی�ر 

ش��اه ب��االخره از ای��ران ف��رار ک��رد و ١٣٣٠در بھ��ار .ش��د
دولت محمد مصدق تشکیل گردید کھ تا کودتای آمریکایی 

کھ ب�ھ بازگش�ت ش�اه ب�ھ ای�ران انجامی�د، ١٣٣٢مرداد ٢٨
بزرگی است کھ نھ تنھ�ا این ھا تجارب سیاسی .ادامھ یافت

ش�یرازه مب�ارزات طبق�ھ ک�ارگر ای�ران را ش�کل داده اس��ت 
ک���ھ ھمزم���ان ب���ا حض���ور زن���ان ب���ھ مب���ارزات سیاس���ی و 
طبقاتی، آگاھی ھ�ای سیاس�ی قاب�ل مالحظ�ھ و تأثیرگ�ذاری 
در مسیر مبارزات علیھ ستم جنسی بھ طور طبیعی ش�کل 

.گرفتھ است

6http://www.nashr.de/2/sara/tarj/hyat/pdf.htm

http://www.nashr.de/2/sara/tarj/hyat/pdf.htm
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گر مرحل��ھ بع��دی حرک��ت جھش��ی در وض��عیت زن��ان ک��ار

.محمدرضاش��اه رخ داد»انق��الب س��فید«ای��ران در دوران 
بر اثر این وض�عیت تحمیل�ی، کش�اورزان س�اده و کوچ�ک 

در .در ھم��ھ من��اطق ای��ران آواره ش��ھرھای ب��زرگ ش��دند
ابتدا مردان خانواده کشاورز برای یافتن کار ب�ھ ش�ھرھای 
بزرگ روی می آوردند و نھایت�اً ھم�ھ خ�انواده مجب�ور ب�ھ 

ایج�اد کارخانج�ات .شھرھای بزرگ م�ی ش�دنقل مکان بھ
، »ی��ک و ی��ک «، محص��والت »کف��ش مل��ی«س��اده مانن��د 

، کارخانج��ات ج��وراب ب��افی و نس��اجی و »پت��وی پرنی��ان«
نظی���ر اینھ���ا، ھم���ھ ب���ا اس���تخدام ک���ارگران س���اده ای مانن���د 
کش��اورزانی ک��ھ از گرس��نگی ب��ھ ش��ھرھای تولی��دی روی 

گران، ی�ا ب�ھ در می�ان ای�ن ک�ار.آورده بودند، رونق گرفت
عبارت دیگر زنان خانواده ھای این کارگران ھم بھ مانن�د 
زنان ک�ارگران کش�ورھای غرب�ی اکن�ون م�ی توانس�تند در 
کارگاه ھای کوچ�ک و در بخ�ش ھ�ایی از کارخانج�ات ب�ھ 
کار اشتغال یافتھ، ولی بھ دلی�ل ص�رف زن بودنش�ان حت�ی 
از دس��تمزد ن��اچیزی ک��ھ م��ردان خ��انواده بھ��ره من��د بودن��د، 

در ای��ران س��تم جنس��ی ب��ی س��ابقھ .برخ��وردار نم��ی ش��دند
نبود، ولی ستم جنس�ی نظ�ام س�رمایھ داری ب�ر ک�ارگر زن 

زنان ما آن زمان کھ خانھ نش�ین و .از این جا آغاز گردید
عموم��اً بیس��واد بودن��د، در براب��ر س��تم جنس��ی ب��دان س��ان 

اکنون کھ حجاب ھم برداش�تھ ش�ده و م�دارس ب�ھ .ایستادند
و حق کار کردن داشتند، دیگ�ر ھ�یچ نیروی�ی رویشان باز 

از ای�ن رو ب�ود ک�ھ ب�یش .توان عقب راندن آنھا را نداشت
از نیمی از جمعیت ایران کھ در تظاھرات دوران انق�الب 

ش�رکت کردن��د زن��ان بودن�د؛ ک��ارگران زن ب��ا دخت��ران ۵٧
خ��ود و فرزن��د ب��ھ بغ��ل در تظ��اھرات ش��رکت کردن��د و در 

در ص���ف اول ق���رار ۵۶ش���ھریور ١٧روزھ���ایی مانن���د 
در براب�ر ی�ک .گرفتھ و بھ وس�یلھ ارت�ش ش�اه کش�تھ ش�دند

چن���ین تاریخچ���ھ ای، مط���رح ک���ردن ح���ق زن در رواب���ط 
بش��مار م��ی آی��د؛ ت��ابوزناش��ویی در مقاب��ل ش��وھرش ی��ک

مطرح کردن ص�دمھ ب�دنی و تج�اوز جنس�ی ش�وھر نس�بت 
محس�وب م�ی گ�ردد و مط�رح ک�ردن تابوبھ ھمسرش یک 

دان خ�انواده ی�ا ی�ک غریب�ھ ب�ھ ی�ک تجاوز جنسی سایر مر
نیز برای حفظ آب�روی خ�انواده ی�ک )دختربچھ/دختر(زن 
.می باشدتابو

وقت آن رسیده کھ زنان ما بار دیگ�ر از ج�ای برخاس�تھ و 
در براب��ر مض��امین اس��المی ک��ھ از دی��ر ب��از ب��ر زن��ان م��ا 
تحمی��ل ش��ده و از ب��ین ب��ردن آن ھرگ��ز ب��ھ نف��ع نظ��ام ھ��ای 

داری وابس�تھ ب�ھ امپری�الیزم نب�وده دست نشانده و س�رمایھ

و ح��اال ای��ن رژی��م در ق��انونی ک��ردن آنھ��ا کم��ر بس��تھ و در 
و »خ���واھران زین����ب«کوچ���ھ و خیاب���ان اوباش���ی مانن���د 

را بھ جان زنان ما می ان�دازد، ت�ا در اث�ر »گشت ارشاد«
رعب و وحشت، نھ تنھ�ا زن�ان ک�ھ حت�ی م�ردان ک�ارگر و 

د؛ بای�د ای�ن مباح�ث زحمتکش ما عقب نش�ینی کنن�د، بایس�تن
ب��رای ای��ن ک��ار، الزم اس��ت ک��ھ خ��ود را .را مط��رح کنن��د

سازماندھی کرده و برنامھ برای ش�ب نام�ھ نویس�ی داش�تھ 
باید با مطرح کردن این بح�ث ھ�ا در ش�ب نام�ھ ھ�ا .باشند

این تابوھا را بشکنند و باز در زمره اول جن�بش زن�ان در 
.سطح جھانی قرار گیرند

ب��ا تم��ام تبلیغ��اتی ک��ھ در زمین��ھ آزادی در اروپ��ا و آمریک��ا 
سکس توسط سردمداران نظام س�رمایھ داری امپریالیس�تی 
صورت گرفتھ است، توجھ بھ نکات ب�اال تنھ�ا دو دھ�ھ ای 
ب��یش نیس��ت ک��ھ مط��رح گش��تھ و در دادگ��اه ھ��ای خ��انواده 
جنبھ قانونی و عملی بھ نفع زن یافت�ھ اس�ت، البت�ھ تنھ�ا در 

عل�ت آن ھ�م حض�ور .دن باش�دزمانی کھ قابل بھ ثابت ک�ر
پ���یش از ای��ن، آزادی جنس���ی .زن��ان در ب��ازار ک���ار اس��ت

زن��ان در ح��د س��کس آزاد در اجتم��اع مط��رح ب��ود، آن ھ��م 
»پورن���وگرافی«ب���رای ای���ن ک���ھ از ش���رکت ھ���ای تولی���د 

بی��رون بیای��د؛ »پل��ی ب��وی«حمای��ت ش��ده و مجالت��ی مانن��د 
ام��روز البت��ھ ب��ا وج��ود وی��دئوھای نم��ایش ان��واع و اقس��ام 

ام�ا پ�یش از .روابط سکسی آن مج�الت ھ�م کھن�ھ ش�ده ان�د
١٩٨٠-١٩٧٠دوران ای��ن وی��دئوھا، در ط��ول دھ��ھ ھ��ای 

اعتراض��ات زن��ان فمینیس��ت ای��ن کش��ورھا ب��ر س��ر مس��ئلھ 
س���وء اس���تفاده از جنس���یت زن در ایج���اد، تبلی���غ و ف���روش 
سکس و جنسیت زن ب�ھ عن�وان ک�اال و ایج�اد ن�ابرابری ب�ا 

بی�رون »پل�ی گ�رل«ای بھ نام مردان، باعث شد کھ مجلھ 
آم��ده و در کن��ار کابارھھ��ایی ب��ا رقاص��ھ ھ��ای برھن��ھ زن، 

.کابارھھ��ایی ب��ا رق��اص ھ��ای برھن��ھ م��رد ھ��م ایج��اد گ��ردد
ام��روز در اروپ��ا در وی��دئوھایپورنوگرافی از ب��دن زن و 
م��رد ب��رای س��ودجویی ھ��ر چ��ھ بیش��تر اس��تفاده م��ی ش��ود؛ 

!می شودسکسی کھ صرفاً برای یک دستمزد بھتر ارائھ

درآم�د زن��ان /ام�روز ام�ا، در ھم�ین جوام�ع ھن�وز دس�تمزد
یعن��ی کس��انی ک��ھ (در تم��ام رده ھ��ای ش��غلی طبق��ھ ک��ارگر 

برای پولی کھ می گیرند کار م�ی کنن�د و دارای ث�روت ی�ا 
پایین تر از دستمزد مردانی است ک�ھ ک�ار )سرمایھ نیستند

مشابھ انجام می دھن�د؛ زن�ان م�ورد تج�اوز ب�دنی و جنس�ی 
رار گرفت��ھ و روزان��ھ ھ��زاران زن ب��ھ ای��ن ترتی��ب ج��ان ق��

.خود را از دست می دھند
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آن چ����ھ ک����ھ تاریخچ����ھ دموکراس����ی کش����ورھای پیش����رفتھ 
ص��نعتی در عم��ل نش��ان م��ی دھ��د، ای��ن اس��ت دموکراس��ی 
ب���ورژوایی در بھت���رین حال���ت خ���ود، توان���ایی برق���راری 
دموکراسی حقیقی ای را کھ در آن زنان در جامع�ھ م�ورد 

در .نی، فرھنگ�ی و طبق�اتی ق�رار نگیرن�د، ن�داردستم ق�انو
نتیجھ تنھا راه رھایی زنان در تمام کش�ورھای جھ�ان اع�م 
از عق��ب مان��ده ت��رین ت��ا پیش��ترفتھ ت��رین آنھ��ا، در انق��الب 
سوسیالیس���تی اس���ت ک���ھ در پ���ی آن جھ���ت گی���ری سیاس���ی 
جامعھ بھ سوی برکندن تمام ریشھ ھای نظ�ام س�رمایھ دار 

لیس�تی باش�د؛ ک�ھ در آن بھ�ره ج�ویی و برپایی نظام سوسیا
انس��ان از انس��ان ب��رای س��ود س��رمایھ ب��ی اس��اس ب��وده و 
موازین اجتم�اعی آن ک�امالً متض�اد ب�ا م�وازین مت�داول در 

.نظام سرمایھ داری است

در اف��زایش کت��ک زدن زن ب��ھ ط��ور ]م��ردان[بیک��اری «
بیک��اری زن باع���ث م���ی ....غیرقاب��ل اجتن���ابی نق���ش دارد

وھرش را رھ�ا کن�د ک�ھ در مقاب�ل باع�ث شود کھ نتوان�د ش�
در .صدمھ دیدن ھر چھ بیشتر از جان�ب ش�وھر م�ی ش�ود
٧».حالی کھ اگر زن در رف�اه باش�د، وض�ع متف�اوت اس�ت

تج��اوز جنس��ی، خش��ونت در رابط��ھ جنس��ی و «در مقال��ھ 
نش�����ان داده ش�����ده اس�����ت ک�����ھ در »نظ�����ام س�����رمایھ داری

کش�����ورھایی ک�����ھ جمھ�����وری اس�����المی ح�����اکم نیس�����ت و 
سی بورژوایی در عالی ترین شکل خود پیاده شده دموکرا

است، چطور زندگی کردن در حلبی آبادھای غربی، س�تم 
طبق��اتی و محرومی���ت ھ���ای اجتم���اعی س���بب حال���ت ھ���ای 
جنون آمیزی می شود کھ در نتیج�ھ آن، انس�ان زورمن�دتر 

)فرزن�دان/زن(تالفی را بھ س�ر انس�ان ض�عیف ت�ر )مرد(
یک�ی از [»لی�ز اور«اید کھ این مقالھ می افز.در می آورد

برای رد عوام�ل طبق�اتی ]زنان فمینیست و محقق بورژوا
]اقلیت ملی[سطح خشونت موجود در میان "«:می گوید

ب���ھ وض���وح (Aboriginal communities)اب���ورجین
رابط��ھ مس��تقیم ب��ا می��زان ش��دید فق��ر، زی��ر س��لطھ فرھنگ��ی 

ار ق��رار داش��تن و انک��ار معن��وی دارد ک��ھ ناش��ی از اس��تعم
گ���ویی ب���ا نس���بت دادن ."ت���اریخی سفیدپوس���تان م���ی باش���د

خش���ونت ب���ھ دوران اس���تعمار، س���لطھ فرھنگ���ی و انک���ار 
معن���وی و ای���ن ک���ھ بگ���وییم پ���س ھ���یچ ربط���ی ب���ا ش���رایط 

اجتم��اعی ن��دارد، تئ��وری ھ��ای طبق��اتی جملگ��ی -اقتص��ادی
چی�زی »استعمار«تصور این کھ .شکست خواھند خورد

7http://www.sa.org.au/index.php?option=com_k2&
view=item&id=3919:rape-sexual-violence-and-
capitalism&Itemid=580

جامع�ھ طبق�اتی اس�ت ک�ھ یا ھم�ان»امپریالیزم«بھ غیراز 
بط��ور ب��دیھی ت��أثیر منف��ی ب��ر روی زن��دگی طبق��ھ س��تمدیده 
می گذارد، این حقیقت کھ سلطھ فرھنگی و انکار معن�وی 
ب�ھ تش��دید خش��ونت م��ی انجام��د، ثاب��ت م��ی کن��د ک��ھ رواب��ط 
ن����ابرابر ب����ین زن و م����رد را تنھ����ا در چ����ارچوب جامع����ھ 
طبق��اتی م��ی ت��وان درک ک��رد، ن��ھ ای��ن ک��ھ آن را رد م��ی 

».کند

بھ عنوان بخش�ی از راه ح�ل پیش�نھادی در ای�ن مقال�ھ آم�ده 
آنگاه کھ ما اساس را طبقھ قرار دھیم و تش�خیص «:است

ب���دھیم ک���ھ س����تم جنس���ی ب���ر زن����ان، رواب���ط خ����انوادگی،
برخوردھ��ای کلیش��ھ اجتم��اعی در زمین��ھ تحص��یل و خیل��ی 
عوام��ل دیگ���ر ک���ھ در ایج��اد خش���ونت خ���انگی نق���ش دارد 

، در واقع می توانیم ش�روع ب�ھ ]ی استزاده جامعھ طبقات[
فرمول���ھ ک���ردن اس���تراتژی ای نم���اییم ک���ھ بتوان���د ب���ھ ای���ن 

ما آنگاه می ت�وانیم ب�ین اص�الحات .عوارض برخورد کند
ف����وری و قاب����ل دس����تیابی و مطالب����ات دراز م����دت ب����رای 
بران��دازی نظ��ام س��رمایھ داری رابط��ھ مناس��ب را برق��رار 

تقالل اقتص�ادی ھ��ر ای�ن ب�ھ معن�ای مب�ارزه ب�رای اس�.کن�یم
چھ بیشتر زنان از طری�ق اش�تغال بیش�تر، ت�أمین اجتم�اعی 

ای�ن اص�الحات در نف�س .بیشتر و ت�أمین مس�کن م�ی باش�د
خ��ود نم��ی توان��د ب��ھ خش��ونت خاتم��ھ دھ��د، ول��ی ب��ھ زن��ان 
فرصت ف�رار از آن را م�ی دھ�د و ی�ا ج�وی را در جامع�ھ 

در خ��دمت "ب��ھ وج��ود م��ی آورد ک��ھ در آن عقای��دی مانن��د 
آل���ت دس���ت م���رد ب���رای س���کس ق���رار "و "ھر ب���ودنش���و

ای��ن رش��د در .را ت��ا ح��د زی��ادی تخری��ب م��ی کن��د"گ��رفتن
جامعھ است کھ نقداً پایھ ھای کمپ�ین علی�ھ خش�ونت نس�بت 

ای�����ن ک�����ھ م�����ا ب�����ھ .بھ زنان را فراھم آورده است
.اھداف خود چگونھ دست می یابیم ھم حائز اھمیت اس�ت

رگر را متحد می کن�د مبارزاتی کھ زنان و مردان طبقھ کا
و در راه س���ازماندھی طبق���ھ ک���ارگر جل���و م���ی رود، م���ی 
تواند اعتماد بھ نفس زنان در مبارزه با سکسیسم در محل 
کار و خانھ را باال ببرد و م�ی توان�د ش�روعی باش�د ب�رای 

این پروسھ بھ طور کلی .تغییر طرز فکر و رفتار مردان
».در ادبیات فمینیست ھا از قلم افتاده است

:این مقالھ در پایان این گونھ نتیجھ گیری می کند

برای تغییر دنیایی کھ در آن زندگی  می کن�یم، اول بای�د «
خشونت علیھ زنان را نخواھیم توانس�ت .آن را درک کنیم

ریشھ یابی کنیم، اگر این گونھ مسائل پیچی�ده را ب�ھ مس�ئلھ 
در ط�ول ت�اریخ نظ�ام .یک بعدی رفتار مردانھ س�اده کن�یم

http://www.sa.org.au/ind
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س��رمایھ داری زن��ان رواب��ط جنس��ی بھت��ر، خاتم��ھ دادن ب��ھ 
خش�ونت سکس��ی و احت��رام متقاب��ل و تس��اوی ب��ا م��ردان را 

تغییرات�ی ک�ھ ب�ا جن�گ جھ�انی دوم آغ�از .مطالبھ کرده اند
ش�د و ب��ھ ورود میلی�ون ھ��ا زن ب��ھ دنی�ای مش��اغل ص��نعتی 
انچامی�د، ک�امالً ب�ی س�ابقھ ب�وده و تض�اد بس�یار بزرگ�ی را 

ھم��ین تض��اد در واق��ع ب��ھ ای��ن گون��ھ .اس��تبوج��ود آورده
».بحث ھا کھ در گذشتھ مطرح نمی شد، پا داده است

در این مقالھ گزارشی از آماری از خواستھ ھای شخص�ی 
:و س��تم جنس��ی وارد ب��ر زن��ان آم��ده ک��ھ قاب��ل توج��ھ اس��ت

زنان می گویند کھ اغلب از آنھا انتظ�ار م�ی رود ۶۶%«
ش��ان دھن��د و ھ��ر م��ردان تواف��ق نظ��ر ن»ص��حبت«ک��ھ ب��ا 

اخ���الق تھ���اجمی، برخ���ورد دیگ���ری از زن���ان ب���ھ معن���ای
ای�ن .ناساز، بی دلیل، بی نزاکت و زشت تعبی�ر م�ی ش�ود

زنان شاکی از آن ھستند کھ م�ردان مطلق�اً ب�ھ ح�رف ھ�ای 
آنھا اھمیت نم�ی دھن�د، ت�وی ص�حبت آنھ�ا م�ی پرن�د، آن�ان 
را کوچ���ک م���ی کنن���د، ج���دی اش���اننمی گیرن���د وبرخ���ورد 

شکایتی کھ از ھمھ زن�ان ش�نیده .یز از باال دارندتوھین آم
می شود، گویای این است کھ ب�ھ وس�یلھ م�ردان ب�ھ ان�دازه 
کافی جدی گرفتھ نمی شوند، ام�ا ھمزم�ان نش�ان م�ی دھ�د 

.کھ زن�دگی ای�ن م�ردان آن ط�ور ک�ھ م�ی بای�د باش�د نیس�ت
مردان از خراب�ی روابطش�ان ب�ا زن�انی ک�ھ ب�ا آنھ�ا زن�دگی 

ای نم������ی برن������د ای������ن م������ردان از م������ی کنن������د، بھ������ره 
برخوردھایسکسیس��تی ب��ا زن��ان خ��ود احس��اس ق��درت نم��ی 

عقای�د ح�اکم : "کنند، بلکھ ھمان طور کھ مارکس می گوید
و ب��ھ ."ھ��ر دوره ای از ت��اریخ، عقای��د طبق��ھ ح��اکم اس��ت

ھم���ین ترتی���ب زن���ان م���ورد خش���ونت م���ردان ق���رار نم���ی 
ھس��تند ی��ا خواھ��ان ]مازوخیس��ت[گیرن��د، چ��ون خ��ودآزار 

یجاد شرایطی می باشند کھ بھ خشونت منتھ�ی م�ی ش�ود، ا
نظ��ری ک��ھ جریان��ات راس��تگر در گذش��تھ س��عی در تحمی��ل 

از زنان گفتند ک�ھ ھرگ�ز کت�ک نخ�ورده %۶١.آن داشتند
و یا آسیب بدنی ندی�ده ان�د، بس�یار از آنھ�ا ھ�م معتق�د بودن�د 

از زن�ان %٢٧.کھ چنین شرایطی را تحمل نخواھ�د ک�رد
بسیاری از آنھا از این .ر کتک خورده اندگفتند کھ یک با

زنان اگر راه چ�اره ای داش�تھ باش�ند .بابت عصبانی بودند
».در روابط خانوادگی خشونت آمیز باقی نمی مانند

ھم��ان ط��وری ک��ھ بخ��ش ھ��ایی از ای��ن مقال��ھ را مالحظ��ھ 
ک��ردیم، ش��رایط زن��ان طبق��ھ ک��ارگر و زحم��تکش جوام��ع 

زن�ان طبق�ھ ک�ارگر پیشرفتھ صنعتی بسیار ش�بیھ وض�عیت
ای��ن ام��ر ن��ھ تنھ��ا .و اقش��ار تح��ت س��تم جامع��ھ ای��ران اس��ت

-گوی��ا ن��اتوانی جامع��ھ ب��ورژوایی در ح��ل مس��ائل اقص��ادی
اجتماعی تمام اقشار و طبق�ات جامع�ھ اس�ت ک�ھ نی�ز نش�ان 
م��ی دھ��د ک��ھ در ای��ن مقط��ع از ت��اریخ نظ��ام س��رمایھ داری 
جھ��انی مش��کالت اقتص��ادی، اجتم��اعی و فرھنگ��ی طبق��ھ 

رگر و اقش���ار تح���ت س���تم در تم���ام کش���ورھای جھ���ان ک���ا
کم��ابیش ی��ک س��ان اس��ت و دموکراس��ی غرب��ی در نھای��ت 
مشکل طبقاتی طبقھ کارگر را بھ طور ریشھ ای ن�ھ تنھ�ا، 
بھ علت ماھیت خود،نمی تواند حل نماید کھ در این مقطع 

.از تاریخ امپریالیزم بھ نفع این نظام ھم نیست

در حال حاضر اما، شرایط زنان ای�ران ب�ھ عل�ت خفق�ان و 
سرکوب از جانب رژیم، بسیار حاد و فشار اقتصادی، ب�ر 
مش��کل ت��أمین پ��یش پ��ا افت��اده ت��رین نیازھ��ای انس��انی مانن��د 
آذوق��ھ و س��رپناه و دارو و درم��ان، پوش��اک و نظی��ر اینھ��ا 
بھ حالتی انفجاری رسیده و در چنین شرایطی زنان م�ا ب�ھ 

م��ل س��تم جنس��ی، دو براب��ر ب��ار س��تم طبق��اتی را عل��ت تح
بدوش می کشند و با ای�ن وج�ود از جان�ب م�ردان خ�انواده 
خود مورد توھین کالمی، حملھ ھای بدنی و نھایتاً تج�اوز 

.جنسی واقع می شوند

در چن�ین ش�رایطی، اگ�ر چ�ھ زن�ان اقش�ار مرف�ھ نی�ز تح��ت 
س�تم جنس��ی ق�رار دارن��د، ام��ا وض�عیت آنھ��ا ب�ھ عل��ت رف��اه 

از این رو اس�ت .مالی با زنان کارگر بسیار متفاوت است
کھ زنان کارگر ب�رای مب�ارزات خ�ود نم�ی توانن�د خ�ود را 
متک��ی ب��ھ زن��ان فع��ال فمینیس��ت اقش��ار مرف��ھ ق��رار داده و 

ب��رای زن�ان ک��ارگر، .منتظ�ر کس��ب حمای�ت از آن��ان ش�وند
انتھای راه روشن و مسیر مبارزات مشخص است؛ ب�رای 

قشار تحت س�تم م�ا راھ�ی ج�ز سوس�یالیزم زنان کارگر و ا
و انقالب��ی ب��ھ ج��ز انق��الب سوسیالیس��تی نم��ی ت��وان مفھ��وم 

ل��ذا ک��ارگران زن پیش��رو و انقالب��ی و زن��ان .داش��تھ باش��د
روشنفکر اقشار تح�ت س�تم م�ی بای�د مب�ارزات خ�ود را ب�ھ 
طور مس�تقل از مب�ارزات زن�ان مرف�ھ فمینیس�ت در ای�ران 

ود را ب�ا اتک�ا ب�ھ رھب�ری آغاز کرده و م�ی بای�د اھ�داف خ�
طبق��اتی خ��ود دنب��ال نماین��د و در ای��ن راس��تا، زم��انی ک��ھ 
مطالبشان با مطالبات فمینیست ھا بر ھم منطق م�ی ش�ود، 
می توانند با فمینیست ھ�ا اتح�اد عم�ل ایج�اد کنن�د، ام�ا پ�س 
از گذشتن از این مرحلھ می باید از نظر تئوری بھ ق�دری 

لھ خ�ط مب�ارزاتی خ�ود را پر بار باش�ند ک�ھ بتوانن�د بالفاص�
مش��خص نم��وده و در حقیق��ت در ای��ن راه فمینیس��ت ھ��ا را 

چ�ون زن�ان فمینیس�ت و س�ازمان ھ�ای .پشت س�ر بگذارن�د
آنھا اگر چھ کوش�ش در ی�ک دس�ت نش�ان دادن تم�ام زن�ان 
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دارند، ولی عمالًفمینیست ھای ایران�ی تنھ�ا خواھ�ان ایج�اد 

ای ی��ک دموکراس��ی ب��ورژوایی مانن��د آن چ��ھ در کش��ورھ
پیشرفتھ صنعتی می بینند، است و اھدافشان از ای�ن فرات�ر 

در حالی زنان طبقھ کارگر و اقش�ار تح�ت س�تم .نمی رود
ب�رای تغیی��ر اساس��ی در ش��رایط اجتم�اعی خ��ود، تنھ��ا ی��ک 

در ای���ن .راه دارن���د و آن ھ���م انق���الب سوسیالیس���تی اس���ت
مقطع اس�ت ک�ھ ماھی�ت طبق�اتی فمینیس�ت ھ�ا ب�ر مطالب�ات 

زنان��ھ اش��ان ارجحی��ت یافت��ھ و ب��ھ م��ردان ھ��م دموکراتی��ک 
طبقھ خود می پیوندند و حتی در مقابل زنان طبق�ھ ک�ارگر 

.قرار می گیرند

ای�ن ام�ر ب�ھ وی�ژه در م��ورد زن�ان اقش�ار تح�ت س�تم اقلی��ت 
.ھ�ای مل��ی م�ا ب��یش از ھ��ر زم�ان دیگ��ری ص�دق م��ی کن��د

ک�ھ ...زنان شمالی، ترک، کرد، عرب، بلوچ، سیستانی و
ستمی در حقیق�ت س�ھ گان�ھ ھس�تند، تنھ�ا ی�ک امروز تحت 

متحد دارند و آن زنان و م�ردان طبق�ھ ک�ارگر در سراس�ر 
زن��ان مترق��ی و آگ��اه ای�ن اقلی��ت ھ��ا م��ی بای��د .کش�ور اس��ت

حلق��ھ اتح��اد طبق��اتی خ��ود را م��ابین ھم��دیگر در سراس��ر 
کش��ور در درون ی��ک س��ازمان ایج��اد نم��وده و ض��من ب��اال 

زمین��ھ مارکس��یزم ب��ردن س��طح اطالع��ات نظ��ری خ��ود در
انقالب��ی، از درون تش��کیالت خ��ود فعالی��ت سیاس��ی را در 
می��ان زن��ان اقش��ار تح��ت س��تم در سراس��ر کش��ور برق��رار 
ک�����رده و در ای�����ن مس�����یر از م�����ردان آگ�����اه و مب�����ارز و 
سوسیالیس���ت انقالب���ی ب���رای پیش���برد اھ���داف خ���ود کم���ک 

منتھ��ی پ��یش از تھی��ھ ھ��ر گون��ھ برنام��ھ مب��ارزاتی .بگیرن��د
د را س���ازماندھی ک���رده و ھمزم���ان در پ���ی م���ی بای���د خ���و

زی�را .باش�ند»ح�زب پیش�تاز انقالب�ی«ساختن ھس�تھ ھ�ای 
ھر گونھ مبارزه و رو در رویی زنان با رژیم برای حت�ی 
ک���وچکترین و پ���یش پ���ا افت���اده ت���رین ح���ق انس���انی اش���ان، 
ام��روز ب��ا س��رکوب ش��دید روب��رو خواھ��د ش��د و تنھ��ا راه 

ر شرایط فعلی ایج�اد مبارزه با این سرکوب سیستماتیک د
ھستھ ھای مخفی این حزب است کھ تنھ�ا ح�زب ممک�ن و 
م��وثر در ای��ن مقط��ع از مب��ارزات طبق��ھ ک��ارگر ب��ا نظ��ام 

ای�ن ح�زب، تنھ�ا تش�کیالتی اس�ت ک�ھ .سرمایھ داری است
م��ی توان��د ب��ھ ط��ور سیس��تماتیک ب��ا رژی��م رودررو ش��ده 

.پیروز بیرون بیاید٨و

8http://militaant.com/?p=3259

زمانیدرخواست پایان اعتصاب از شاھرخ

فھرستبازگشت بھ 

رفیق شاھرخ، صدای اعتراض تو از اعماق زندان ھای 
مخوف جمھوری اسالمی بھ مراتب واضح  و آشکار تر 
از صدای مماشات جویانۀ رفرمیست ھای بیرون از 

تأثیری را کھ تو از .زندان بھ گوش ھمگان رسیده است
درون زندان گذاشتھ ای، بسیاری از گرایش ھای مدعی 

تو.توانستھ اند بگذارندبیرون از زندان بر روی ھم ن
بدون داشتن امکانات اعتراضی، نھ در مقابل موزۀ لوور 
پاریس، کھ از درون سیاھچال ھای مخوف حکومت 
سرمایھ داری، صدایی بسیار محکم و قوی، ھمچون تجلی 
.خشم انقالبی یک طبقۀ در بند در ھمھ جا منعکس کردی

نی، تو تالش کردی از درون زندان، بیرون را رھبری ک
اما رفیق عزیز جنبش انقالبی بھ رھبران خود در بیرون 

از تو تقاضا می کنم بھ .از زندان نیازمندتر است
اعتصاب غذا پایان داده و بھ انقالبیون توضیح بدھی کھ 
بھ دلیل نداشتن امکانات مبارزه در درون زندان  بود کھ 
ناچار شدی دست بھ اعتصاب غذا بزنی تا صدایت بھ 

بھ دوستان در بیرون از زندان .ن برسدگوش ھمگا
توضیح بده کھ آن ھا لزوماً نباید ھمان کاری را بکنند کھ 

در بیرون .تو در داخل زندان ناگزیر از انجام آن شدی
زندان می توان کارھای بسیاری کرد، می توان عکس و 
پوستر تو را در خیابان ھا پخش کرد و صدای اعتراض 

رد، رفقای تو نیز چنین کردند و تو را این گونھ منعکس ک
تو را تنھا نگذاشتند، از این پس نیز تو تنھا نخواھی بود و 
کمپین ھای حمایتی ھرچھ فعال تر کارزار حمایت از تو 
بھ عنوان یکی از رھبران جنبش کارگری در اسارات را 

http://militaant.com/?p=3259
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رفیق شاھرخ، در بیرون رفرمیست .فعال تر خواھند کرد

عالیت سازمانده تو در ھا تالش می کنند بھ صرف ف
سندیکای نقاشان، خصلت انقالبی ات را در حاشیھ قرار 
دھند تا معلوم نباشد چھ اھمیت اساسی برای تشکیل حزب 
انقالبی قائل ھستی و بھ چھ میزان دغدغۀ اصلی ات را 

رفیق شاھرخ قطب .بر سر ھمین موضوع گذاشتھ ای
؛ از این انقالبی در بیرون زندان بھ کمک تو نیازمند است

رو از تو تقاضا می کنم بھ اعتصاب غذا پایان داده و 
زنده ماندن تو است کھ ضربۀ .مراقب سالمتی ات باشی

کاری بر حکومت سرمایھ داری وارد می کند کھ تو و ده 
جنبش انقالبی بھ .ھا مورد مانند تو را محبوس کرده است

کسانی مثل تو احتیاج وافر دارد، و در واقع این نیاز
جنبش انقالبی بھ رھبران خود است کھ تو را بھ پایان 

.دادن اعتصاب غذا فرا می خواند

رفیق شاھرخ زنده بمان کھ این خود وجھی از مبارزۀ تو 
.علیھ سرمایھ داری حاکم است

علیرضا بیانی

١٣٩٣فروردین ٢١

پیام شاھرخ زمانی بھ مناسبت روز کارگر

!گرامی بادروز ھمبستگی جھانی کارگران 

فھرستبازگشت بھ 

مھمترین مقطع تاریخی برای ما کارگران روز اول ماه 
مھ روز جھانی کارگر است و حال کارگران جھان و 
ایران یک سال دیگر کارگری را در بدترین وضعیت از 

استثمار ، افزایش لحاظ فقر و فالکت ، شدت یابی
مقابل افزایش مقاومت و مبارزات ھا و البتھ درسرکوب

.کارگری در زوایای گوناگون را پشت سر نھاد

ن در ھر شرایطی کھ این روز ھا کارگران ایران و جھا
برگزاری روز ھمبستگی جھانی خود ۀمادآباشند خود را 

سف امسال سومین سال است کھ من أو با کمال ت؛می کنند
سر خواھم برد چرا ھ روز جھانی کارگر را در زندان ب

آزادی اندک خود را بھ میمنت وجود حمھوری کھ 
، با اسالمی از دست دادم، اما با دلی پر جوش و خروش

ایمانی آکنده از امید بھ پیروزی کارگران ایران و جھان و 
فرا ،بر قراری دنیای بدون استثمار انسان از انسان

رسیدن روز جھانی کارگر و روز رزم و تالش برای 
حد و متشکل شدن را از پشت میلھ ھای زندان قزل مت

حصار با صمیمانھ ترین احساس انسانی بھ تمامی 
کارگران، فعالین و تشکل ھای کارگری گرامی باد می 
گویم ، و دستان و قدم ھای کارگران مبارز را کھ دست بھ 
اعتراضات متحدانھ و گسترده خواھند زد پیشا پیش بوسھ 

.باران می کنم

و رفقا از تاریخ باید درس و عبرت گرفت و آندوستان
مردم متحد ھرگز شکست «ھا را آویز گوش کرد، کھ 

»یکی برای ھمھ ، ھمھ برای یکی«، »نمی خورند
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ھمچنین نباید فراموش کنیم درس مھم تاریخ خود را کھ 

طی  .»تنھا راه نجات کارگران وحدت و تشکیالت است«
تفرقھ و پراکندگی  کھ ھا و دھھ ھای گذشتھ دیده ایم سال

ورده است، ھمین آکارگر ایران و جھان  ۀچھ بھ روز طبق
خود  ۀیندآ عبرت تمام نما برای ساختن ۀینیاین را باید آ

.قرار بدھیم

شور و کنده از امید و آمن از زندان قزل حصار با قلبی 
کارگر و اعتماد بھ فعالین و  ۀشوق و با ایمان بھ راه طبق

اخبار اعتراضات  کارگران مبارز، بی صبرانھ در انتظار
کارگران ایران و جھان در روز  ۀگسترده و متحدان

الطم تدر ھر کجای از این جھان پر . جھانی کارگر ھستم 
و پر از ظلم و ستم کھ باشید دستان مھربانتان را از صمیم 

در میدان نبرد میان کار قلب می فشارم و می خواھم مرا 
.و سرمایھ دوشا دوش خود بدانید

پیش بسوی مبارزات متحدانھ

گرامی باد روز جھانی کارگر

پیروز باد رزمتان پرتوان و

شاھرخ زمانی زندان قزل حصار

٢٣/١/١٣٩٣

فعالیت عملی در حمایت از شاھرخ زمانی در تھران

فھرستبازگشت بھ 

، شماری از فعالین ١٣٩٣فروردین ماه ٢٠امروز 
طی »احیای مارکسیستی«و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«

فعالیتی مشترک اقدام بھ پخش پوسترھایی در حمایت از 
شاھرخ زمانی، فعال کارگری زندانی، در سطح منطقھ 

.ای از تھران نمودند

گیری  ، عضو ھیأت مدیرۀ کمیتۀ پی»شاھرخ زمانی«
ھای مستقل کارگری و ھیأت بازگشایی  ایجاد تشکلبرای 

سندیکای کارگران نقاش ساختمان، اولین ماه اعتصاب 
این فعال  .غذای خود را در زندان پشت سر گذاشت

شھر کرج  زندان رجایی ١٢تر در سالن  کارگری کھ پیش
شد، از روز بیستم اسفند ماه سال گذشتھ بھ  نگھداری می

بدین ترتیب وی  .ل شده استزندان قزلحصار کرج منتق
اسفند ماه در ھمبستگی با دراویش زندانی  ١٧کھ از روز 

برد، پس از انتقال بھ  در اعتصاب غذا بھ سر می
روزه باشد،  ٣قزلحصار اعتصاب غذایی را کھ قرار بود 

نشکستھ و در اعتراض بھ این تبعید غیرقانونی و با 
صاب خود شھر کرج اعت مطالبۀ بازگشت بھ زندان رجایی

.را ادامھ داده است

در سطح بین »شبکۀ ھمبستگی کارگری«بھ عالوه 
المللی نیز اقداماتی را در حمایت از و ھمبستگی با این 

انجمن «کارگر زندانی داشتھ است کھ مورد آخر آن بیانیۀ 
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ترکیھ و کمپین ده ھزار »ھمبستگی بین المللی کارگران

.در انگلستان است»اتحاد برای رھایی کارگر«امضای 

این اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشور، ھرچند از 
نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین کارگری زندانی 
و خانواده ھای آن ھا بھ طور اخص و ایجاد آگاھی 
عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعھ بھ طور اعم، 

ھ الزم و ضروری ھستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی ب
بدیھی  .شمار می روند، اما قطعاً بھ ھیچ رو کافی نیستند

است کھ ما با نیرو و امکانات بسیار محدود قادر بھ آن 
اصوالً چنین فعالیت  .چھ کھ می بایست انجام شود، نیستیم

ھایی نمی تواند بھ تنھایی بھ عھدۀ یک نیرو با امکانات 
تعیین محدود باشد، اما ما عالوه بر تأمین ھدف از قبل 

شده در راستای کمپین حمایتی از فعالین کارگر زندانی، 
در عین حال قصد نشان دادن الگوھای عملی فعالیت 

.حمایتی بھ سایر بخش ھای فعالین را نیز داشتھ ایم

بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 
سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

امید است کھ با تداوم و گسترش  .صورت بگیرندبیشتری 
دامنۀ حمایت ھای عملی از سوی سایر فعالین کارگری 
نیز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی، رضا شھابی 

در  .و دیگر فعالین کارگری و سیاسی زندانی ایجاد گردد
شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھم از سرکوب شدید 

سایر ضعف ھای درونی خود حکومتی و ھم از افتراق و 
آسیب می بیند، این اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 

گسترده میان تمامی نیروھای چپ و فعالین  «اتحاد عمل»
کارگری حول حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و مطالبۀ 

.آزادی آنان بھ عنوان یک خواست مشترک

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

تمامی فعالین سیاسی و کارگری پیش بھ سوی آزادی 
!زندانی

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

!کارگران ایران تنھا نیستند

١٣٩٣فروردین  ٢٠
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پیرامون فعالیت ھای مشترک شبکۀ ھمبستگی کارگری 

و احیای مارکسیستی

فھرستبازگشت بھ 

دارید، جنبش کارگری ایران ھم بھ ھمان طور کھ اطالع 
دلیل سرکوب سیستماتیک جمھوری اسالمی در بیش از 

اجتماعی -سھ دھۀ گذشتھ، و فشارھای اقتصادی
روزافزون داخلی و بیرونی، و ھم بھ دلیل ضعف ھای 

طبقۀ .رو بھ است»اعتماد بھ نفس«درونی خود، با فقدان 
کارگری کھ روزی در ھمین کشور شوراھای کارگری
را، یعنی نھادی را کھ نطفۀ اولیۀ قدرت و حکومت 
کارگری است، برپا نموده بود، امروز در شرایطی بھ سر 
می برد کھ حتی حق برخورداری از تشکل ھای مستقل و 
آزاد خود را ندارد و با کوچک ترین تالشی در این 
مسیر، با شدیدترین برخوردھای امنیتی حکومتی رو بھ 

بھ »اعتماد بھ نفس«ن بازگشت بنابرای.رو می گردد
تنھا «کارگران و اثبات این کھ آن ھا در این مسیر 

بخشی از این .، یکی از مؤلفھ ھای کلیدی است»نیستند
موضوع، بھ تالش مشترک طبقۀ کارگر در سطح جھانی 

فعالیت مربوط می »بین المللی«و بھ عبارت دیگر جنبۀ 
:شود کھ اھداف زیر را دنبال می کند

اعتراضات :؛ بازگشت اعتماد بھ نفس بھ طبقۀ کارگراول
بین المللی، اگر سازمان یافتھ و وسیع باشد، یکی از اھرم 
ھای فشار علیھ رژیم ھستند برای وادار کردن آن بھ عقب 

تأثیر این حمایت ھا را می شود در شناختھ شدن .نشینی
مثل شاھرخ زمانی (رھبران عملی جنبش کارگری ایران 

شھابی ھا، بھنام ابراھیم زاده ھا و دیگر ھا، رضا
بھ کل جھان دید، و این کھ رژیم )رھبران جنبش کارگری

می داند ایجاد ھرگونھ خطر جانی برای این رھبران در 
زندان ھا، آن را با مشکالت بیشتری در سطح دنیا رو بھ 
رو می کند، بھ ھمین جھت برخالف گذشتھ نمی تواند در 

خبری، اقدام بھ تصفیۀ فعالین شناختھ نھایت آرامش و بی 
.شدۀ جھانی بکند

بھ عالوه فعالین کارگری در زندان ھا، ھر لحظھ بھ 
بیرون نگاه می کنند کھ ببینند دیگران چھ کاری برای آن 

علت حساسیت رژیم بھ خبررسانی .ھا انجام می دھند
وسیع، و تالش آن ھا بھ جلوگیری از این روند از طریق 
تھدید کارگران زندانی و خانواده ھای آنان در بیرون، در 

این گونھ اقدامات حّس اعتماد بھ .نھفتھ استھمین امر

نفس را در درون کارگران بھ طور اعم و کارگران 
زندانی بھ طور اخص ایجاد می کند و مانع از درھم 

.شکستن آن ھا در زیر فشارھا می گردد

در ٢٠١٣مثالً زمانی کھ فیلم مراسم اول ماه امسال سال 
و با حضور »یودیر«ترکیھ کھ از طرف تشکل کارگری 

کمیتۀ حمایت از شاھرخ «و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«
برگزار گردید، بھ برخی کارگران نشان داده شد، »زمانی

واکنش مثبت و حّس اعتماد بھ نفس آن ھا از این اقدامات 
.حمایتی کامالً واضح و قابل مشاھده بود

اعتصابات :دوم؛ حفظ دستاوردھای جنبش کارگری
و جدی در آیندۀ نھ چندان دور کھ نقداً از کارگری گسترده 

از پلی اکریل اصفھان گرفتھ تا ھفت (ھم اینک آغاز شده 
تپۀ خوزستان و ده ھا مورد دیگر ظرف چند ھفتۀ 

، بدون اتکا بھ متحدین بین المللی و ھمبستگی از )گذشتھ
سوی آن ھا، بھ راحتی از سوی رژیم درھم خواھند 

ضوع، بھ ذکر یک برای روشن شدن این مو.شکست
مدتی قبل در ترکیھ، حکومت :نمونھ اکتفا می کنیم

حق اعتصاب در صنایع »حزب عدالت و توسعھ«
ھواپیمایی و سایر صنایع استراتژیک و مھم را ممنوع 

.اعالم کرد کھ ھدف از این کار بسیار واضح بود
کارگران صنایع ھواپیمایی در مخالفت با این ممنوعیت، 

اعتصاب غیرقانونی شدند و موفق شدند وارد آکسیون و 
این اقدام کھ فقط .کھ صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

طی یک روز صورت گرفت، تکلیف را مشخص کرد و 
در روز آکسیون، .پیام ھشدارآمیز الزم را بھ دولت داد

اگر «اعالم کردند کھ »اتحادیھ ھای اروپایی«
کشورھای ما ھواپیماھای ترکیھ با شکستن اعتصاب در 

.»فرود بیایند، ما اجازۀ بازگشت را بھ آن ھا نخواھیم داد
بنابراین سؤال این است اگر در آینده کارگران حمل و نقل 
عمومی، حمل و نقل ھوایی و غیره در ایران دست بھ 
اعتصاب بزنند، چھ کسانی بھ این شکل از آن ھا دفاع 

خواھند کرد؟

بھ دلیل سرکوب :للیسوم؛ استفاده از تجربیات بین الم
ھای سیستماتیک حاکمیت سرمایھ داری جمھوری 
اسالمی در طول بیش از سھ دھۀ گذشتھ، جنبش کارگری 
در موارد متعددی یا بھ سمت رفرمیسم و مماشات 

مانند طورمارنویسی، علنی گرایی و (چرخش کرده 
و یا نتوانستھ است تجربیات و سنت ھای )فعالیت قانونی
مثالً تجربۀ بسیار غنی و درس (خود را انقالبی گذشتۀ
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بھ نسل ھای جدید )٥٧آموز شوراھا در اوایل انقالب 
شک برای رشد و تقویت منتقل کند، بھ ھمین دلیل بدون 

خود و کسب آمادگی برای دوره ھای پیش رو، بھ 
تجربیات مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جھان نیاز پیدا 

باط با متحدین واقعی خواھد کرد؛ این موضوع بدون ارت
.جنبش کارگری ایران در سطح جھانی امکان ناپذیر است

بنابراین باید میان تشکل ھای کارگری انقالبی کشورھای 
مختلف و جنبش کارگری در داخل ایران ارتباط ایجاد 
کرد، آن ھم نھ فقط برای فراھم آوردن امکان انتقال 

جنبشتجربیات و درس ھای مبارزاتی آن ھا بھ بدنۀ 
کارگری ایران، بلکھ ھمچنین ایجاد زمینۀ پشتیبانی عملی 

برگزاری :از جنبش کارگری داخل، مثالً از طریق
آکسیون ھای اعتراضی، راه اندازی کمپین ھای دفاعی 
در حمایت از فعالین کارگری زندانی، اعمال فشار بھ 
واسطۀ نھادھایی مثل سازمان جھانی کار و سایر 

جمھوری اسالمی بھ دلیل عضویت در نھادھایی کھ رژیم 
آوری آن ھا ملزم بھ رعایت تعھدات خود است، جمع

.کمک ھای مالی و غیره

در این بین بسیار اھمیت دارد کھ زمینھ برای ایجاد و 
حفظ ارتباط بین پیشروان کارگری در تبعید، و ھمچنین 
بین آن ھا و سایر پیشروان کارگری در درون جنبش 

ھمین طور انتقال دوسویۀ تجربیات و کارگری داخل، و 
.درس ھا میان آن ھا، فراھم شود

بھ طور خالصھ، این بخشی از ھمان وظایفی است کھ 
و کمپین آن با عنوان »شبکۀ ھمبستگی کارگری«
و ھمچنین رفقایی از »!کارگران ایران تنھا نیستند«
.برای خود تعیین کرده اند»احیای مارکسیستی«

با این اقدامات و وظایف چندگانھ، شما برای آشنایی شما
را بھ بخشی از فعالیت ھای تاکنون صورت گرفتھ رجوع 

.می دھیم

)در ایران(فعالیت ھای دفاعی .الف

فعالیت عملی در حمایت از شاھرخ زمانی کھ از :تھران
در اعتصاب غذا بھ سر می برد٩٢اسفندماه ٢٠

http://militaant.com/?p=3827

حمایت عملی از افشین ندیمی و مھرداد صبوری، :تھران
و دیوارنویسی علیھ اعدام ھا

http://militaant.com/?p=3506

اقدام مشترک در حمایت از بھنام ابراھیم زاده:تھران

http://militaant.com/?p=2856

تداوم حمایت عملی از شاھرخ زمانی در قطب صنعتی 
یکی از استان ھای ایران

http://militaant.com/?p=2958

تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ :تھران
مانیز

http://militaant.com/?p=3194

پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار :تھران و کرج
»!کردستان تنھا نیست«و »!اعدام ھا را متوقف کنید«

http://militaant.com/?p=3267

خابات ریاست جمھوری با حمایت سمبلیک تحریم فعال انت
از شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=2508

سازماندھی یا شرکت در آکسیون ھای بین المللی.ب

٢٨گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسیون 
نروژ در حمایت از کارگران زندانیسپتامبر

http://militaant.com/?p=3005

٢٠١٣دفاع از کارگران زندانی در مراسم اول ماه 

http://militaant.com/?p=2162

جمع آوری ده ھزار امضا در دفاع از شاھرخ زمانی در 
بریتانیا 

http://militaant.com/?p=2898

پیام ھای ھمبستگی و حمایتی کارگران دیگر دریافت .ج
کشورھا برای طبقۀ کارگر ایران

»پلی اکریل«پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با کارگران 
:اصفھان

http://militaant.com/?p=3827
http://militaant.com/?p=3506
http://militaant.com/?p=2856
http://militaant.com/?p=2958
http://militaant.com/?p=3194
http://militaant.com/?p=3267
http://militaant.com/?p=2508
http://militaant.com/?p=3005
http://militaant.com/?p=2162
http://militaant.com/?p=2898
http://militaant.com/?p=3827
http://militaant.com/?p=3506
http://militaant.com/?p=2856
http://militaant.com/?p=2958
http://militaant.com/?p=3194
http://militaant.com/?p=3267
http://militaant.com/?p=2508
http://militaant.com/?p=3005
http://militaant.com/?p=2162
http://militaant.com/?p=2898
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http://militaant.com/?p=3417

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«پیام ھمبستگی 
ترکیھ بھ شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=3145

پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ بھ بھنام ابراھیم زاده

http://militaant.com/?p=2875

درس آموزی از فعالیت ھای جنبش کارگری دیگر .د
کشورھا

کمپین ضّد سوانح کار و بیماری ھای شغلی:ترکیھ

http://militaant.com/?p=3456

http://militaant.com/?p=3495

http://militaant.com/?p=3481

جمع آوری کمک مالی.ه

در دفاع از ھمسران و خانواده ھای فّعالین کارگری 
زندانی

http://militaant.com/?p=3708

کمک مالی برای خانواده ھای کارگران کمیسیون «کلیپ 
»سیاسی زندانی

http://www.youtube.com/watch?v=lpDvGlT
iEc4

در شرایط حاد فعلی جنبش، باید با اتکا بھ نیرو و 
امکانات جمعی، بدون اتالف وقت، با برجستھ کردن نقاط 

نھ افتراق، کار را برای رسیدن بھ این گونھ اشتراک و 
چرا کھ باید مطمئن بود جنبش منتظر .اھداف آغاز کنیم

.ما نمی شود

!زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگری

١٣٩٣فروردین ٢٠!کارگران ایران تنھا نیستند

اتحادیۀ سراسری وسایل حمل ونقل انگلستان

از شاھرخ زمانی حمایت می کنند

فھرستت بھ بازگش

اخیراً سازمان ھا و اتحادیھ ھای کارگری و کارگران 
فعال معتبری در این کمپین شرکت کرده و فشار خود را 

.در دفاع از شاھرخ زمانی اعالم کرده اند

یکی از این فعاالن کھ در گذشتھ مدیر اجرایی اتحادیۀ 
جنین «بھ نام کارگران حمل و نقل انگلستان ھم بوده،

»شاھرخ زمانی آزاد باید گردد«در دفاع از کمپین »بوت
:گفت

تمام کارگران اتحادیھ ای در جھان، باید برای ھر «
کارگر اتحادیھ ای در جھان کھ مورد سرکوب و شکنجھ 

ھر آسیبی بھ یک .قرار می گیرد، بھ پا خاستھ و دفاع کند
».کارگر، آسیب بھ تمام کارگران است

:کنندگان دیگر عبارتند ازامضا 

پیتر پینکی، ریئس اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و نقل 
انگلستان

مایکسارجنت، سرپرست اتحادیۀ سراسری کارگران حمل 
و نقل انگلستان، منطقھ جنوب غربی

ِدِرک مار،  سرپرست اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و 
نقل انگلستان، منطقھ لندن و آنگلیا

پرست اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و جنین بوت، سر
نقل انگلستان، وسایل نقلیھ لندن

شان ھویل، سرپرست اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و 
نقل انگلستان، منطقھ وسکس

گلن روی واتسون، دبیر اتحادیۀ سراسری کارگران حمل 
و نقل انگلستان، شاخھ فینزبوری پارک

:توانید بیابیدطومار را بھ طور آنالین در زیر می 

اگر چھ ما تا کنون چندین ھزار امضا جمع آوری کرده 
امضا داریم تا شاید بتوانیم تأثیر ١٠٠٠٠ایم ولی نیاز بھ 

بنابراین لطفاً بھ .خود را بر مسئولین ایران بگذاریم
آدرس زیر رجوع کرده و امضا نمایید و آن را بھ 

.اشتراک بگذارید

http://www.change.org/en-GB/petitions/the-
iranian-government-free-shahrokh-zamani

http://militaant.com/?p=3417
http://militaant.com/?p=3145
http://militaant.com/?p=2875
http://militaant.com/?p=3456
http://militaant.com/?p=3495
http://militaant.com/?p=3481
http://militaant.com/?p=3708
http://www.youtube.com/watch?v=lpDvGlTiEc4
http://www.change.org/en-GB/petitions/the-iranian-government-free-shahrokh-zamani
http://militaant.com/?p=3417
http://militaant.com/?p=3145
http://militaant.com/?p=2875
http://militaant.com/?p=3456
http://militaant.com/?p=3495
http://militaant.com/?p=3481
http://militaant.com/?p=3708
http://www.youtube.com/watch?v=lpDvGlT
http://www.change.org/en
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٢٩ Workers' Solidarity Network

شبکھ ھمبستگی کارگری

http://www.iwsn.org/
iranwsn@fastmail.fm

فھرستبازگشت بھ 

قطعنامۀ پیشنھادی دربارۀ شرایط کارگر در ایران و 
حمایت از فعالیت ھای شبکۀ ھمبستگی کارگری

!از کارگران ایران حمایت کنید

:اعتقاد است کھشعبھ بر این 

تقریباً سی و پنج سال پس از سرنگونی -١
دیکتاتوری وحشیانۀ رژیم شاه بھ دست کارگران 

رژیمی کھ نھ فقط اتحادیھ ھای کارگری و -ایران
حقوق انسانی آن ھا لگدمال کرد، بلکھ مشقات و 

-مصائب شدیدی را برای آنان بھ ارمغان آورد
یمی سرکوب کارگران ایران اکنون نیز از سوی رژ

کم بھ اندازۀ رژیم پیشین، استبدادی می شوند کھ دست
.است

جمھوری اسالمی ایران ھرگونھ تالش برای -٢
ایجاد اتحادیھ ھای مستقل کارگری را درھم می 

ضرب و شتم، بازداشت غیرقانونی، شکنجۀ .شکند
مداوم و حتی اعدام، مواردی ھستند کھ علیھ فعالین 

.ی شوندکارگری بھ کار گرفتھ م

کارگران ایران از حقوق ابتدایی سندیکایی، از -٣
جملھ حق اعتصاب، حق تشکیل اتحادیھ ھای مستقل 

.و انتخاب نمایندگان حقیقی خود، منع می شوند

دستمزدھای معوقھ، یکی از حادترین مشکالت -٤
با این حال، بھ دلیل .پیش روی کارگران ایران است

فقدان حقوق قانونی، وضعیت وخیم عمومی اقتصاد و 
شرایطی انفجاری ایجاد شده است کھ حتی مطالبۀ 
پایھ ای برای پرداخت حقوق معوقھ را سریعاً بھ 
سطح اقدامات ضّد سرمایھ داری عمومی، نظیر 

.مدیریت تولید و کنترل کارگری، ارتقا می دھد

حتی نھایتاً پس از بھبود روابط با ایاالت متحده و -٥
، و بازگشایی دفتر سازمان سازمان ھای جھانی

، کارگران مجبورند خواھند بود )ILO(جھانی کار 
کھ برای دست یافتن بھ مطالباتشان، بھ وحدت و 

.اتحاد خود اتکا کنند

تحریم ھای اقتصادی علیھ ایران، وضعیت را -٦
برای کارگران ایران، چھ بھ لحاظ اقتصادی و چھ 

.سیاسی، دشوارتر کرده و می کند

:عالوه این شعبھ خاطر نشان می کند کھبھ 

، یکی )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگران ایران -١
از نھادھای فعال در عرصۀ بسیج حمایت ھای بین 
المللی برای مبارزات جاری و روزمرۀ طبقۀ کارگر 

شبکۀ ھمبستگی کارگران ایران، برای .ایران است
کمک بھ کارگران ایران در جھت احقاق تمامی 

.ت خود تالش می کندمطالبا

:این شعبھ مقّرر می دارد کھ

از مبارزۀ کارگران ایران برای حق اعتصاب، -١
و )و حامیان آن(تشکیل اتحادیھ ھای مستقل از رژیم 

انتخاب نمایندگان حقیقی خود؛ از مبارزۀ آن ھا برای 
کسب حقوق معوقھ؛ از مقاومت برای جلوگیری از 

خصوصی سازی، اخراج ھا، تعطیلی کارخانھ ھا،
چھ (مقررات زدایی و سایر سیاست ھای حکومتی 

؛ و ھمین طور از اعتراض )اسالمی، و چھ نئولیبرال
بھ ھرگونھ کاھش قوانین حمایتی محدود موجود در 

، بھ ویژه در کارگاه ھایی کھ بسیاری »قانون کار«
.زنان در آن اشتغال دارند، حمایت نماید

کارگران ایران و در دفاع ازIWSNاز فعالیت -٢
اطالع رسانی از فقدان حقوق اتحادیھ ای و وضعیت 

.وخیم اقتصادی آن ھا، حمایت نماید

اطالعات مرتبط با مبارزات کارگران ایرانی و -٣
IWSNرا در خبرنامۀ شعبھ، منتشر کند.

دعوت بھ عمل بیاورد تا IWSNاز یک نمایندۀ -٤
تگی فعاالنھ در کمیتۀ بعدی شعبھ پیرامون نحوۀ ھمبس

.از سوی ما بحثی صورتی گیرد

http://www.iwsn.org/
mailto:iranwsn@fastmail.fm
http://www.iwsn.org/
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روسیھ کریمھ را می بلعد و صندوق بین المللی پول 

!اوکراین را

مراد شیرین

سارا قاضی:ترجمھ

فھرستبازگشت بھ 

بخشی از (کھ کریمھ »رفرندام«در پی بھ اصطالح یک 
بھ خاک روسیھ اضافھ شد، اکنون )خاک اوکراین

)و سایر کشورھای غربی(کشورھای امپریالیستی اروپا 
با دخالت ھای »صندوق بین المللی پول«از پشت پردۀ 

.خود در اوکراین بھ تجاوزات خود رسمیت می بخشند

کریمھ»رفراندم«بھ اصطالح 

و قدرت گرفتن حزب »یانوکوویچ«در پی سقوط رژیم 
و سازمان ھای »اسوبودا«فاشیستی و ضد یھودی 

»پراویسکتور«استگرایی مانند سازمان نئوفاشیستی ر
ترسی واقعی در دل اقلیت ملی روسی )بخش راستگرا(

حکومت روسیھ با تکیھ بر این .کریمھ ایجاد گردید
روحیھ و جوسازی، این مردم را بھ پای رفراندمی کشید 
کھ بھ جدا شدن کریمھ از اوکراین و اضافھ شدنش بھ 

ای رسمیت زبان ملی مردم الغ.خاک روسیھ انجامید
، بھ وسیلۀ پارلمان و انواع و اقسام ٢٠١٢کریمھ در سال 

حمالت دیگر بھ وسیلۀ جریانات راستگرایی کھ حکومت 
را بھ قدرت رسانیده، بعد از سقوط »اسوبودا«
از یک طرف و پخش گزارش ھای »یانوکوویچ«

تلویزیونی غیرواقعی و حتی ساختگی از وضع این اقلیت 
وسی از طرف دیگر، عوامل کشیده شدن این مردم ملی ر

.بھ پای صندوق ھای رأی شد

مارس، بر اساس گزارش ھای رسمی، ١۶روز 
»پیوند مجدد با روسیھ«مردم کریمھ رأی بھ %٧٧.٩۶

از جمعیت در ھمھ پرسی %٨٣.١می گویند .دادند
اگر چھ صحت این آمار مشخص نیست، .شرکت کردند

ھا »تاتار«ی باشد، این است کھ اما آن چھ کھ مشخص م
جمعیت کریمھ را تشکیل می دھند، این ھمھ %١٢کھ 

ھمان طوری کھ انتظار می رفت، .پرسی را تحریم کردند
مارس، پارلمان روسیھ پذیرش این شبھ ٢١در روز 

.گفت»خوشامد«، »کشور مادر«جزیره را بھ دامان 

کاھش این انتقال برای این ملیت روسی احساس امنیت و 
قیمت انرژی و سوخت را بھ ھمراه دارد و بس و ھیچ 
چیز دیگری از وفاداریاشان بھ روسیھ عایدشان نخواھد 

.شد

رسانی می کنند»مدد«کشورھای امپریالیستی 

صندوق بین المللی «مارس، ٢٧ساعات زود امروز، 
١٨تا١۴از توافق بر سر وامی بین (IMF)»پول

کنگرۀ امریکا نیز از .بر دادمیلیارد دالر بھ اوکراین خ
یک میلیارد »ضمانت وام«گذراندن قانونی مبنی بر 

سپس ھمان شب، پارلمان .دالری بھ اوکراین گزارش داد
اوکراین، قانونی را بھ تصویب رساند کھ بر پایھ آن 

IMFرا موظف بھ کمک مالی بھ این کشور می کرد.

.واھد شدھای سختی پیاده خ»رفرم«در نتیجۀ این ھمھ، 
این رفرم ھا قطعاً وضع کارگران اوکراینی را کھ نقداً در 

در حال .فقر فرو رفتھ اند، پریشان تر خواھد کرد
جمعیت این کشور زیر خط فقر بھ سر %٢۴.١حاضر، 
رسانی بیشتر داده است، اما »مدد«قول IMF.می برند

بھ شرط این کھ اقدامات الزم بر ریاضت اقتصادی، در 
افزایش قیمت %۵٠قرار گیرد کھ شامل دست عمل

.بنزین برای مصرف کننده در پمپ بنزین خواھد شد
، »آرسنی یاتسنیوک«)وابستھ بھ آمریکا(»نخست وزیر«

بھ پارلمان این کشور گفت کھ اگر این کاھش ھا انجام 
.افول خواھد کرد%١٠نگیرد امسال، اقتصاد این کشور 

غ بسیار بزرگی ھم او سپس در ادامۀ صحبت ھایش درو
تولید داخلی «با این اقدامات، :گفت بھ این نحو کھ

باید بھ خاطر داشت !کاھش می یابد%٣تنھا »ناخالص
کھ حتی زمانی کھ اوکراین از بنزین ارزان روسی 

متوسط»تولید ناخالص داخلی«برخوردار بود ھم رشد 
بود و تورم در سال %١تنھا ١٠-٢٠٠۵در سال ھای 

»یاتسنیوک«رسید و اکنون %١۴.١بھ ١١-٢٠٠۶ھای 
می خواھد کھ کارگران اوکراین پیش بینی او را باور 

بھ منھای »تولید ناخالص داخلی«کرده و فکر کنند کھ 
.درصد خواھد رسید١۴-١٢و تورم حدود %٣

٣۵حقیقت این است کھ اوکراین برای دو سال آینده بھ 
ارگران اوکراین کھ ک.میلیارد دالر کمک مالی نیاز دارد

پیش از این زیر سلطھ امپریالیزم روسیھ با تکنولوژی 
پایین، نبودند، از این پس باید مرھون الطاف اتحادیۀ 
اروپا و صندوق بین المللی پول و سایر سازمان ھا و 
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بھ زودی .باشند»غربی«قدرت ھای امپریالیستی 

تغییرات زیادی در زمینۀ کاھش ھای ناشی از 
.لیبرالی مشاھده خواھد شد -ی نئوھا»رفرم«

تا میلیشیای حقیقی»میلیتسی یا«از 

وضعیت اسفبار و گیج جریانات چپ، بھ خصوص بھ 
ھا باعث شده کھ امروز دو »مارکسیست«اصطالح 

دوستدار «:موضع در مورد روسیھ وجود داشتھ باشد
ریشۀ این امر، در تئوری .»ضد روسیھ«یا »روسیھ

فایده ای است کھ تنھا بھ دو جبھۀ بورژوا ھای کھنھ و بی 
در جنگ می نگردد و بس، و لذا بھ )یا ارتجاع(

مواضعی عجیب و غریب، و در صورت داشتن نفوذ، 
این گروه ھا حضور و مبارزات .خطرناک می کشد

حقیقی کارگران را نادیده می گیرند، بھ خصوص در 
اده شرایط نامساعد، در کشورھای سرمایھ داری عقب افت

.ای مثل اوکراین

لزومی ندارد کھ .در این جدال تنھا دو جبھھ وجود ندارد
ھر کس کھ .ما طرفدار روسیھ باشیم یا ضد روسیھ

خواھان خودمختاری، استقالل و تمامیت ارضی اکراین 
می باشد، مجبور نیست کھ از نیروھای مسلح آن دفاع 

وز کھ دست بر قضا، ھن(بھ جای آن باید پلیس را !کند
خوانده می شود، طبق آن چھ بر روی یونیفرم میلیتسی یا

کھ متأسفانھ وسیلۀ )міліція:آن ھا نوشتھ شده است
»یانوکوویچ«سرکوب ھای وحشیانۀ اوپوزیسیون برای 

ارتش ناتوان اوکراین کھ تنھا توان سرکوب .بود، برچینند
تظاھرات کارگری و جوانان را دارد و جز اسباب 

.نیست، نیز باید برچیده گرددشرمندگی چیزی

موقت اوکراین اگر واقعاً نگران حملۀ روسیھ »حکومت«
می باشد، باید تمام افراد توانای آن کشور، بھ خصوص 

می باید تمرینات نظامی برای تمام .کارگران را مسلح کند
افراد میلیشیا کھ شامل سالح ھای سنگین، ساختن موانع و 

امثال این ھا باشد، تاکتیک ھای جنگ خیابانی و
می باید میلیشیای حقیقی کارگری بھ »حکومت«.بگذارد

.خرج کشورھای سرمایھ داری بسازد

بھترین راه این )و شرکا(IMFو برای از سر باز کردن 
است کھ اولیگارشی ھای میلیارد اوکراین را وادار بھ 
پرداخت این قروض و مخارج حفظ و ادامۀ خدمات 

.ز خانواده ھای طبقۀ کارگر نموداجتماعی مورد نیا

در اوکراین چھ می گذرد؟

فھرستبازگشت بھ 

مارکسیست توتوم:از

٢٠١۴مارس 

سارا قاضی:ترجمھ

رویدادھای اخیر کھ ظرف چند ماه گذشتھ در اوکراین 
پیش آمده، یکی از پر سروصداترین نمونھ روندھای 

این روند دارای دو .جھانی استادامھ دار در سطح 
توده ھای مردم، دیگر از وجود فقر، :خصلت می باشد

بینوایی و رژیم ھای فاسد خستھ شده اند و بھ علت این 
نارضایتی نسبت بھ وضعیتی کھ تحمل کرده اند، عکس 
.العمل نشان داده و بھ اعتراض و شورش بلند می شوند

اتیو انقالبی در بورژوازی ھم از آن جایی کھ ھیچ آلترن
ھ نفع مقابلش نیست، نیروی عظیمی کھ بیرون آمده را ب

مشترک وضعیتی است ۀاین چھر.خود تحریک می کند
کھ در سطح جھانی از لیبی تا سوریھ و از ونزوئال تا 

، در حالی کھ ینظام سرمایھ دار.اوکراین ادامھ دارد
غرق یک بحران تاریخی و جنگ ھای امپریالیستی است، 

کارگر را ندارد و از ۀقیام ھای طبقازتوانایی جلوگیری
ی توانند بھ طور سوی دیگر، این جنبش ھای اجتماعی، نم

.انقالب سوسیالیستی ارتقا یابندۀناگھانی بھ مرحل

اتحاد جماھیر فروپاشیبسیار واضح است کھ پس از 
شوروی، امپریالیست ھای غرب و روسیھ برای رسیدن

از .پرتگاه ھول دادندۀوکراین را بھ لببھ منافع خود، ا
حکومت طرفدار روسیھ را ،یک طرف نیروھای غربی
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سرنگون کردند و از سوی دیگر، روسیھ عمالً در حال 
اشغال کریمھ، جایگاه منافع حیاتی اش است کھ برای دفاع 

در عین حال، .از آن، حتی نیاز بھ اعالم رسمی ھم ندارد
امی سرزمین ھای شرق آن قدر زمانی بھ اشغال تم

لذا کشور در حال جنگ و .اوکراین باقی نمانده است
رکت از جانب روسیھ، در وضع این ح.تجزیھ است

کشورھای امپریالیستی غربی نیز اختالل ایجاد ۀمداخل
اضافھ بر این، تنش ھای بین روسیھ و .خواھد کرد
کھ در ،اوکراینۀھای غربی نھ تنھا در منطقامپریالیست

.ح جھانی افزایش می یابدسط

امکان این کھ بھ دو قطب مخالف کشیده شوند، بسیار زیاد 
است بھ خصوص کھ وضعیت کنونی اوکراین ھم مورد 

بھ ھمین ترتیب .تجزیھ و تحلیل صحیح قرار نگرفتھ باشد
اشتباه بزرگی است کھ این رویدادھای اجتماعی را 

.نامید»پیروزی فاشیزم«مردم و یا »انقالبات محبوب«
گاه کھ رویدادھای اجتماعی و سیاسی از موضع تقابل آن
ھا با امپریالیزم آمریکا و نھ از موضع خصایص و آن

مطالباتی طبقاتی ارزیابی می شود، این گونھ اشتباھات 
رف این کھ ایاالت متحده در بھ ِص .اجتناب ناپذیر است

است، سایر ھژمونیکزمان حاضر، قدرت امپریالیستی
.ت ھای امپریالیستی را مطلوب تر نمی سازدقدر

رو بررسی این کھ در حقیقت در اوکراین چھ می از این
لذا وقتی .استاھمیتحائزآن، بسیاراتگذرد و تأثیر

د، مسائل دیگر را بھتر می این مسائل بھتر درک گرد
توان تعبیر کرد و این روند باعث برخورد درست با 

ۀخط سیاسی مستقل برای طبقر ایجاد مسائل گشتھ و مسی
.کارگر را میسر می سازد

»میدان«زدوخورد در تا»انقالب نارنجی«از 

طوری کھ در باال آمد، آن چھ در اوکراین در حال ھمان
کشمکش ھای بین امپریالیزم غرب ۀاست، نتیجرخ دادن

بعد از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی .با روسیھ است
، اما بھ ھر حال تحت ھژمونی فدراسیون ١٩٩١در سال

روسیھ قرار داشت و حکومت ھای طرفدار روسیھ 
.بھ قدرت رسیدند٢٠٠۴ھمواره تا انقالب نارنجی آوریل 

در دوران حکومت موقت، کل اقتصاد این کشور از ھم 
سقوط کرده و تورم بھ %۶٠پاشید و درآمد ملی آن، 

کاری سیاسی بیداد ارقام پنج رقمی رسیده، فساد و تبھ
نموده و الیگارشی ملی آن ظاھر گشت کھ تمام منابع ملی 
کشور را از طریق حکومت موقت تحت کنترل خود 

این ھمھ الزاماً از طریق یک رژیم ستمگر و .درآورد
.دیکتاتور قابل پیاده شدن بود

در آن زمان، وقتی طبقات کارگری ھمواره بینواتر می 
غرب، از ناآرامی ھای توده شدند، بورژوازی طرفدار 

را در »یوشچنکو«ھای عظیم اوکراین استفاده کرده و 
طرفدار روسیھ در انتخابات »یانوکوویچ«مقابل حکومت

»یوشچنکو«َعلَم نمود، اما ٢٠٠۴ریاست جمھوری سال 
در ،در انتخابات پیروز شد و بھ ریاست جمھوری رسید

ن جنبش را ای.ھم نخست وزیر شد»تیموشنکو«حالی کھ 
نامیدند، زیرا نارنجی رنگی بود کھ »انقالب نارنجی«
درک .در ھنگام انتخابات استفاده کرده بود»یوشچنکو«

کلید مھمی در درک جریانات »انقالب نارنجی«مفھوم 
.کنونی اوکراین می باشد

:حائز اھمیت زیادی استاوکراین از نظر استراتژیک
است بھ دریای سیاه و برای روسیھ، اوکراین دروازه ای 

زمان مسیر خطوط جا دریای مدیترانھ و ھماز آن
از سوی دیگر، ایجاد یک .ترانزیت انرژی نیز می باشد

حکومت طرفدار غرب و بردن اوکراین بھ ناتو، برای 
لذا اول آمریکا بھ .قرار داشتھ استاولویتآمریکا در 

جذب حمایت بخشی از بورژوازی پرداخت کھ کار چندان
این قشر شامل الیگارشی و بوروکرات.مشکلی نبود

.ھایی می شد کھ زیر دست الیگارشی کار می کردند
بورژوازی اوکراین از ترس روی کار آمدن یک 

ھا را حکومت دیکتاتور کھ ممکن بود تمام اموال آن
مصادره کند، بدون درنگ تمایل خود را بھ پیوستن بھ 

بورژوازی اوکراین، با .داروپا نشان دایۀآمریکا و اتحاد
کھ طرفدار »تیموشنکو«و »یوشچنکو«رھبرانی مانند 

آغاز بھ کمپین گذاشتن علیھ ٢٠٠٠ۀغرب بودند، از دھ
این کمپین بھ این علت بر روی توده ھای .حکومت کرد

ھا بر روسیھ و دولت طرفدار آن، مردم اثر گذاشت کھ آن
بیدر ضمن مناطق مرکزی و غر.خشمگین بودند

.تر بودنداوکراین بھ طور تاریخی بھ غرب نزدیک

شاید بھ جا باشد تا کمی در مورد ماھیت سیاستمداران 
کھ از »تیموشنکو«و »یوشچنکو«بورژوایی مانند 
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طرف ایاالت متحده آمریکا حمایت می شوند، توضیح 

ۀباسابقیکی از بوروکرات ھای »یوشچنکو«.دھیم
بھ ١٩٩٣ست کھ در سال اشورویدوران اتحاد جماھیر

او یکی از .ریاست بانک مرکزی اوکراین درآمد
شیتکت انتقال اوکراین بھ نظام سرمایھ رمغزھای اصلی آ

داری و یکی از نمایندگان اصلی بورژوازی نوپای این 
.فروپاشی نظام قبلی بودۀکشور، بعد از دور

ھای از سوی دیگر یکی از الیگارش»نکوتیموش«
تا سال .وتمند تازه بھ دوران رسیده استاوکراین و ثر

، شرکت گاز او اولین شرکتی بود کھ گاز طبیعی ٢٠٠۴
این شرکت در رابطھ با یک .از روسیھ وارد می کرد

ھ میلیاردھا او زنی است ک.شرکت انرژی آمریکایی است
کنون چندین بار بھ جرم تبھکاری و دالر ثروت دارد و تا

.ه شده استرشوه خواری بھ دادگاه کشید

حمایت آمریکا باید بگوییم کھ این خوش خیالی ۀباردر
خواھد بود اگر تصور کنیم کھ آمریکا و سایر قدرت ھای 

ۀکھ در کشورھای حوز»انقالب رنگی«غربی در این 
اروپای شرقی سر درآورده، تنھا از خارج کشور حمایت 

سفیر ٢٠٠٣کھ در ماه مھ »ھربست«.سیاسی کرده اند
آمریکا در اوکراین شد، یکی از سازماندھندگان پشت 

در گذشتھ »ھربست«.است»انقالب نارنجی«این ۀپرد
در یوگسالوی و گرجستان بوده و او یکی از آرشیتک ھا 

ی خارجی آمریکا است؛ سیاستی کھ و مجریان سیاست ھا
خوانده می »تغییر رژیم توسط اعتراضات صلح آمیز«

بھ دنبال موفقیت این سیاست در یوگسالوی، .شود
بھ گرجستان فرستاده شد و او در ٢٠٠٣در »ھربست«

را سازماندھی کرد و سپس بھ »زُر انقالب«آن جا 
آمریکا ۀماھیت واقعی این پروژ.اوکراین انتقال داده شد

ضد شورشی از ۀشدروش ھای بازنگریۀکھ بر پای
بر آن»صلح آمیز«و با اشکال (دوران جنگ سرد است 

بھ عکس العمل ھای موجود )ھا سرپوش گذاشتھ می شود
و ناآرامی ھای توده ای از طریق سازمان ھای اجتماعی، 

.غیرقانونی وابستھ است -و راه ھای قانونیرسانھ ھا

، ٢٠٠١در سال »!زمان آن رسیده«نھدف اصلی کمپی
مقدار .اروپا بودۀلیغ برای عضویت در ناتو و اتحادیتب

قابل مالحظھ ای پول از جانب بنیادھای کمک مالی و 
شرکت ھای ذینفع بھ سوی این کمپین سرازیر شد و از 

گرجستان، مسئولین »انقالب رز«سوی دیگر، پس از 

ۀعالوه بر ھم.شدندکراین فرستاده ھم بھ اوایتجربھبا
ھا، یک شرکت روابط عمومی آمریکایی ھم بھ این

منظور ھدایت سازمان ھای تبلیغ و ترویج کمپین ایجاد 
ۀن است کھ از میان توده ھای گستردحقیقت ای.گردید

ناراضی و ضد رژیم، ھدف ھای اصلی مورد نظر، 
جوانان و دانشجویان دانشگاه ھایی بودند کھ از خانواده 

ھدف .خرده بورژوا با ارزش ھای غربی می آمدندھای 
کھ جوانان ضد حکومت را نھایی این نوع تبلیغ این بود

آنان را بھ ۀندھی قوی سیاسی باز داشتھ و عالقاز سازما
.بزدایدسیاست 

واضح است کھ حمایت آمریکا و سایر کشورھای غربی 
٢٠١٣از این روش ھای کار در اوکراین ھم از نوامبر 

این بار از گروه ھای شبھ :گردید، اما با دو تفاوتآغاز
نظامی کھ می توانستند بھ کمک ارتش بیایند ھم استفاده 
شد و دیگر این کھ سیاستمداران آمریکایی با تجربھ ھم بھ 

سخنرانی ھای فراوانی »میدان«اوکراین رفتھ و در 
این، تنھا بھ این معنی است کھ قدرت ھای .نمودند

غربی، این بار بھ شکل آشکار حمایت خود امپریالیستی
.را نشان دادند

اروپاۀعضویت در اتحادیبرای »مبارزه در میدان«

، یک حکومت طرفدار »انقالب نارنجی«اگر چھ بھ دنبال 
آمریکا و طرفدار اتحادیھ اروپا بھ قدرت رسیده است، اما 
ھمھ چیز بھ نحوی کھ آن قدرت ھای بزرگ می خواستند 
بھ پیش نرفت و در نتیجھ حکومت طرفدار غرب دوام 

اول این کھ :این شکست چندین دلیل دارد.چندانی نیافت
فدار روسیھ ھنوز قدرت سیاسی و بورژوازی طر

.اقتصادی دارد و بورژوازی طرفدار غرب تنھا نیست
در معاملھ با دوم، اولگارشی طرفدار غرب، ھمزمان کھ 

اروپا است، با روسیھ ھم معامالت اقتصادی دارد ۀاتحادی
دیرینھ و با اھمیت ۀلیل آن این است کھ این کشور سابقو د

بھ ھمراه دارد و از طرف ارتباط اقتصادی با روسیھ را
دیگر، اوکراین از نظر نظامی وابستھ بھ روسیھ و تحت 

بھ دالیلی کھ آورده شد، .نفوذ آن کشور قرار دارد
حکومت تازه مجبور شد کھ توازن سیاسی بین این دو 

اضافھ بر این، حکومت در مدت بسیار .قطب ایجاد نماید
ھ، کوتاھی بھ علت شکاف ھای درونی و فشار روسی

زمانی ٢٠٠٨در (ضعیف شده و قدرت را از دست داد 
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مطرح گردید، کھ عضویت اوکراین در اتحادیھ اروپا

کشور بست و آن رویروسیھ لولھ ھای گاز طبیعی را بھ
اروپا را ھم خواھد ۀگاز بھ اتحادیۀحتی تھدید کرد کھ لول

طرفدار روسیھ »یانوکوویچ«تحت این شرایط، ).بست
بھ این .پیروز شد٢٠١٠ریاست جمھوری در انتخابات 

در ناتو منتفی و ترتیب، موضوع عضویت اوکراین 
اروپا ھم مسکوت گذاشتھ شد و بی ۀعضویت در اتحادی

.سروصدا و آرام ادامھ یافت

حقیقت این است کھ ما نمی توانیم ھیچ یک از این 
حکومت ھا را یا کامالً طرفدار غرب و یا کامالً طرفدار 

بورژوازی اوکراین بھ موازات رشد نظام .انیمروسیھ بد
سرمایھ داری، نیاز بھ سیاست ھای رو بھ بیرون را ھم 
احساس می کند؛ سیاست ھایی کھ اقدامش را در بازار 

ضمن این کھ وابستگی ھای .جھانی تشویق نماید
اقتصادی و سیاسی کشور بھ روسیھ دارای ریشھ ھای 

ھا کار ساده ای نبسیار عمیقی است کھ پاره نمودن آ
این، اقتصاد اوکراین تحت تأثیر بحران عالوه بر.نیست

، برای ھمیشھ بھ وام ھای خارجی وابستھ شده ٢٠٠٨
اروپا ۀین شرایطی، نھ روسیھ و نھ اتحادیدر چن.است

می خواست کھ بھ اوکراین، وامی بدون شرایط معین و 
.سخت بدھد

اروپا و ۀادیبرای قدرت ھای امپریالیستی آمریکا، اتح
روسیھ، منافع خودشان مھم تر از منافع اوکراین می 

ھدف اصلی آمریکا، این است کھ اوکراین را بھ .باشد
نفوذ خودش، از طریق عضویت در ناتو تبدیل کند ۀحوز

کھ بھ این ترتیب، یکی از رگ ھای حیاتی روسیھ را قطع 
ھ اروپا، بۀاز طرف دیگر، کشورھای اتحادی.ندمی ک
ص آلمان، می خواھند کھ بازار کاالی خود را خصو

ھمان طوری کھ با سایر کشورھای اروپای (افزایش دھند 
اروپا بھ ۀو عضویت اوکراین در اتحادی)ردندشرقی ک

برای روسیھ از طرف دیگر، از .این ھدف کمک می کند
دست دادن اوکراین و کریمھ، مانند از دست دادن عمر 

سیاست ھای پرنوسان حکومت رو است کھ از این.است
ھای اوکراین نمی تواند کامالً نیروھای امپریالیستی را 
ارضا نموده و در نتیجھ ھمیشھ تحت فشارھای خارجی 

.قرار خواھد داشت

فشار قدرت ھای امپریالیستی، قطب بندی را در اوکراین 
کشور ۀکھ باعث تجزیی را ایجاد کردهافزایش داده و جّو 

مبارزات «رو، بررسی از این.شوداز ھمھ جوانب می
در این مرحلھ از اھمیت قابل مالحظھ ای »میدان

.برخوردار است

این رویدادھا را زد، ۀچھ جرقبورژوایی، آنبرای مدیای
ز امضای قرارداد شراکت بود کھ ا»یانوکوویچ«رفتار 

این درست .سر باز زد٢٠١٣اروپا در نوامبر ۀبا اتحادی
کھ تحمل مقاومت در برابر فشار »ویچیانوکو«است کھ 

روسیھ را نداشت، در آخرین لحظات از امضای این 
ۀی کھ اتحادیقرارداد خودداری کرد، اما شرایط دشوار

اروپا تحمیل کرده ھم بھ ھمان اندازه در این تصمیم گیری 
اعالم کرد کھ »یانوکوویچ«بھ محض این کھ .نقش داشت

مضای قرارداد را بھ تعویق فعالً برای بررسی دقیق تر، ا
»میدان«از ھمھ خواست کھ بھ »تیموشنکو«می اندازد، 

خیابان ھا و اطراف بھبریزند و در نتیجھ مردم ریختند 
نام قبلی این (»کی یف«در مرکز پایتخت شھر »میدان«
).میدان استقالل است،»میدان«

وقتی کوشش ھای احزاب اپوزیسیون برای پایین کشیدن 
از راه رأی اعتماد گرفتن بھ شکست انجامید، حکومت

این «جمع شده و شعار »کی یف«ھزار نفر در ۵٠٠
دادند و سپس بھ چندین اداره سررا»حکومت باید برود

با وجود کمک مالی .ھا را اشغال کردندحملھ برده و آن
میلیارد دالری و گشایش ھای تجاری از جانب ١۵

ھ زدوخوردھای خیابانی بروسیھ، تنش ھا ادامھ یافت و 
نفری از ٢٠٠ -١٠٠خصوص با آمدن گروه ھای 

در اواخر ژانویھ کھ .فاشیست ھا نیز تشدید شد
اعتراضات شروع بھ گسترش در سایر شھرھای غربی 

مبارزه برنیامد، ۀکشور کرد و پلیس از عھد
عقب نشینی کرده و بھ خیلی از مطالبات »یانوکوویچ«

و حتی یکی از حریف ھای اوپوزیسیون تن در داده 
با این .خست وزیری نشاندانتخاباتی خود را بھ مقام ن

پوزیسیون ھمواره ناراضی باقی ماند و در پی وجود، ا
فرماندار شھرھای غربی و نخست وزیر استعفا ١٢آن، 
مان سفر کرده و ھمزمان، رھبران اپوزیسیون بھ آل.دادند

زیر امور و»جان کری«اروپا و ۀبا رھبران اتحادی
سپس ارتش اعالم کرد کھ .آمریکا دیدار کردندۀجخار

نمی خواھد در این زدوخوردھا شرکت داشتھ باشد و 
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حکومت وقت باید ھر چھ زودتر اقدامات الزم را برای 

.برقرار آرامش بھ انجام رساند

در اواسط فوریھ، زمانی کھ پیشنھاد اصالحیھ بھ قانون 
رت از ریاست جمھور، از اساسی مبنی بر گرفتن تمام قد

نفر از قائم مقام ھای احزاب ۴٠طرف مجلس رد شد، 
پوزیسیون بھ دفتر مجلس حملھ آورده و مانع کار آن ا

ھمزمان، گروه ھای فاشیستی در خیابان ھا آغاز بھ .شدند
زدوخورد بیشتر کردند و خواھان داشتن سالح گرم و 

چندعکس العمل خشونت آمیز پلیس، ظرف .جنگ گشتند
اگر چھ جناح میانھ .نفر گردید۶٠روز باعث کشتھ شدن 

پوزیسیون کھ اکثریت را ھم تشکیل می دھد، با ایرو
بھ توافق رسیده بودند، در اواخر فوریھ بھ »یانوکوویچ«

علت فشارھای زیاد آلمان و آمریکا و جناح رادیکال کھ 
»یانوکوویچ«شامل فاشیست ھا ھم می شود، پارلمان از 

برای این کار، از .مقام ریاست جمھوری را کردسلب
ورود مسئولین حزب رھبری بھ پارلمان جلوگیری ۀاجاز

مخفیانھ بھ روسیھ »یانوکوویچ«بعد از این واقعھ، .کردند
.فرار کرد

ھمان طوری کھ این خالصھ رویدادھا نشان می دھد، این 
کارگر نیست، بلکھ ۀز پایین بھ وسیلھ طبقا»انقالب«یک 

امپریالیست ھا می تالش بورژوازی با دخالت آشکار
از آن جایی کھ کارخانجات تولیدی و صنایع عمدتاً .باشد

در سمت شرق کشور قرار دارند، اکثریت کارگران 
ھ تنھا وج.صنایع در این مبارزات خیابانی شرکت نداشتند

ضد روسیھ شان می ۀمشترک توده ھای بسیج شده، روحی
ین، در این کشور یک خط مشخص اضافھ بر ا.باشد

مناطق مرکزی و غربی از این :جغرافیایی وجود دارد
جنبش حمایت کردند و مناطق شرقی و جنوبی مخالف 

از سوی دیگر، مطالبات این جنبش بھ شدت محدود .بودند
یاروپا و بر کنارۀامضای قرارداد با اتحادی:ده استبو

شعارھای مربوط بھ آزادی در سطح عمومی و .حکومت
ماھیت .شرایط اقتصادی بھتر برای ھمھ مطرح نگردید

روسیھ بھ ما ضمانتی«:این روند بھ این صورت است
پس ما چھ .ی دھدنمنمی دھد، اروپا ھم بھ ما ضمانتی

»جنگی؟ۀھستیم؟ منطق

عضویت در «بی شک در افکار توده ھای معترض، 
برایشان زندگی بھتر، پایان بیکاری و فقر »اروپاۀاتحادی

با توجھ بھ .و دموکراسی بیشتر را بھ ھمراه می آورد
تأثیر این توھم، نیروی توده ھا در خدمت بورژوازی 

استفاده .ھای غربی درآمدطرفدار غرب و امپریالیست
، حتی برای لحظھ ای ما را با وضعیت »انقالب«ۀاز کلم

انقالبی کھ «یبی مواجھ می سازد، مثل بسیار عجیب و غر
چھ رسد بھ »!اروپا انجام شدۀعضویت در اتحادیبرای

این کھ ما ھر گونھ ناآرامی اجتماعی را بخواھیم انقالب 
حتی وضعیتی نیست کھ در آن بشود جناح بندی .بنامیم
بورژوازی است ۀاین جنگ ادامھ دار میان دو جبھ.کرد

.را در آن نقش دارندو امپریالیست ھا ھم آشکا

اوکراین درست می گویند، در مورد ۀآنان کھ در بار
دچار سردرگمی )در ترکیھ(»اعتراضات پارک گزی«

می شوند

برای کمونیست ھا، نتیجھ ای کھ از این ارزیابی ھا می 
شود گرفت، این است کھ آگاھانھ برخورد کرده و در دام 

نیافتند و یرطرفداری از یک جناح بورژوایی علیھ دیگ
کوشش کنند تا با ایجاد آلترناتیو انقالبی از شرکت 
کارگران و زحمتکشان در قطب بندی ھای بورژوایی 

البتھ این امر تنھا برای یک مورد .جلوگیری نمایند
این نکتھ حائز اھمیت است، زیرا خیلی .اوکراین نیست

از جریانات سوسیالیست ترکیھ بھای بسیار باالیی بھ 
داده و تنھا بعد از این کھ متوجھ شدند »گزی«ھای رویداد

نمی انجامد، بود کھ در »انقالب«کھ این جریان بھ 
با این وجود، .ارزیابی ھای خود تجدید نظر کردند

کوشش می کنند با تجزیھ و تحلیل از وضعیت اوکراین، 
مقایسھ ھای بی اساس و نمونھ ھای بی ربط در سطح 

وجیھ کرده و ھمچنان ادامھ جھانی، استدالل خود را ت
.دھندب

، ھیچ وجھ »گزی«برای سوسیالیست ھای طرفدار 
مشترکی بین اتفاقات اوکراین و آن چھ کھ در پارک 

آن!رخ داد، وجود ندارد و وجود نخواھد داشت»گزی«
ھا در حالی کھ رویدادھای اخیر در اوکراین را بھ درستی 

ھا و بخش و در چارچوب کشمکش ھای بین امپریالیست 
ھایی از بورژوازی اوکراین می بینند، کوشش می کنند 

رخ داد را با حوادث مصر، تونس »گزی«تا آن چھ در 
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این کار برای سرپوش گذاشتن بر .و یونان مقایسھ کنند

شکی نیست کھ ھر کدام .روی اشتباھات گذشتھ است
ھیچ الزم .دارای ویژگی ھا و دینامیزم خاص خود است

با ھم یکی »میدان«و »گزی«یدادھای نیست کھ رو
اما آیا این درست نیست کھ در ھر دو مورد توده .باشند

ھای سازماندھی نشده، بھ شکل محل اتکای بورژوازی 
کھ در جنگ بین جناح ھای بورژوازی درآمدند و این

بخش بسیار بزرگی از کارگران صنعتی در جنبش 
شرکتشرکت نکردند و آن اقشاری از زحمتکشان کھ

کارگر و سازماندھی شده ۀکردند، بھ نمایندگی از طبق
شرکت نکردند؟ پس چرا آن چھ کھ در اوکراین اتفاق افتاد 

نمی نامند، ولی اصرار دارند کھ آن چھ در »انقالب«را 
»۶٨بھار «یا »کمون پاریس«رخ داد را با »گزی«

مقایسھ می کنند؟ چرا با حزب جمھوریخواه ترکیھ، بر 
ھمسو شدند؟ آیا (AKP)حزب بورژوای دیگر ضد یک

رویدادھا باید خارج محیط خود ما رخ داده و با حضور 
علنی امپریالیزم باشد، تا ما بتوانیم مسائل را خوب 

دریابیم؟

خیلی سعی »گزی«بعضی از سوسیالیست ھای طرفدار 
نمودند تا این تضاد بارز را پوشش دھند کھ حتی تا مرز 

مارکسیزم ھم پیشرفتھ و رویدادھای فاصلھ گرفتن از 
بھ نظر آنان، در .اوکراین را بسیار بد و منفی ارائھ دادند

باید !اوکراین فاشیست ھا کودتا کرده و پیروز شده اند
یادآور شویم کھ باقیمانده ھای استالینیزم دولتی و طرفدار 

ھم بر )نقشی کھ پوتین و یانوکوویچ بازی کردند(روسیھ 
ھا، این آن.ست ھا بی تأثیر نبوده استاین سوسیالی

حقیقت را کھ گروه ھای فاشیستی نقش رھبری را در 
اواخر مبارزات خیابانی داشتند و حزب فاشیستی 

با وجود این کھ از اقلیت در اپوزیسیون »اسوابودا«
است، خیلی فعال بود و افراد آن بھ نیروھای پلیس جدید، 

ستھ و خواھان برچیده ، پیو»یانوکوویچ«بعد از سرنگونی 
دالیل را شدن زبان روسی از زبان رسمی اوکراین شدند، 

.این استدالل خود می دانند

ھی این گروه ھای مدارک محکمی حاکی از سازماند
وجود »سیا«اولیگارشی اوکراین و ۀفاشیستی بھ وسیل

عالوه بر این، این گروه ھا بالفاصلھ پس از توافق .دارد
بھ »یانوکوویچ«پوزیسیون با و در ان جناح میانھ ربی

بھ ھرحال، بھ صرف .مبارزات شدید خیابانی پرداختند

این کھ یک عده گروه ھای فاشیستی بھ خیابان ریختھ و 
ھا بھ بھ زدوخورد دست زدند و بعد ھم عده ای از آن

ھا نیروی پلیس پیوستند، الزاماً بھ معنای این نیست کھ آن
اما این درست .ورده اندقدرت حکومتی را بھ دست آ

است کھ بورژوازی غربی و امپریالیست ھا از این گروه 
ھای فاشیستی در این دوران استفاده کردند، اما آنان کھ 
اکنون حکومت را گرفتند، غربی ھای شناختھ شده و 

.راستگرا می باشنداحزاب بورژایی

نیاز بھ از دروِن »پیروزی فاشیزم«در باال آمد کھ تز 
.ظاھر شد»گزی«ھ برداشت ھای اشتباه در مورد توجی
اول، با گفتن :نظری آن ریشھ در نکات زیر داردۀزمین

ھایی ھستند کھ در راست ترین عناصر آن«این کھ 
)یعنی آمریکا(خدمت منافع باالترین سلسلھ مراتب خود 

قرار می گیرند، بھ این معنی است کھ نیروھای طرفدار 
این .بدانیم»غیرفاشیست«یا »راکمتر راستگ«روسیھ را 

سسات دولتی ؤا ھم در حملھ بھ کریمھ و اشغال ممورد ر
ۀمالحظھ کردیم یا با مالحظ»بزرگۀروسی«با شعار 

آمده ایدیرینھ ۀاحزاب طرفدار روسیھ کھ از گذشتۀسابق
.اند

تئوری انتخاب یک امپریالیزم در مقابل دیگری بھ این 
زن با ھم برای ایجاد احزاب در توا«:صورت است

.ھژمونی بین امپریالیزم غرب و روسیھ و چین نیستند
این، بدین معنی است کھ ھژمونی قدرت ھای سرمایھ 

اروپا ختم می ۀی جھانی بھ بلوک آمریکا و اتحادیدار
لذا تمام تجزیھ و تحلیل ھایی کھ مبارزات تمام .شود

غرب احزاب را یکی دانستھ و بر انتقاد بھ امپریالیزم
ھمچنین از این .تکیھ نمی کند، از دید چپ محکوم است

ھ دیدگاه ھر نیرویی کھ ھژمونی امپریالیزم را در منطقھ ب
ھم بزند، مثل سوریھ، توازن قوا را بھ نفع آمریکا ضعیف 

در نتیجھ، اگر .کرده است، مثبت ارزیابی می شود
بگوییم کھ برخورد ھمسان با احزاب جنگ سرد نوین و 

رار ندادن توازن قوای نظام سرمایھ داری جھانی، ھدف ق
چیزی بھ جز سیاست زدایی زیر نقاب رادیکالیزم نیست، 

)sol.org.tr،فاتح یاشلی(».درست قضاوت کرده ایم

منظور از این نوع برخورد چیست؟ آیا سوسیالیست ھا 
اروپا دفاع ۀوسیھ و چین علیھ آمریکا و اتحادیباید از ر

کنند و ھر جا الزم بود، از دیکتاتورھایی مانند قذافی و 
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اسد و رژیم ھای ارتجاعی مانند ایران دفاع نمایند؟ پس 
از نظر ما گیج کننده است کھ می بینیم متخصصان 
سیاسی با عقاید بزرگ خود، در حال حاضر از رژیم 

اردوغان کھ در حال حاضر، آمریکا »ضد امپریالیستی«
!تحادیھ اروپا را بھ چالش کشیده، دفاع نمی کنندو ا

در واقع، باعث می شود ھااین نوع برداشت ھا و گرایش
کارگر کشورھایی کھ شاھد جنبش ھای اجتماعی ۀکھ طبق

ھستند و استثمار می شوند در کشمکش ھای بورژوایی، 
در حالی کھ می .از یک جبھھ علیھ دیگری دفاع کنند

کارگر را بھ ۀ، سیاست مستقل طبقشرایطتوان، در این
.عنوان آلترناتیو انقالبی بھ وجود آورد

خارج شدن از درگیری در کشمکش ھای امپریالیستی

ۀکارگر اوکراین بھ دو دستۀدر شرایط کنونی، طبق
این .طرفدار غرب و طرفدار روسیھ تقسیم شده است

اتفاق معموالً موقعی می افتد کھ کشور در حال درگیر 
آن ۀی امپریالیستی است و احتمال تجزبدر جنگ ھاشدن

ھمان طوری کھ در .بر اساس منافع امپریالیسم می رود
باال آمد، ارتش روسیھ دست بھ اقدامات نظامی گسترده 
ای در خاک اوکراین و بھ دستور پوتین زده است و این 

»سواستوپول«عمل را با اشغال فرودگاه ھای کریمھ در 
رچم روسیھ بر سر ساختمان ھای اشغال و بر افراشتن پ

در پی این .انجام داده است)از جملھ پارلمان(شده 
رسانھ ھم یک مصاحبھ با »یانوکوویچ«حرکت روسیھ، 

کھ اکنون »یانوکوویچ«.در نواحی مرزی انتشار دادھا
در حفاظت بھ سر می برد، حکومت جدید را بھ رسمیت 

دش، حکومت نشناختھ و گفت کھ دستگاه حکومت خو
قانونی است و او باز خواھد گشت و حق خود را خواھد 

البتھ از روسیھ »یانوکوویچ«در این بیانیھ، .ستاند
در عین حال، پارلمان کریمھ بھ .تقاضای کمک کرد

دست میلیشیای طرفدار روسیھ اشغال شده بود، حکومت 
جدید را با حذف کردن قائم مقام ھای تاتاری تشکیل داده 

، اعالم خواھد )روز انتخابات اوکراین(مھ ٢۵روز و در 
کریمھ از اوکراین را بھ رفراندوم ۀتجزیۀلأکرد کھ مس

ھمزمان، اعتراضاتی چند در طرفداری .خواھد گذاشت
از روسیھ در منطقھ رخ داد و عده ای از سربازان و 
افسران ارتش اوکراین در سطوح مختلف در صف 

تازه نیروی ۀفرماندکھ شامل(روسیھ قرار گرفتند 

دریایی، کسی کھ اخیراً توسط مجلس اوکراین بھ این 
در ضمن، ).سمت برگزیده شده بود ھم می شود

اعتراضات تاتارھای کریمھ بر ضد تھاجم و برای 
.رفراندوم مستقل ھمچنان ادامھ دارد

اوکراین اعالم بسیج کرده و این تھاجمات ۀحکومت تاز
ه ده و از غرب طلب کمک کردرا بھ دشمن یاغی نسبت دا

اما غرب ھنوز بھ این التماس ھا پاسخ مستقیم نداده .است
غرب .دارد»خرس روسی«و کوشش در منحرف کردن 

و »محکوم کرده«این اعمال روسیھ را »بھ طور جدی«
نمود و روسیھ را از نظر G-8تھدید بھ اخراج روسیھ از 

م است کھ ھیچ مسل.اقتصادی و تجاری در انزوا قرار داد
یک از این تھدیدھا تأثیری بر روسیھ نخواھد داشت و 

در چنین .پوتین بھ ھیچ وجھ عقب نشینی نخواھد کرد
شرایطی ما می توانیم امکانات و نتایج را این طور 

اوکراین یا لطمھ نخوردن ۀحکومت تاز.خالصھ کنیم
)اروپاۀنشدن بھ ناتو یا اتحادیبا وارد (منافع روسیھ را 

تضمین خواھد کرد و یا این کھ کشور عمالً تجزیھ خواھد 
کھ بھ (از سوی دیگر، این کھ تا چھ اندازه غرب .شد

روسیھ ۀرھای جسورانکمک اوکراین در برابر مانو
در حقیقت اعتراضی بھ این جدایی دارد، ھم )نشتافت

بدترین حالت این خواھد بود کھ ناتو .لھ استأخود مس
.ه و جنگ امپریالیستی در اوکراین آغاز گردددخالت کرد

تصور بوده و متأسفانھ ۀعواقب این حوادث فراتر از قو
یک جنگ داخلی ارتجاعی آماده ۀدر بھترین حالت، زمین

.شده است

ھا، در تمام این سناریوھا، این است کھ اینۀبدتر از ھم
حتی.در ھر حال مردم اوکراین بازنده خواھند بود

اقدامات قدرت ھای سرمایھ داری امپریالیستی بھترین 
برای مردم کارگر، باز ھم درد، بینوایی، خونریزی و 

دقیقاً بھ ھمین دلیل است کھ .مرگ بھ بار خواھد آورد
کارگر راه دیگری بھ جز ایجاد راه حل انقالبی خود ۀطبق

.ندارد
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:۵-١٩٨۴اعتصاب عظیم معدنچیان انگلستان از 

کھ بریتانیا را لرزانددوازده ماھی 

)بخش اول(

فھرستبازگشت بھ 

رھایی کارگر:از

سارا قاضی:ترجمھ

، ١٩٨۴م�ارس ١٢ظرف ساعاتی کوت�اه در روز دوش�نبھ 
٩»ی�ورک ش�ر«از مح�دودۀ »یورک ش�ر«صدھا معدنچی 

مقص���د آن ھ���ا .ش���دند١٠»ن���اتینگھم ش���ر«گذش��تھ و راھ���ی 
ب��ود ت��ا در مقاب��ل آن ت��ا ش��یفت ش��ب ١١»ھ��ار ورت«مع��دن 

.پیکت بگذارند

»ی�ورک ش�ر«در روزھای بعد ھم صدھا اعتص�اب کنن�دۀ 
»ن�اتینگھم ش�ر«مجداً بازگشتھ و در صحن خارجی مع�دن 

ھدف آنان این بود کھ ک�ارگران  مع�دن .پیکت می گذاشتند
را با خود متحد کرده و آنان را تش�ویق ب�ھ »ناتینگھم شر«

نمایند، تا از طری�ق اتحادش�ان بتوانن�د شرکت در اعتصاب
، م��دیر ک��ل مع��ادن ذغ��ال ١٢»ای��ان م��ک گرگ��ور«جل��وی 

تاکتی�ک او جل��وگیری .س�نگ را بگیرن�د ت��ا مع�دن را نبن��دد
.بود»ناتینگھم شر«از بھ سر کار رفتن معدنچیان 

ک�����ارگران مع�����دن زغ�����ال س�����نگ، ١٩٧٢در اعتص�����اب 
پیک��ت مع��دنچیان در جل��وی انبارھ��ا و ایس��تگاه ھ��ای ب��رق،

، بھ دالیلی کھ در زیر خواھد آم�د، ١٩٨۴گذاشتند، اما در 
مع��دنچیان مجب��ور بودن��د در مقاب��ل ک��ارگران دیگ��ر پیک��ت 

ای��ن حقیق��ت، رون��د اعتص��اب را ش��کل داده و ب��ر .بگذارن�د
.آن غالب شد

ت����ن از اف���راد پل����یس را ب����ھ ١٠٠٠ظ���رف چن����د س���اعت، 
ان فرس��تادند ت��ا در مقاب��ل اعص��اب کنن��دگ»ن��اتینگھم ش��ر«

ت���ن از ٨٠٠٠ظ���رف چن���د روز، ای���ن تع���داد ب���ھ .بایس���تند
این افراد نیمھ نظامی، بس�یار .نیروھای ذخیرۀ پلیس رسید

مجھز ب�وده و از مرک�ز دس�تور م�ی گرفتن�د و س�ریع عم�ل 
ن��اتینگھم «م�ی کردن�د و در ب�دو ورود تم��ام اط�راف مع�دن 

9Yorkshire
10 Nottinghamshire
11Harworth
12Ian MacGregor

دول���ت ب���یش از ده س���ال روی .را محاص���ره کردن���د»ش���ر
.اعتصاب کار و خود را آماده کرده بودروش مبارزه با 

دولت، نقشھ ھای روش سرکوب این اعتص�اب را ب�ا دق�ت 
پلیس، آم�وزش دی�ده، وس�ایل .طراحی و بررسی کرده بود

مخصوص بھ  محل آورده شده و شعبھ ای از آن با مرک�ز 
پلیس در ارتباط مستقیم قرار داشت و کامالً س�ازمان یافت�ھ 

.و آمادۀ حملھ بود

چن��دین س��ال ب��ود ک��ھ ب��ا مانورھ��ای ١٣»ت��وری«حکوم��ت 
مختل�ف از مب��ارزۀ نپخت��ھ علی��ھ مع��دنچیان خ��ودداری ک��رده 
بود و معتقد بود کھ این مبارزه زمانی باید ص�ورت پ�ذیرد 
کھ حکومت فرصت آماده شدن داشتھ و زم�ان ھ�م مناس�ب 

ل��ذا .جن��بش ک�ارگری ب��ھ ان��دازۀ ک�افی ن��رم نش�ده ب��ود.باش�د
د کھ از یک برخورد ناموفق، می کوشی»مارگارت تاچر«

.خودداری نماید

ب�األخره خ�ود را آم�ادۀ ای�ن »ت�وری«، حکومت ١٩٨۴در 
در نتیج�ھ، ب��ا گذاش�تن تنھ��ا ی�ک آلترن��اتیو .مب�ارزه م�ی دی��د
آن ھم این کھ از اعتصاب دست بکش�ند و -برای کارگران 

در واقع اجازه دھن�د ص�احبان و م�دیران عام�ل مع�ادن ھ�ر 
در حقیق��ت ک��ارگران را ب��ھ -بکنن��دک��اری ک��ھ م��ی خواھن��د

.مبارزه می طلبیدند

اکن��ون پ��س از  س��ال ھ��ا رک��ود و  بیک��اری ھ��ای ت��وده ای، 
جن���بش ک���ارگری در ض���عیف ت���رین موقعی���ت خ���ود ق���رار 
داش���ت؛ روحی���ھ و ت���وان مب���ارزه بس���یار ض���عیف ب���ود و 

ب��ھ دنب��ال »ت��وری«رھب��ری ب��ھ ج��ای مب��ارزه ب��ا حکوم��ت 
ارگران و خف�ھ ک�ردن کاھش دستمزدھا، تخری�ب فعالی�ت ک�

اتحادی������ۀ سراس������ری «.ت������وان مب������ارزاتی آن ھ������ا ب������ود
ب��ین س��ال ھ��ای .ھ��م ق��درت زی��ادی نداش��ت١٤»مع��دنچیان

بدون خونریزی ب�ھ مطالب�ات مع�دنچیان »تاچر«٢-١٩٨١
معدن یا بس�تھ ش�ده و ی�ا ب�ا ۴٠، ١٩٨۴تن داده بود و سال 

روحی��ۀ  مب��ارزاتی ک��ارگران بس��یار .ھ��م ادغ��ام ش��ده ب��ود
و ١٩٨٢بس��تھ ش��دن دو مع��دن یک��ی در س��ال .ودخ��راب ب��

تنھ��ا ب��ھ مب��ارزاتی مح��دود و در ١٩٨٣دیگ��ری در س��ال 
.محل معدن ھا انجامید

13Tory Government
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، ١٩٨١رأی در دس��امبر %٧٠ب�ا ١٥»آرت�ور اس�کارگیل«

ام��ا .ب��ھ ریاس��ت اتحادی��ۀ سراس��ری مع��دنچیان انتخ��اب ش��د
، بھ بھانۀ رد ریاست اتحادیھ و ١٩٨٢کارگران در ژانویۀ 

در .اف��زایش دس��تمزد، اعتص��اب کردن��د%۵۵ش��نھاد ب��ا پی
از مع���دنچیان رأی دادن���د ک���ھ ب���رای %۶١، ١٩٨٢اکتب���ر 

اض���افھ دس���تمزد و بس���تھ ش���دن مع���ادن اعتص���اب نکنن���د، 
مرتباً اعالم خطر م�ی »آرتور اسکارگیل«علیرغم این کھ 

ھیئت سراسری مدیران، بستھ »لیست پنھانی«کرد کھ در 
قرار داش�ت، ام�ا ی�ا او فاق�د معدن در دستور کار٧٠شدن 

اعتبار در میان ک�ارگران ب�ود و ی�ا ک�ارگران ت�وان مب�ارزۀ 
.بیشتر را نداشتند

ق�رار داش�ت »توری«این جّوی بود کھ در مقابل حکومت 
و لذا تصمیم گرفتھ ش�د ک�ھ ای�ن زم�ان مناس�بی ب�رای نش�ان 

.دادن قدرت می تواند باشد

ریاست ھیئ�ت بھ »ایان مک گرگور«، ١٩٨٣در سپتامبر 
»م��ک گرگ���ور«.سراس��ری م��دیران مع��ادن انتخ���اب ش��د

»ت��وری«کس��ی ب��ود ک��ھ ص��نعت ف��والد را ب��رای حکوم��ت 
، یکی از خشونت آمیزت�رین ١٩٧٠او در دھۀ .ایجاد نمود

کمپ��ین ھ��ای کارفرمای��ان را ب��ر ض��د ک��ارگران آمریک��ایی 
طراحی کرده بود کھ در تاریخ مبارزات ک�ارگری آمریک�ا 

او در .ھ ترین برخوردھا بھ شمار م�ی آی�دیکی از بی سابق
ک��ارش بس��تن مع��ادن و از ب��ین »ت��وری«دوران حکوم��ت 

اگر انتخاب او را ی�ک اع�الن جن�گ .بردن اتحادیھ ھا بود
بی پروا بھ حس�اب نی�اوریم، ب�ھ ج�رأت م�ی ت�وان گف�ت ک�ھ 

.قطعاً نشانۀ این آمادگی بود

ام��ا آی���ا اتحادی��ۀ سراس���ری  مع���دنچیان آم��اده جن���گ ب���ود؟
در ١٩٨۴چپگ��را در س��ال ١٦»پیت��ر ھی��ت فیل��د«پی��روزی 

ب�ھ س�مت دبی�ر اتحادی�ھ ک�ھ ١٧»ج�ان وال�ش«مقابل حریفش 
با اختالفی بسیار ناچیز ممکن گردید، جوابی منف�ی ب�ھ ای�ن 

معدنچیان ظاھراً ھنوز عقب نشینی را ترجیح .سؤال است
.می دادند

.حملھ را آغاز کرد»توری«در نتیجھ، حکومت 

15Arthur Scargil
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رس وقت��ی م��دیریت خب��ر بس�تھ ش��دن ک��ان ذغ��ال در اول م�ا
ی���ورک ش����ر «را داد، مع���دنچیان ١٨»کورتن���وود«س���نگ 
.بالفاص�لھ دس�ت ب�ھ اعتص�ابی غی�ر رس�می زدن��د»جن�وبی

»ی��ورک ش��ر«م��ارس، وقت��ی ک��ھ نیم��ی از ک��ارگران ۵در 
»ی���ورک ش���ر«نق���داً بیک���ار ش���ده بودن���د، ش���ورای منطق���ھ 

.مارس اعالم کرد٩اعتصاب رسمی را برای روز 

بس��تھ ش��دن مع��دن »ویل��ز جن��وبی«ول��ی ب��رای ک��ارگران 
دیگ��ر داس��تانی کھن��ھ ب��ود، چ��را ک��ھ آن ١٩»ل�وئیس مرتی��ر«

لذا اعتصاب کنندگان بھ .معدن مدتی بود کھ بستھ شده بود
.عملی��اتی وس���یع ت���ر از فعالی���ت ھ��ای محل���ی نی���از داش���تند

تجربۀ آن ھا در گذشتھ این بود ک�ھ ب�رای ای�ن ح�د مطالب�ھ، 
.بارزۀ شدید نشده بودندمجبور بھ م

م������ارس، ش������ورای محل������ی اس������کاتلند، مع������دنچیان ۶در 
.مارس نمود٩اسکاتلندی را دعوت بھ اعتصاب در روز 

س���ھ ھفت���ھ ای ب���ود ک���ھ ٢٠»پ���ول می���ز«مع���دنچیان، مع���دن 
.علیرغم بستھ شدن معدن، بھ بیرون ریختھ بودند

.در ریختن ھیزم بھ آتش دست داشت»ایان مک گرگور«
مارس، او بھ اتحادیۀ سراسری معدنچیان گف�ت ۶در روز 

٢٠مع���دن بس���تھ خواھ���د ش���د و ٢٠، ١٩٨۴ک���ھ در س���ال 
.ھزار نفر شغل خود را از دست خواھند داد

منظورش این بود کھ اتحادیھ یا بای�د عق�ب »مک گرگور«
نشینی کند و یا باید ببین�د ک�ھ م�ی توان�د او را از بس�تن ای�ن 

مت وقت بود کھ جنگ را لذا این حکو.معدن باز دارد٢٠
اما آیا این اتحادیھ کھ یک .انتخاب می کرد و نھ معدنچیان

س�ال پ��یش پیش��نھاد مب�ارزه داده ب��ود و از ط��رف ک��ارگران 
رد ش��د، ح��اال موقعی��ت دیگ��ری ب��ھ غی��ر از عق��ب نش��ینی 
داشت؟ برای حفظ شکوه و قدرت کارگری خود، البت�ھ ک�ھ 

.آلترناتیو ھم وجود داشت

ت اجرائی���ھ اع���الم ک���رد ک���ھ ک���ارگران م���ارس، ھیئ���٨در 
و اسکاتلندی اعتص�اب خواھن�د نم�ود »یورک شر«معادن 

و ک��ارگران ھ��ر مع��دن دیگ��ری ھ��م ک��ھ بخواھن��د ب��ھ آن ھ��ا 
.بپیوندند را استقبال خواھند کرد

آیا رأی گیری سراسری می بایس�تی ص�ورت م�ی گرف�ت؟ 
وظیفھ ھیئت اجرایی این بود ک�ھ مع�دنچیان را ب�ھ مقاوم�ت 
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بسیج کند، نھ این کھ مانع بسیج شدن »مک گرگور«علیھ

ل�ذا ھیئ�ت اجرای�ی، .آنانی ش�ود ک�ھ آم�ادگی مب�ارزه داش�تند
.علیھ رأی گیری سراسری رأی داد٣بھ ٢١

ک��ار آن��ان ص��د در ص��د درس��ت ب��ود ک��ھ در آن مقط��ع رأی 
ای���ن در حقیق���ت، وظیف���ھ ھیئ���ت .گی���ری سراس���ری نکنن���د

را بھ عھده گرفت�ھ و اجرایی بود کھ در آن مقطع، رھبری
می ایستاد، نھ این کھ اتحادی�ھ را »مک گرگور«در مقابل 

اگ�ر ب�ھ .فل�ج کن�د»ت�وری«در مقابل م�أمور قت�ل حکوم�ت 
سبک گذشتھ، بریتانیا مورد حملھ قرار می گرفت و جنگ 

و »ت������وری«رو در روی در پ������یش داش������ت، آن وق������ت 
دارودس�تھ ب�ا رأی گی�ری سراس�ری مخالف�ت ک�رده و عم��ل 

ھ پرسی را سرزنش می کردند، زی�را م�دعی م�ی ش�دند ھم
.کھ عمالً باعث فلج شدن حکومت می شد

در آن مقط��ع، م��ی گفتن��د ک��ھ ھ��ر ک��س در چن��ین ش��رایطی 
خواھ�ان ھم�ھ پرس�ی ش�ود، باع�ث م�ی ش�ود ت�ا حکوم�ت و 

فلج گردد و دانستھ ی�ا ندانس�تھ کم�ک ب�ھ دش�من »رھبری«
.می گفتنداز نقطھ نظر خودشان کامالً درست .می کند

در نتیجھ، آنانی کھ خواھ�ان ھم�ھ پرس�ی از جان�ب اتحادی�ھ 
م��ی باش��ند، ب��ھ ج��ای عک��س العم��ل ف��وری نش��ان دادن��د، ب��ا 
توجھ بھ این کھ حکومت سال ھای مدی�دی اس�ت ک�ھ ب�رای 
این حملھ طراحی کرده و اکنون آمادۀ حملھ اس�ت، آگاھان�ھ 

.ندیا ناآگاھانھ خواھان فلج کردن رھب�ری اتحادی�ھ م�ی باش�
وقت�ی م�ی خواس�تند مع�ادن را »ت�وری«و »مک گرگور«

.ببندند، در یک رأی گیری نظ�ر ک�ارگران را جوی�ا نش�دند
چن��ان چ��ھ در ی��ک رأی گی��ری ٨-١٩٧٧ھم��ین ط��ور، در 

سراسری کارگران بھ قبول نقشۀ دولت و دریافت مزای�ا و 
دست کش�یدن از اعتراض�ات خ�ود، رأی منف�ی داده بودن�د، 

و یا م�دیا ھ�م در م�ورد نقش�ھ دول�ت در سیاستمداران رژیم
.دادن پاره ای مزایا ب�ھ مع�دنچیان ھ�یچ اعتراض�ی نکردن�د

اکن���ون ھ���م ای���ن نقش���ھ، در می���ان ک���ارگران اخ���تالف نظ���ر 
ھ��م مش��تاقانھ در پ��ی دام��ن »ت��وری«ان��داخت و حکوم��ت 

ن�اتینگھم «در جری�ان اعتص�ابات .زدن بھ این اختالف بود
.ب می شد، این یک فاکتور اصلی محسو»شر

وقت��ی -کمیت��ۀ اجرای��ی، اج��ازۀ فل��ج ش��دن را ب��ھ خ��ود ن��داد
خطوط مبارزه مشخص شد معدنچیان، بسیار عالی بھ ای�ن 

ب��ا تش��ویق ھیئ��ت اجرای��ی، اعتص��اب .مب��ارزه پاس��خ دادن��د
.گسترش یافت

در من�اطق خ�ود ٢٢»کن�ت«و ٢١»دورھم«مارس، ٩روز 
در کنفرانس���ی ک���ھ از ط���رف .اعتص���اب را آغ���از کردن���د

اعتص�اب را »ویلز جنوبی«ادیھ گذاشتھ شد، نمایندگان اتح
م���ارس خ���ود ١٢و ١١تأیی���د کردن���د، ام���ا در روزھ���ای 

.معدنچیان دو بھ یک اعتصاب را رد کردند

MORI از %۶٢، یکی از مراک�ز س�نج آرا نش�ان داد ک�ھ
.کارگران خواھان اعتصاب بودند

در آن کنف�رانس، تص�میم گی�ری »ن�اتینگھم ش�ر«نمایندگان 
خود را موک�ول ب�ھ نتیج�ۀ آرای ک�ارگران ک�رده و رھب�ری 

.دو منطقۀ دیگر ھم رأی منفی دادند

مارس، وضع بھ ای�ن ش�کل ب�ود؛ پیک�ت گ�ذاران ١٢روز 
وارد عم���ل ش���ده و اعتص���اب را سراس���ری س���اختھ و ھ���ر 

بیش���تر .منطق���ھ را مجب���ور ب���ھ ورود ب���ھ اعتص���اب کردن���د
أی قبل�ی، از اعتصاب، علیرغم ر»ویلز جنوبی«کارگران 

در ط�ول ی�ک .حمایت و فوراً در اعتصاب شرکت کردن�د
سال مبارزه و تحمل مشقت ھا و محرومیت ھ�ا، ک�ارگران 

محکم ایستاده و مقاومت خود را بھ نمایش »ویلز جنوبی«
.گذاشتند

مارس، کمیتۀ سراسری مدیران اعتراف کرد کھ ١۴روز 
ینگھم ن�ات«مع�دن .نقداً بستھ شده ب�ود١٣٢معدن، ١٧۴از 
»ی��ورک ش��ر«اق�دام مع��دنچیان .مش��کل بزرگ��ی ب��ود»ش�ر

در برق��راری اعتص��اب سراس��ری در ابت��دا ت��ا ح��دی نتیج��ھ 
یک�ی ٢٣»دی�وی ج�ونز«م�ارس، ١۵وقت�ی روز .مثبت داد

در ح���ال پیک���ت، کش���تھ ش���د »ی���ورک ش���ر«از مع���دنچیان 
تا روز یکش�نبھ بع�د از آن در منطق�ھ خ�ود »ناتینگھم شر«

.اعتصاب گذاشت

م���ارس، طب���ق گ���زارش خ���ود کمیت���ۀ سراس���ری ١۶روز 
.معدن فعال باقی مانده بود١١مدیران، تنھا 

مارس، یک ھمھ پرس�ی انج�ام ش�د ١۶و ١۵در روزھای 
بھ اعتصاب رأی ٢٤»نورتومبرلند«کھ در نتیجۀ آن منطقۀ 

مثب���ت داده، ام���ا من���اطقی ک���ھ گ���رایش ھ���ای راس���تگر در 
٢٦»میدلن��د«٢٥»کامبرلن��د«میانش��ان ق��وی ت��ر ب��ود، مانن��د 
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ویل�ز «و »ناتینگھمش�ر«٢٨»لنکس�ت ش�ر«٢٧»دربی شر«

م���ارس، نماین���دگان ١٨روز .رأی منف���ی دادن���د»جن���وبی
نتیج��ۀ آرای .تص��میم ب��ھ بازگش��ت گرفتن��د»ن��اتینگھم ش��ر«

٢٩»الیشستر ش�ر«مارس نشان داد کھ در منطقۀ ٢٠روز 

.از کارگران معدن مخالف اعتصاب بودند%٩٠

شعاب پدید آم�ده ب�ود، ام�ا ب�دون ی�ک در میان معدنچیان، ان
آن چھ کھ بعد از این اتفاق افت�اد، بس�تگی ب�ھ .خط مشترک

قدرت آن معدنچیانی داش�ت ک�ھ ھن�وز ب�ھ پیک�ت ادام�ھ م�ی 
دادن�د و نی��ز ب�ھ برخ��ورد مع�دنچیانی ک��ھ ب�ھ اعتص��اب رأی 
منف�ی داده بودن��د، ول��ی در مقاب�ل ای��ن اعتص��اب کنن��دگان و 

.د، قرار گرفتھ بودندآنان کھ پشتیبانی می کردن

م�دیا و سیاس��تمداران وق�ت ب��ا کل�ی سروص��دا راه ان��داختن، 
می گفتند کھ نباید بدون یک رأی گیری سراسری دست بھ 

رأی گی�����ری سراس�����ری نش�����انۀ رعای�����ت .اعتص�����اب زد
.دموکراسی می بود و ھر روش دیگری غیر دموکراتیک

یکھ بھ تازگی انتخاب ش�ده ب�ود، ب�ا زب�ان»پیتر ھیت فیلد«
آی���ا ک���ارگرانی ک���ھ ھن���وز «:بس���یار س���اده و روش���ن گف���ت

ش�اغلند و در ک��ار خ��ود موف��ق، ق�رار اس��ت رأی بدھن��د ک��ھ 
ک�ارگران بیک�ار ش�ده ح�ق اعتص��اب دارن�د، ی�ا ن�ھ؟ در ای��ن 

در آرای "دموکراس������ی"ص������ورت، اس������تفاده از مفھ������وم 
عم���ومی، عم���الً دموکراس���ی را ب���ھ حرب���ۀ س���تم در ح���ق 

اگ�ر ھ�م نی�از ب�ھ رأی .ک�ردکارگران بیکار شده تبدیل م�ی 
از خ����ود ای����ن %۶١اکثری����ت باش����د، طب����ق آم����ار اخی����ر، 

».کارگران بھ اعتصاب رأی مثبت داده بودند

داش����ت از چ����ارچوب ک����ار اتحادی����ۀ »ت����وری«حکوم����ت 
سراسری مع�دنچیان ب�رای بس�تن دس�ت ک�ارگران بیک�ار ی�ا 

ب�ھ عقی�ده دم�وکرات .در حال بیکار شدن، استفاده می کرد
و دارودس�ت ھ�اش، »توری«غریب، مانند ھای عجیب و 

آن ھا فقط می توانستند مبارزه کرده و بکوشند ت�ا از می�ان 
اتحادی��ۀ ف��درال، نظ��ر اکثری��ت را ب��ھ انج��ام ای��ن اعتص��اب 

اما اگر نتوانستند، آن وقت باید روی زمین پھن .جلب کنند
از روز آنان عب�ور و »توری«شده و بگذارند تا حکومت 

»کن�ت«ا نابود کرده و مع�ادن را مانن�د تمام زندگی شان ر
.از بین ببرد»ویلز جنوبی«و 

26Midland
27Derbieshire
28Landcastshire
29Lieschestershire

در »ت�وری«بندھای تازه در قانون اتحادیھ ھ�ای ک�ارگری 
م��ورد آرای سراس��ری، در واق��ع اتحادی��ھ ھ��ا را ب��ھ ماش��ین 

ش�بھ دم�وکرات .سرکوب مبارزات کارگری تبدیل می کند
نشس�تھ ان��د و »ح�زب طبق�ۀ ک�ارگر«ھ�ایی ک�ھ در رھب�ری 

در تمام مدت اعتصاب، در تبلیغ�ات علی�ھ رھب�ری اتحادی�ۀ 
سراسری معدنچیان از گرفتن آرای عم�ومی حمای�ت ک�رده 
و ادامھ دادند، می خواس�تند ک�ھ دقیق�اً در چ�ارچوب ق�وانین 

.عمل کنند»توری«اتحادیھ ای 

وقتی پیشروان مبارزه از میان مع�دنچیان اعتص�اب را راه 
در –ک��ھ از س��ایر ک���ارگران انداختن��د، ک��امالً ح��ق داش��تند 

.بخواھن�د ک�ھ ب�ھ آن�ان بپیوندن�د-درجۀ اول سایر مع�دنچیان
کھ در ابتدا رأی منفی داده بود را مالحظھ »ویلز جنوبی«

ی�ا .خواھیم کرد کھ چگونھ این مس�یر مب�ارزه را ادام�ھ داد
ای��ن ک��ھ آن��ان ای��ن ح��ق را ھ��م نداش��تند؟ اگ��ر ج��واب منف��ی 

ف��ی م�ی دھن��د، ب��از ھ��م از اس�ت، چ��را؟ آن��انی ک�ھ ج��واب من
حمایت می کنن�د ک�ھ »توری«قانون اتحادیھ ھای کارگری 

.را نمی دھد»حمایتی«اجازه پیکت 

البت����ھ اگ����ر تم����ام اتحادی����ۀ سراس����ری مع����دنچیان، از ای����ن 
ی�ک نکت�ھ .اعتصاب حمایت می کرد، خیلی بھتر م�ی ب�ود

، ھم�ین نداش�تن ١٩٨۴اساسی در مورد اعتصابات م�ارس 
ب�ا وج�ود ای�ن، رھب�ری اتحادی�ھ و .ری ب�ودپشتیبانی سراس�

ک�ھ از »ت�وری«کارگران مبارز مجبور بودن�د علی�ھ حمل�ۀ 
نظ���ر زم���انی بھت���رین موق���ع را ب���رای حمل���ھ یافت���ھ ب���ود، 

.بجنگند

ت��راژدی ای ک��ھ ت��ا م��ارس –بخ��ش اول ت��راژدی مع��دنچیان
ادامھ یافت و با موسیقی و شعر خواندن، بھ ھمراه ١٩٨۵

ن و خ�انواده ھ�ای مع�دنچیان ب�ھ س�ر خوانندگان و نوازن�دگا
ای��ن ب��ود ک��ھ اتحادی��ۀ سراس��ری مع��دنچیان -ک��ار بازگش��تھ

بخش مبارز و در حال جن�گ آن مجب�ور .منشعب شده بود
ب��ود ک���ھ ب��رای کس���ب ھمبس���تگی طبق��ۀ ک���ارگر در س���طح 
ابت��دایی و ب��رای دف��اع از ش��غل خ��ود، درخواس��ت نم��وده و 

.حتی مورد امتناع ھم قرار گیرد

ادامھ دارد
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نظری بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی موجود

و چگونگی احزاب سیاسی در افغانستان

فھرستبازگشت بھ 
)صحبت شفاھی(

!بھ اجازهء رفیق مراد رئیس جلسھ و رفقای عزیز

طوریکھ شما می دانید، از سالھای اخیر دھھء ھفتاد بھ 
سی و شش سال، اوضاع این طرف، یعنی طی حدود 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی افغانستان درگیر 
بحران و بی ثباتی ھاست و مداخلھ از خارج ھمیشھ وجود 
داشتھ است، کھ بیان و توضیح ھمھ حوادث و رویداد ھای 
این سالیان، یک بحث تاریخی است و در اینجا متأسفانھ 

!نمی گنجد

و بخصوص ھفتم اکتوبر بعد از حوادث یازدھم سپتامبر 
، کھ افغانستان مورد ھجوم نظامی و مستقیم ایاالت ٢٠٠١

متحده قرار گرفت و مداخالت مخفی گذشتھ با مداخلھء 
علنی جا عوض کرد، دور تازه ای در حیات سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و نظامی افغانستان آغاز شد، کھ در 

، یعنی بحث امروز فقط بھ مرور مختصر آن اکتفا می کنم
!تا امروز٢٠٠١از ھفتم اکتوبر 

بھ منظور بحث پیرامون اوضاع امروز افغانستان، الزم 
است کمی بھ عقب برویم و قضایا را تا حدودی در پیوند 

:با گذشتھ بررسی کنیم

از آنجائیکھ فروپاشی شوروی و ھمزمان سقوط آخرین 
دور حاکمیت ھای حزب دموکراتیک خلق، برای 

از جملھ ایاالت متحده یک حادثھ ای کشورھای غربی
غیر منتظره بود و آنھا نمی توانستند با سرعت بدیل ھای 
مناسبی برای ادارهء امور افغانستان داشتھ باشند، تا ورود 
طالبان بھ قدرت، ظاھراً موضع بیطرفانھ ای را در قبال 

.افغانستان اتخاذ کردند

رھای مساعد و ھدف از اتخاذ آن تصمیم، نھ تنھا نبود کاد
طرف اعتماد غرب، بلکھ بھ دلیل ناکام ساختن و بدنام 

واقعاً .افغانستان نیز بود»جھاد«نمودن اسالمگرایان یا 
و )خورشیدی١٣٧١(طی سالھای جنگ داخلی 

تصادمات ذات البینی گروه ھای جھادی، مردم افغانستان 
خاصتاً اھالی پایتخت زیاد صدمھ دیدند و کشور بیشتر 

.ن گشتویرا

پس از سقوط طالبان در اکتوبر (و اما، در دور بعدی 
، غرب بار دیگر مجاھدین را، بھ دلیل پاداش )٢٠٠١

خدمات شان در ھموار سازی زمینھ ھا برای اشغال 
اما این بار سران .افغانستان، بھ قدرت رسانیدند

مجاھدین، دیگر آن سرفرازی قبلی را بنابر فجایع سالھای 
اشتند و لذا مطیعانھ تر از گذشتھ، از غرب جنگ داخلی ند

.اطاعت می کردند

حضور مجدد مجاھدین بھ قدرت کھ با خواست و ارادهء 
مردم افغانستان منافات داشت، ھیچ بھبودی در اداره و 
سیستم حکومت داری آنھا در افغانستان وارد نکرد و 
خسارات و ضایعات جنگ نھ تنھا ادامھ یافت، بلکھ از اثر 
بی کفایتی و فساد دولتی حاکم بر کشور، فقر و گرسنگی، 

یماری و مھاجرت ھای اجباری نیز بیشتر بیکاری، ب
.شدند

باید خاطر نشان ساخت کھ، یکی از دالیل اساسی فقدان 
کادرھای متخصص در دورانھای اقتدار مجاھدین آنبود 
کھ، اکثر کادرھای دولتی و متخصص افغانستان، 

ا بودند و .خ.د.تحصیلکرده ھای شوروی و اعضای ح
.داشتغرب باالی آنھا اعتماد و باور ن

لذا با ورود مجدد مجاھدین بھ قدرت، دور تازه ای از 
غارت و رھزنی ثروت ھای موجود و وارده بھ افغانستان 
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آغاز شد، کھ نھ تنھا در آن سران دولتی و جنگ ساالران 
سابق دست داشتند، بلکھ شبکھ ھا و شرکت ھای 
خصوصی خارجی بھ شمول نظامیان ارشد کشورھای 

نیز ذینفع بودند، کھ از دید رسانھ غربی در افغانستان
از اثر آن غارتھای آشکار کھ .ھای غربی پنھان نبوده اند

امروز غرب بدان معترف است، میلیارد ھا دالری کھ 
گویا برای رشد، توسعھ و باز سازی افغانستان تخصیص 

.یافتھ بود، بیرحمانھ غارت شدند

سال بعد از حضور مستقیم غرب و ١٣در جریان 
اصل آنھمھ فساد و غارت، افغانستان بھ یک کشور مح

مصرفی و بازار فروش کاالی خارجی مبدل شده و 
.گراف بیکاران و مھاجرین، رو بھ افزایش گرفت

شایان توجھ است کھ یکی از دالیلی کھ افغانستان را بھ 
سوی بی ثباتی بیشتر سیاسی و اقتصادی کشانید، ویرانی 

افغانستان بود، زیرا بیش از ھای عمدی تأسیسات قبلی 
ھشتاد در صد تأسیسات صنعتی، فرھنگی و نظامی 
افغانستان از کمک ھای بالعوض شوروی تمویل شده 
بودند، کھ عمداً و بھ اشارهء غرب توسط مجاھدین منھدم 

.و ویران شدند

قوای مسلح دوران نجیب هللا، کھ یکی از نیرومند ترین 
و »سیا«س پالن مشترک اردو ھای منطقھ بود، بر اسا

آی پاکستان از ھم پاشیده شد و زمینھ ھا را .اس.آی
آنچنان فراھم ساخت، تا افغانستان بعد از بھ قدرت رسیدن 
مجاھدین، ھمیشھ احساس خطر و بی امنیتی کند و محتاج 

امروز اردوی افغانستان، جز سالح سبک .غرب باشد
ھ چگونگی دستی، چیزی بیش ندارد و از ھمین سبب مسأل

و خروج احتمالی قوای ٢٠١۴امنیت اش با ختم سال 
!از افغانستان، زیر سوال قرار دارد»ناتو«

در حال حاضر، نیمی کشور تحت کنترول نظامی طالبان 
و نیمی دیگر با ترس از دھشت افگنی ھای طالبان قرار 
دارد، و لذا وضع تعلیم و تربیھ، تجارت، صنایع، باز 

فغانستان، با رکود و بحران بزرگی سازی و توسعھء ا
مواجھ است و سیل بیکاران بھ کشورھای ھمسایھ خاصتاً 
ایران سرازیر می شوند و مھاجرت ھا بھ غرب کھ بعضاً 

.با وقایع فاجعھ باری ھمراه می گردد، ھمچنان ادامھ دارد

امنیت و ثبات، نھ تنھا در محالت دور دست، بلکھ در 
اشتھ و از ناحیھء انفجارات کابل پایتخت نیز وجود ند

انتحاری، گروگانگیری، اختطاف، راه گیری، ترور و 
خشونت علیھ مردم از جملھ زنان و اطفال، رو بھ افزایش 

فقر و گرسنگی، کار اجباری کودکان، تن فروشی .است
زنان، افزایش گدایان روی جاده ھا، اطفال بی سرپرست 

ای دیگر، از و معیوبین و معلولین جنگ و دھھا مسألھ 
.مشکالت بزرگ افغانستان امروز اند

اگر اوضاع امروزی افغانستان را بھ صورت فشرده و 
در کل بررسی کنیم، سھ مسألھ ای اساسی بر کل کشور 

:سایھ انداختھ است

.مسألھ انتخابات ریاست جمھوری:١
.مسألھ گویا صلح با طالبان:٢
.با امریکامسألھ امضای توافق نامھ ای امنیتی :٣

در مورد ھر یکی از مسألھ ھای فوق، چند نکتھ ای 
:فشرده و مختصر عرض می کنم

:مسألھ اول، انتخابات

طوریکھ ما می دانیم، مسألھ انتخابات در کشور جنگ 
زده و اشغال شده ای چون افغانستنان، یک مسألھ کامالً 

غرب در رأس ایاالت متحده با .تبلیغاتی و شکلی است
ھ از عدم آمادگی مردم و وضع جنگی افغانستان اینک

بخوبی آگاه است، اما این پروسھ را برای آنکھ بھ جھانیان 
نشان داده باشد کھ چنین دستآوردی را برای افغانستان 

.فراھم کرده، ادامھ می دھد

مردم افغانستان کھ خاطرات تلخی از جنگ داخلی گروه 
سال اشغال امریکا دارند، بھ ھیچ یک ١٣ھای جھادی و 

از یازده کاندید ریاست جمھوری باور و اعتماد ندارند، 
زیرا ھیچ یکی از آنھا، از مردم افغانستان نمایندگی نمی 
کنند، بلکھ بھ گروه ھای جھادی، قومی، زبانی و مذھبی 

و »جھاد«ھ اند و در نزد مردم بنابر جرایم دوران وابست
.سالھای قدرت دولتی شان، مجرم پنداشتھ می شوند

طالبان، :انتخابات از ناحیھ ای دیگری ھم تھدید می شود
کھ باالی نیمی از کشور کنترول نظامی دارند، بنابر 
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مخالف اند و لذا آنرا »انتخابات«عقاید شان، با پدیده ای 

عدم اشتراک اکثریت زنان در انتخابات، .ی کنندتحریم م
خود مشکل دیگریست کھ مشروعیت انتخابات را زیر 

.سوال می برد

:مسألھ دوم، مذاکرات صلح با طالبان

بزرگترین مانع در راه صلح با طالبان این است کھ، 
»قرآن«طالبان قانون اساسی را نمی پذیرند و اتکا بر 

ک گروه سیاسی نیستند کھ بھ مذاکره ثانیاً طالبان ی.دارند
و دیالوگ تن بدھند، بلکھ گروه نظامی و دھشت افروزی 
اند کھ جز جنگ، ویرانی، قتل و غارت، چیزی را نمی 

ثالثاً این گروه رھبر واحدی ندارند و ھر قوماندان .دانند
گروھی، در ساحھء تسلط اش، از خود قانون وضع می 

ھمیشھ شکننده و )طالبانصلح با(لذا این پروسھ .کند
.ناکام بوده است

:مسألھ سوم، امضای توافق نامھ ای امنیتی با امریکا

موضوع اصلی این توافق نامھ را تشکیل دایمی پایگاه 
ھای نظامی امریکا در افغانستان تشکیل می دھد، کھ 
کرزی تا حال از امضای این سند شانھ خالی کرده است، 

ی ھمیشھ با سیاست وداع خواھد زیرا تا یکماه دیگر برا
کرد، لذا امضای آنرا کھ بدنامی تاریخی می داند، بھ 

.تعویق انداختھ است

یکی از دلیل ھای دیگر بھ تعویق افتیدن امضای این سند، 
.گویا کھ نھ پذیرفتن شرایط افغانستان توسط امریکا است

کرزی پیشنھاد کرده تا حمالت شبانھ بر منازل مردم و 
ت نظامی امریکا متوقف شود، درست آنچھ برای عملیا

امریکا قابل قبول نیست، زیرا وقتی این عملیات متوقف 
شود، ضرورت و موجودیت قوایش نیز منتفع می شود و 
باید افغانستان را ترک کند، در حالیکھ می خواھد جنگ 
ادامھ یابد و بھانھ شود برای موجودیت نظامی اش در 

.افغانستان

تحلیلگران عقیده دارند کھ این شانھ خالی کردن بعضی از 
کرزی از امضای توافقنامھ، در مشوره و تفاھم با 
واشنگتن است، زیرا امریکا می خواھد بھانھ برای بیرون 

شدن آبرومندانھ از افغانستان بیابد، کھ چندان در 
!محاسبات سیاسی، معقول جلوه نمی کند

ب سیاسی موجود حاال معلوماتی مختصری در مورد احزا
:افغانستان

، بھ صورت )١٣۴٣(تا اوایل دھھء چھل خورشیدی 
رسمی حزبی در افغانستان وجود نداشت، اما فعالیت ھای 

نھضت «.منفردانھ و خود جوش وجود داشتھ است
و بعضی حلقاتی »جوانان بیدار«، »مشروطھ خواھان

دیگری بودند کھ علیھ نظام ھای استبدادی وقت مبارزه 
کردند، کھ در صورت دستگیری، بھ اشد جزا یعنی می

.اعدام محکوم می شدند

مشھور »دھھء دموکراسی«اما در دھھء چھل کھ بھ 
است، برای اولین بار قانون اساسی از جانب شاه سابق 
محمد ظاھر توشیح و مطابق بھ آن، تشکیل احزاب 

حزب دموکراتیک «احزاب مانند .سیاسی اعالن گردید
، اسالمیست ھا و )مائویست ھا(»لھء جاویدشع«، »خلق

کھ اولین حزب سوسیال »افغان ملت«گروھی بھ نام 
دموکرات افغانستان بھ شمار می رفت، از اولین احزاب 

.سیاسی افغانستان بھ شمار می رفتند

بعد از سقوط شاه تا حضور امریکائیان در افغانستان 
ای تک ، در افغانستان سیستم ھ)٢٠٠١ھفتم اکتوبر (

حزبی وجود داشت، اما امروز در حدود بیش از ھشتاد 
)دادگستری(حزب و جریان سیاسی در وزارت عدلیھ 

ثبت شده اند، کھ ھمھ احزاب اسالمی، قومی و سوسیال 
بنابر مندرجات قانون اساسی، ھیچ حزبی .دموکرات اند

کھ با احکام اسالم مخالف باشد، در افغانستان جواز 
.فعالیت ندارد

با تشکر از توجھ رفقا 
٢٠١۴نھم مارچ 
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بحثی پیرامون مؤلفھ ھای احیای مارکسیستی

فھرستبازگشت بھ 

بحث زیر بھ وسیلۀ رفیق آرام نوبخت در سلسلھ جلسات 
چھار «ھفتگی احیای مارکسیستی، این بار با موضوع 

.، ایراد شده است»مؤلفۀ احیای مارکسیستی

ھمان طور کھ اطالع .با درود بھ رفقای حاضر در جلسھ
دارید، قرار است تا در این جلسھ و مدت اندکی کھ داریم، 
بھ توضیح بیشتر و دقیق تر مؤلفھ ھای عمومی احیای 

بھ ھمین دلیل من بی مقدمھ بھ .مارکسیستی بپردازیم
.سراغ بحث اصلی می روم

از سال ھمان طور کھ می دانید جھان سرمایھ داری
بھ این سو وارد بدترین بحران تاریخی خود شده و ٢٠٠٧

ھمین موضوع واکنش میلیونی توده ھای مردم را در 
مقدمھ ای بر «مارکس در .سطح دنیا در پی داشتھ است

یک طرح شماتیک از »ادای سھمی بھ نقد اقتصاد سیاسی
در این جا .بحران و وقوع انقالب بھ دست می دھد

ی شود کھ ما برای بررسی وضعیت ھر صحبت از آن م
جامعھ ای باید نگاه خود را بھ دو وجھ متمرکز کنیم؛ اول 

یعنی خود انسان، دانش و تکنیک، (سطح نیروھای مولد 
در واقع یعنی نیروھای مولد ناظر بھ .است)و طبیعت

اما در بین .رابطۀ بین انسان تولیدکننده و طبیعت است
مناسبات «طی وجود دارد کھ خود تولیدکنندگان ھم رواب

این روابط و مناسبات تولیدی .خوانده می شود»تولیدی
با سطح معینی از نیروھای مولد مرتبط است و متقابًال 

بنابراین .سطح نیروھای مولد را تحت کنترل خود دارد
اگر این دو فاکتور را بھ عنوان یک کل واحد و متقابالً 

ھوم شیوۀ تولیدی در یک مرتبط با یک دیگر ببینیم، با مف
جامعھ رو بھ رو ھستیم کھ اساس آن جامعھ را تشکیل می 

در شرایطی ھست کھ مناسبات موجود تولیدی، خود .دھد
مانع پیشرفت و رشد نیروھای مولد می شود، و این ھمان 
زمینۀ عینی بروز انقالب برای تغییر مناسبات تولیدی 

ی یک نظام از آن جا کھ نظام سرمایھ دار.کھنھ است
جھانی است، این شرط عینی انقالب مدت ھاست کھ در 
سطح جھانی وجود دارد و حتی از شدت پختگی در 

بھ این معنا کھ سرمایھ داری .آستانۀ گندیدگی نیز ھست
با تحمیل جنگ، ویرانی، تخریب محیط زیست، تحمیل 
بیکاری و سوانح کار و غیره، با دست خود دارد دو پایۀ 

»طبیعت«و »نیروی کار«ھ ارزش، یعنی تولید ھرگون

را در سطح وسیع ویران می کند و مدت ھاست کھ مسیر 
با این حال .رشد نیروھای مولد را مسدود کرده است

انقالبی بھ وقوع نپیوستھ و این نشان می دھد کھ جای 
عنصر ذھنی، یعنی اراده و رھبری انقالبی سوسیالیستی 

ایش ھای در عوض اما انواع گر.خالی است
در »سوسیالیستی«و سازمان ھای »مارکسیستی«

این جاست کھ باید .سراسر جھان بھ وفور یافت می شوند
ھا با ھم و »سوسیالیست«دید مخرج مشترک ھمۀ این 

.تفاوت آن با سوسیالیزم علمی مارکس در کجا نھفتھ است

مؤلفۀ اول

پیش از خود مارکس و )کمونیستی(جنبش سوسیالیستی 
حتی جالب است کھ اصطالح .س ھم وجود داشتانگل

، حقوقدان »اتیین کابھ«را اولین بار »کمونیزم«
اقتصادی، و )یا رژیم(فرانسوی، بھ عنوان یک آموزه 

بھ ١٨٣٠عقاید سیاسِی معرف این آموزه، در اواخر دھۀ 
در ھمین دوره بود کھ کتاب معروف او، .کار برد

س تا پیش از انقالب در بین کارگران پاری،»ایکاریا«
مھمانی «بھ محبوبیت وسیعی دست یافت و حتی ١٨٤٨

شکل رایج اعتراض در دوره سلطنت -»ھای کمونیستی
گسترش این اصطالح تا آن حد .برگزار می شد-ژوئیھ

١٦بود کھ مارکس نخستین مقالۀ سیاسی اش را بھ تاریخ 
در این مورد نوشت و در ھمان جا ١٨٤٢اکتبر 

را جنبش جھانی دانست کھ نقداً وجود دارد و »کمونیزم«
خود را در بریتانیا، آلمان و ھمین طور فرانسھ متجلی می 

.کند و ریشھ ھایش بھ افالطون بازمی گردد و غیره

اما امتیاز تاریخی مارکس در این است کھ نخستین 
از سوسیالیزم را تدوین و ارائھ »علمی«بندی فرمول

فاصلھ پرسید کھ در این جا صفت اما باید بال.کرده است
دقیقاً بھ چھ مفھومی است؟ در واقع پیش از »علمی«

»تخیلی«مارکس، جریان ھای مختلف سوسیالیزم 
در تقابل با ھمین »علمی«، مفھوم وجود داشت)اتوپیایی(

سوسیالیزم تخیلی، ابتدا در انگلستان فئودالی .خصلت بود
ور در کتابی با میالدی، پدیدار شد و توماس م١۶قرن 

بھ توضیح و )میالدی١۵١۶(»آرمان شھر«عنوان 
در واقع ھمان طور کھ مارکس ھم .تشریح آن پرداخت

تلویحاً اشاره می کند، سوسیالیزم تخیلی یک دیدگاه 
بوده است »کمونیزم اولیھ«نوستالژیک نسبت بھ دورۀ 

کھ رھایی از چنگ نابرابری و ستم شدید نظام فئودالی را 
ازگشت بھ روابط و مناسبات این دوره جستجو می در ب
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در حقیقت تصور می کرد کھ با داشتن ایدۀ »مور«.کرده

جامعۀ آرمان شھری خود، تنھا کافیست کھ اشرافیت را بھ 
امکان ساختن چنین جھانی متقاعد سازد تا نھایتاً چنین 

تا قرن ھجدھم، این .دنیایی واقعاً بتواند ساختھ شود
.ھ میزان ناچیزی تکامل یافتھ بودتصور تنھا ب

وجھ مشترک ھمۀ سوسیالیست ھای تخیلی، ضّدیت آن ھا 
تمامی.با استثمار وحشیانۀ نظام سرمایھ داری بود

سوسیالیست ھای تخیلی قرائت و برداشت مختص بھ خود 
را از یک جامعۀ اخالقی و انسانی داشتند، و امیدوار 

نفوذ کند تا بلکھ بودند کھ این قرائت، در درون جامعھ
مردم بھ سوی محو مناسبات بربریت سرمایھ داری و 

دھی مجدد جامعھ مطابق با اندیشھ ھا و موعظھ سازمان
در واقع برای سوسیالیست ھای .ھای آن ھا، قدم بردارند

تخیلی اساسی ترین نیروی پیش برنده برای رسیدن بھ 
حال با این.جامعۀ نوین آموزش و تعلیم و تبلیغات بود

گرا ھیچ یک از آن ھا نھ یک استراتژی عینی و واقع
ی خاص خود داشتند و »اتوپیا«برای دست یافتن بھ این 

گرا بودن دیدگاه خاص خود را در قیاس نھ توانستند واقع
.با سایر دیدگاه ھا نشان دھند

اما مارکس و انگلس خود را بھ انتقاد از سوسیالیست ھای 
ن ھا بھ عالوه در انتقاد بھ آ.تخیلی محدود نکردند

سوسیالیزم فئودالِی ضّد انقالبی، سوسیالیزم خرده 
بورژوایی و سوسیالیزم محافظھ کارانۀ بورژوایی ھم 

علت ھمۀ این مرزبندی ھای مارکس و .ثابت قدم بودند
.، مشخص است»سوسیالیزم«مختلف»انواع«انگلس با 

در ذھن سوسیالیزم بھ عنوان آلترناتیو سرمایھ داری،
طبقات مختلف با انگیزه ھای مختلف، معانی مختلفی 

کھ در مقام ریاست حکومت آلمان »بیسمارک«مثًال.دارد
را »ضّد سوسیالیستی«قانون ١٨٧٠در اواخر دھۀ 

دولت «تصویب کرد، چند سال پس از آن اعالم کرد کھ 
!»باید بھ معرفی بیشتر سوسیالیزم در پارلمان ما بپردازد

مروز ھم حزب سوسیالیست فرانسھ را داریم کھ ھمین ا
دومینیک اشتراواس کان، مدیر سابق صندوق بین المللی 

!بوده است»سوسیالیست«پول عضو آن و بھ این اعتبار 

بھ ھر حال مارکس راه خود را این سنت اتوپیایی جدا 
حوزۀ مشخص بود کھ دوکرد و از طریق مطالعھ در 

مارکس .یۀ علمی آن بنا کندتوانست سوسیالیزم را بر پا
روی آورد و ھمین امر او را تاریخابتدا بھ مطالعۀ عمیق 

بھ این جمع بندی رساند کھ نیروی محرکۀ توسعھ و 

تکامل تاریخی، چیزی نیست جز مبارزۀ طبقاتی، و در 
تاریخ تمامی جوامع تاکنون «:ھمین جاست کھ می گوید

عبارت بھ این .»موجود، تاریخ مبارزۀ طبقاتی است
البتھ .ظاھر ساده، کلید درک علمی مارکس و انگلس است

این نتیجھ گیری یک استدالل و ادعای تجربی است، اما 
تاریخ خود سرشار از نمونھ ھای فراوانی است کھ حتی 
مورخین بورژوایی را ھم واداشتھ تا برای توضیح 

.رویدادھای تاریخی، بھ مفھوم طبقھ متوسل شوند

ت کھ تاریخ از مبارزۀ طبقاتی زاده می شود، اما این حقیق
پاسخی را در درون جامعۀ سرمایھ ھنوز سؤال ھای بی

طبقات متخاصم کدام اند؟ کدام :داری بھ جای می گذارد
طبقھ در مبارزه غالب خواھد شد؟ این طبقھ، بھ خلق و 

ایجاد چھ نوع جامعۀ جدیدی واداشتھ خواھد شد؟

دومین مطالعۀ عمیق مارکس کھ بھ ارائۀ تحلیلی دقیق و 
موشکافانھ از عملکرد و مکانیزم سرمایھ داری انجامید 

گرد سرمایھو نتایج آن در قالب مجموعۀ چھار جلدی (
، دقیقاً در برخورد با ھمین پرسش ھای باال )آمده است

نھ بررسی صرفاً مقولھ ھای اقتصادی (صورت گرفت 
موضوع نشان می دھد کھ صرفاً مطالعۀ ھمین .انتزاعی

کاپیتال مانند سلسلھ درس ھای دیوید ھاروی بھ تنھایی و 
بدون توجھ بھ این مسألھ یک سره بی ربط و بی فایده 

تحلیل مارکس نشان می دھد کھ اوالً از آن ).خواھد بود
جا کھ سرمایھ داری اقتصادی است مبتنی بر مالکیت 

سطح، نظامی است کھ کم در یک خصوصی فردی، دست
.دیگر وادار می سازدھمھ را بھ رقابت با یک

تر متوجھ می شویم کھ سرمایھ و ثانیاً در سطحی عمیق
، ھرگز افراد »ھمھ علیھ ھمھ«داری در این میدان جنگ 

از .را در موقعیت ھایی یکسان و برابر قرار نمی دھد
ژۀ شرایط ویھمان ابتدا، گروه ھایی از افراد بھ دالیل 

یعنی وسایل کار، ماشین -، مالک ابزار تولیدتاریخی
آالت، ساختمان ھا، مواّد خام و ھر آن چھ برای تولید 

ھستند؛ در حالی  -اقالم مورد نیاز جامعھ ضروری است
کھ اکثریتی از اعضای جامعھ فاقد مالکیت ھستند و بھ 
ھمین دلیل بھ اجبار باید در جستجوی اشتغال و کار برای 

چرا کھ در این جامعھ تولید نھ برای رفع .ول باشندگروه ا
بنابراین .صورت می گیرد»سود«نیاز، کھ برای 

سرمایھ داران، بھ عنوان مالکین ابزار تولید اجتماعی،  با 
روی از سود قادرند تا میزان مالکیت خصوصِی در دنبالھ

اما سرمایھ داران بھ دلیل .دسترس خود را گسترش دھند



دورۀ دوم-سال ھفتم-٩٣و فروردین ٩٢اسفند ماه -٧٠شمارۀ 

٤٧
دیگر، نھ با ھر سطحی از سود، بلکھ می با یکرقابت دائ

مقدار آن ارضا می شوند»حداکثر«تنھا با 

اما ھمین نیاز بھ حداکثر کردن سود، کھ خود از رقابت 
درونی سرمایھ داری سرچشمھ می گیرد، در عوض بھ 

)آنتاگونیستیبھ اصطالح (آمیز یک دینامیسم خصومت
ن ترتیب در بین شدید در بین سرمایھ داران، و بھ ھمی

تحقق ھمۀ مطالباتی کھ .کارگران، منجر می شود
از جملھ -کارگران برای خود و خانواده ھایشان دارند

دستمزدھای باالتر، بیمھ، تعطیالت، مرخصی درمانی، 
-حقوق مستمری، حق عائلھ مندی، مزایا و نظایر این ھا

یعنی .فقط بھ بھای سود سرمایھ دار امکان پذیر است
موفقیت کارگران در دستیابی بھ منافع خودشان ھرچھ 

دقیقاً بھ .تر خواھد شدتر باشد، سود سرمایھ دار کمبیش
ھمین دلیل است کھ سرمایھ داران و کارگران ھمیشھ در 

.یک نزاع و کشمکش دائمی با یک دیگر ھستند

گرایش ھای مختلفی را کھ در درون بنابراین مارکس
:تشریخ می کندنظام سرمایھ داری وجود دارد، 

اول، گرایش بھ رشد طبقۀ کارگر در نتیجۀ رقابت میان 
سرمایھ داران کھ طی این پروسھ، بازندگان بھ درون 

.طبقۀ کارگر سقوط می کنند

دوم، طی پروسۀ رقابت و انباشت سرمایھ، یک بنگاه 
گاھی دیگر را می بلعد، و بنابراین سرمایھ داری، بن

گرایش بھ رشد اندازۀ بنگاه غالب و گردآوردن شمار 
دیگر در محل کار، بروز زیادی از کارگران در کنار یک

.می کند

سوم، رشد اندازۀ بنگاه ھای باقی مانده، مستلزم جمع
تری از سود برای مقابلھ با رقبای آوری مقادیر بزرگ

این گرایش، بھ ایجاد نزاع  .ستتر سرمایھ دار ابزرگ
شدید میان سرمایھ داران، و میان کارگران تحت استخدام 

.ھر یک از آن ھا با یک دیگر، می انجامد

مرج و وبرنامھ، پرھرجچھارم، طبیعت و ماھیت بی
خودخواھانۀ سرمایھ داری یک نتیجۀ اجتناب ناپذیر دارد 

دی است، و آن بروز بحران ھای ادواری و فراگیر اقتصا
بھ طوری کھ صنایع ورشکستھ می شوند، تولید بھ حالت 
تعلیق در می آید و بخش عظیمی از طبقۀ کارگر، بیکار 

می»ارتش ذخیرۀ کار«می شود و بھ آن چھ کھ مارکس 
.نامد، می پیوندد

بھ طور خالصھ، تمامی این گرایش ھا طبقۀ کارگر را 
ارد عمل وادارمی کند تا برای دفاع از زندگی خود، و

بنابراین مارکس با دقت تمام نشان می دھد کھ .شود
منطق سرمایھ، ناگزیر کارگران را بھ سوی سوسیالیزم 

و تخیلی »اتوپیایی«این دیگر یک نسخۀ  .حرکت می دھد
نیست؛ کارگران یا بھ سوی سوسیالیزم حرکت می کنند یا 

یعنی ھمان .شاھد سقوط و نابودی حیات خود خواھند بود
کھ در جھان »یا سوسیالیزم یا بربریت«معروف شعار

سرمایھ داری امروز بھ وضوح صحت این دو راھی را 
.نشان می دھد

یک جنبش علمی است کھ بر نبنابراین سوسیالیزم مدر
حال اجتماعی-تکامل تاریخی گذشتھ و وضعیت اقتصادی

بنابراین چیزی نست کھ در مغز یا تصور عده .بنا شده
وجھ تمایز بین .ای فیلسوف ریشھ دوانده باشد

سوسیالیست ھای ایده الیست اولیھ و سوسیالیزم مدرن، 
مثالً افالطون در .تقاوت بین تخیل گرایی و علم است

یک »اتوپیا«خود یا توماس مور در »جمھوری«کتاب 
آل اجتماعی را از ذھن خود خلق سلسلھ شرایط ایده

درحالی کھ سوسیالیزم مدرن بر مبنای واقعیت .کردند
بھ جامعھ بھ عنوان مقولھ ای ھمواره در تغییر .قرار دارد

نگاه می کند، قادر است کھ توضیج دھد چرا جامعھ در 
.گذشتھ دستخوش تغییر شده و باید در آینده ھم تغییر کند

در بھ توضیح گذشتھ و حال و  این کھ چرا سوسیالیزم قا
پیش بینی آینده است، بھ آن برمی گردد کھ بر پایۀ واقعیت 

بنابراین .ھای تاریخی و حقایق علم اقتصاد قرار دارد
علمی است کھ شرایط رھایی طبقۀ سوسیالیزم علمی، 

کارگر، سرنگونی سرمایھ داری و جایگزینی آن با 
ا مرتفع سازد، فرماسیونی کھ منافع اکثریت انسان ھا ر

در واقع ما بر مبنای پراتیک مبارزاتی، بھ .تحلیل می کند
تئوری می رسیم و سپس ھمان ئئوری را در پراتیک 

این ترکیب .محک می زنیم و اصالح و تقویت می کنیم
نامید، علم »پراکسیس«تئوری و پراتیک کھ مارکس 

.ماست

را امروز بسیاری از جریاناتی کھ خوداز گذشتھ تا بھ 
خطاب می کنند، در واقع بھ سوسیالیزم »مارکسیست«

مارکسیزم «جریان بھ اصطالح مثًال.تخیلی بازگشتھ اند
یعنی فلسفۀ رودولف ھیلفردینگ و اوتو باوئر ،»اتریشی

ھرچند مشابھ ایده ھای این دو از سوی رھبرانی دیگر، (
در واقع بر ،)نظیر کائوتسکی در آلمان حمایت می شد
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نتیجھ گیری نادرست، این بحث را پیش می کشید پایۀ یک

کھ کھ انسان باید از ھمان ایام کودکی تعلیم ببیند و تربیت 
شود تا بھ بلوغ کافی برای سوسیالیزم برسد، و ھمین 
مفھوم تئوریک بود کھ سال ھا بر انترناسیونال دوم ھم 

-نئو«حتی جالب است کھ امروز بسیاری از  .تسلط داشت
ھم گمان می کنند کھ اول باید دانشگاه ھا ھا»گرامشیست

و رسانھ ھای جمعی را تسخیر کرد تا بعد بتوان جامعھ را 
بھ این ترتیب ناگھان  .بھ گردش بھ چپ قادر ساخت

مبارزه برای سوسیالیزم، بھ مبارزه برای کسب 
تقلیل پیدا می کند، بھ این معنا کھ افراد را »ھژمونی«

سیالیزم متقاعد ساخت تا باید یک بھ یک بھ ضرورت سو
در جامعھ شکل »عقیدۀ عمومی«بھ این ترتیب یک 

.بگیرد

مؤلفۀ دوم

ھمان طور کھ اشاره شد، جنبش سوسیالیستی و در نتیجھ 
آگاھی سوسیالیستی پیش از مارکس و انگلس، و در متن 
جنبش کارگری در تقابل با سرمایھ داری نقداً بھ وجود 

شبحی در «گراف مانیفست ھمان نخستین پارا.آمده بود
و چند »شبح کمونیزم :اروپا درحال گشت و گذار است

تمام قدرت ھای اروپا ھم «خط پایین تر تأکید می کند کھ 
ھمۀ »اکنون پذیرفتھ اند کھ کمونیزم خود یک قدرت است

این ھا یعنی جنبش سوسیالیستی و کمونیستی در واقع خود 
بھ ھیچ وجھ پیش از مارکس و انگلس وجود داشتھ و 

و این بھ آن معناست کھ عده .آن ھا نبوده است»ابداع«
را برای »آگاھی سوسیالیستی«ای روشنفکر پرمطالعھ 

.طبقۀ کارگر بھ ارمغان نیاورندند

از »خارج«ا کھ آگاھی را صرفاً خالف این دیدگاه ر
می توان در نظریات مدار طبقۀ کارگر جستجو می کند، 

برنامۀ ھاینفلد سوسیال دمکراسی اتریش ویکتور آدلر در 
و بعدھا کارل کائوتسکی دید کھ مفھوم اساسی نظریۀ 

بھ مثًال کائوتسکی .سازماندھی در بین الملل دوم بود
:استدالل می کرد کھصراحت

 .پرولتاریا نمی تواند نزد خود سوسیالیزم زنده ای بسازد«
جھز بھ کلیۀ این سوسیالیزم باید بھ وسیلۀ اندیشمندانی کھ م

ابزار علمی بورژوایی، نقطھ نظری پرولتری اتخاذ می 
کنند و از این نقطھ نظر بینش اجتماعی پرولتری نوین را 

»گسترش می دھند، برای این طبقھ آورده شود

اما تأکید بر روی ایجاد آگاه سوسیالیستی از درون، نیمھ 
ای از موضوع است؛ ھمان طور کھ تأکید صرف روی 

و مبارزه بھ »قیم مآبی«بھ انحراف »ز بیرونا«آگاھی 
جای طبقۀ کارگر می انجامد، تأکید صرف روی آگاھی 

-کارگر«از درون ھم بھ انحراف گرایش بھ اصطالح 
می انجامد کھ ھر کارگر را الزاماً مترقی و »کارگری

.حامل آگاھی انقالبی می پندارد

رھایی «ھ ما بھ این گفتۀ بسیار مھم مارکس اعتقاد داریم ک
اگر این گفتھ را .»طبقۀ کارگر، امر خود این طبقھ است

بھ تنھایی بپذیریم، بھ این معنا خواھد بود کھ کموینست ھا 
صرفاً باید دست بھ بغل گوشھ ای بایستند و لبخند بزنند و 
نظاره گر آن باشند کھ کارگران خودشان را آزاد خواھند 

ایدئولوژی غالب از طرف دیگر این را می دانیم را .کرد
.ی خود طبقۀ حاکم استژداری، ایدئلودر جامعۀ سرمایھ

طبقھ ای کھ ابزار تولید مادی در واقع بھ قول مارکس 
جامعھ را در دست دارد، در آن واحد ابزار تولید فکری و 

یعنی رادیو، تلویوزیون، (ذھنی آن را ھم در اختیار دارد 
کم را ھم بھ اگر این ح).انتشارات و اینترنت و غیره

تنھایی بپذیریم، باز باید گوشھ ای بایستیم، منتھا بھ جای 
لبخند زدن، گریھ کنیم؛ چون آگاھی سوسیالیستی نھایتاً در 

پاسخ.مقابل آگاھی وارونۀ بورژوازی مغلوب می شود
»حزب طبقۀ کارگر«این دوگانگی یا تناقض دقیقاً ھمان 

می گیرد، این دوگانگی از ذھن مارکس سرچشمھ ن.است
.بلکھ درخود واقعیت نھفتھ و مستتر است

ما،»از درون«مسألھ این است کھ بھ موازات آگاھی 
شاھد ایدئولوژی طبقۀ حاکم و تزریق ضّد آگاھی یا آگاھی 

معموالً(وارونھ ھم ھم ھستیم کھ آن را خنثی می کند 
وقتی این آگاھی اکتسابی از میان می رود، عده ای آن را 

توجیھ می کنند، »فقدان حافظۀ تاریخی«با تئوری 
توضیح دقیقی از مکانیزم این »تئوری«درحالی کھ این 

تنھا ).مسألھ، علل و طریقۀ مقابلھ با آن بھ دست نمی دھد
ظرفی کھ می تواند چکیدۀ پراتیک مبارزاتی کارگران را 

سطح بین المللی تتئوریزه کند، آگاھی موجود را حفظ در 
آن را بھ عنوان خط در درون جنبش کند و ارتقا دھد و

حزبی کھ ھم بخش .ببرد، حزب پیشتاز انقالبی است
پیشرو و آگاه طبقۀ کارگر را دربرمی گیرد و ھم 
روشنفکرانی انقالبی را کھ شاید خاستگاه طبقۀ کارگر را 
نداشتھ باشند، ولی در عمل مبارزاتی در کنار این طبقھ 

چنان در شرایط چنین حزبی است کھ.قرار گرفتھ اند
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و بھ »فتھپذیر«نقالبی، از سوی طبقۀ کارگر اعتالی ا

مبدل شود، قادر است طبقۀ کارگر »حزب طبقۀ کارگر«
.را بھ قدرت سیاسی برساند

نخبھ «بنابراین سوسیالیزم مارکسیستی از پایین است، بھ 
اعتقادی ندارد، و در عوض قویاً بھ این اصل »گرایی

طبقۀ کارگر، باید بھ دست خود رھایی «معتقد است کھ 
منتھا طبقۀ کارگر نیاز بھ .صورت بگیرد»این طبقھ

ابزار خود، یعنی حزب سیاسی دارد کھ رد فقدان آن ما 
متحمل انواع شکست ھا و از دست دادن فرصت ھای 

در عوض آن چھ داریم .تاریخی در بزنگاه ھا شده ایم
د کھ این نشان می دھ.است»کمونیست«انواع احزاب 

ارتباطی بھ طبقۀ کارگر موجودھیچ یک از این احزاب
و از باال بھ جنبش حقنھ ندارند، بلکھ بھ شکل قیم مآب

، و بنابراین مانع ایجاد و تدارک حزب سیاسی شده اند
.طبقۀ کارگر می شوند

مؤلفۀ سوم 

ھدف کمونیست ھا این است کھ طبقۀ کارگر را بھ عنوان 
رت سیاسی و سرنگونی یک طبقھ تا مرز تسخیر قد
در واقھ نخستین گام برای .سیادت بورژوازی ارتقا دھند

طبقۀ کارگر، انقالب سیاسی و خرد کردن ماشین دولت 
سرمایھ داری است کھ این کار با اتکا بھ اقلیتی از جامعھ 

منتھا پس .صورت می گیرد)یعنی اکثریت طبقۀ کارگر(
ت سرمایھ از تسخیر قدرت سیاسی و درھم کوبیدن دول

داری، مرحلۀ انقالب اجتماعی و دگرگونی تمام ارکان 
جامعھ فرامی رسد و این مرحلھ ای است کھ بھ 

در این پروسھ است .جامعھ نیاز خواھد داشت»اکثریت«
کھ باید اکثریت جامعھ را بھ سوسیالیزم و مشارکت در 

.حال ساختن آن متقاعد ساخت

لت ھا، دست کم ، در تمایز با سایر دو»دولت کارگری«
:از سھ شرط کلی و حیاتی پیروی می کند

در :رفع شکاف و تمایز میان قوای مجریھ و مقننھ-١
تقسیم کار فکری و یدی، واقع کّل جامعۀ طبقاتی فعلی بر 

و تمایز شدید میان این دو، بنا شده، در نتیجھ، آن نوع 
دموکراسی کھ بھ بھترین شکل می تواند ضامن تداوم و 

معۀ طبقاتی باشد، جدایی و تفکیک میان قدرت حفظ جا
یعنی یک طبقھ، :قانون گذاری و قدرت اجرایی است

تصمیم می گیرد، در حالی کھ طبقۀ دیگر باید آن را اجرا 
.کند

این فقط نمایندگان شوراھا :حق عزل و نصب مقامات-٢
نیستند کھ باید انتخاب گردند؛ بلکھ قضات، کارگزاران 

ران ارتش، مسئولین آموزش و پرورش، رده باال، افس
مدیران و غیره ھمگی باید ھر لحظھ پاسخگو، و قابل 

بنابراین .عزل و نصب با اتکا بھ آرای عمومی باشند
نظارت دائمی، گسترده، شفاف و دمکراتیک از پایین، 
یعنی از سوی شوراھا، بر عملکرد تمامی مسئولین دولت 

ز میان کسانی کھ از باید ممکن شود و از این طریق تمای
قدرت دولتی برخوردارند و کسانی کھ بھ نام آن ھا این 

این جا است کھ .قدرت اعمال می شود، از میان برود
ضرورت تغییر دائمی مقامات منتخب برای جلوگیری از 
حفظ افراد معین در حوزه ھای مختلف قدرت و رشد 

آن چھ دولت .بوروکراسی، فوق العاده ضروری می شود
جام می دھد، باید ھر چھ بیش تر در چشم انداز بلندمدت ان

.بھ وسیلۀ توده ھای مردم صورت بگیرد

ھیچ یک از مقامات، :محدودیت دستمزد مقامات عالی-٣
مجریھ نباید -کارگزاران، نمایندگان و اعضای قوۀ مقننھ

دستمزدی باالتر از یک کارگر ماھر دریافت کنند؛ این 
برای جلوگیری از ورود تنھا روش صحیح و کارا 

، در حوزه »دولتی«افرادی است کھ بھ دنبال مقام ھای 
ھای مختلف قدرت النھ می کنند و عمالً بھ شکل انگلی بھ 

.بھای جامعھ رشد می کنند

کھ بھ درستی می (بنابراین ویژگی ھای دولت کارگری 
، در این جا روشن می )نامید»ِشبھ دولت«توان یک 

نخستین دولتی است کھ بھ محض شود؛ دولت کارگری،
زایش، اضمحالل خود را آغاز می کند؛ ساز وبرگ آن 
از کسانی تشکیل می شود کھ در ارتباط با تودۀ مردم 
جامعھ، از امتیازات مادی بوروکراتیک برخوردار 
نیستند؛ دولتی کھ نقش و عملکردھای آن ھر چھ بیش تر 

مرتباًبھ وسیلۀ اعضایی در جامعھ صورت می گیرد کھ 
جایگاه خود را در بخش ھای مختلف با یک دیگر عوض 
می کنند؛ بنابراین یک گروه، نمی تواند با تثبیت خود در 
قدرت، فعالیتی را جدا از اکثریت جامعھ انجام دھد و 
.منافع و امتیازات اخص خود را بھ کل جامعھ دیکتھ نماید

، ھمراه با محو شدن طبقات اجتماعی، »دولت«این 
ھای اجتماعی، قانون ارزش، پول، بازار و تولید تضاد

این محو شدن دولت را باید بھ .محو می شود...کاالیی و 
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مدیریتی -معنای رشد تدریجی خودگردانی و خود

تولیدکنندگان و شھروندان درک کرد، آن ھم تا زمانی کھ 
نھایتاً کل جامعھ در قالب کمون ھای خودگردان 

.نظیم شده و سازمان بیابدمصرف کننده، ت-تولیدکننده

بنابراین ھرچند نمی توان رویدادھای اجتماعی پس از 
انقالب را بھ دلیل عملکرد فاکتورھای مختلف در سطح 
ملی و بین المللی بھ طور دقیق حدس زد و برای 
جلوگیری از انحرافاتی کھ خود زاییدۀ شرایط عینی 
خواھد بود، ضمانتی بی چون و چرا معرفی کرد، ولی 
دست کم می توان بھ مواردی اشاره کرد کھ در غیاب آن 
حتماً دورۀ گذار در نطفھ خفھ خواھد شد و از این نقطھ 
نظر، رعایت آن را مھم ترین پیش شرط ضمانت سالمت 

:دولت کارگری در طی دورۀ گذار دانست

کاھش ھر چھ بیشتر شکاف میان قوای قانون گزاری -١
عزل و نصب ھر یک و اجرایی؛ بھ رسمیت شناختن حق

از مقامات و کارگزاران اقتصادی و سیاسی در ھر 
.زمان، و بھ ویژه محدود کردن دستمزدھای آنان

تقویت خصلت دمکراتیک مدیریت اقتصادی، از -٢
طریق تقویت شوراھا، و کمیتھ ھای خودگردانی، کنترل 
و مدیریت کارگری در کارخانھ ھا، بنگاه ھا و مؤسسات؛ 

یی کسانی کھ مازاد تولید اجتماعی را کنترل در تحلیل نھا
.می کنند، کّل جامعھ را تحت نظارت دارند

تضمین بی چون و چرای حقوق دمکراتیک تمامی -٣
اعم از حق آزادی بیان، آزادی احزاب،  -مخالفین

و -مطبوعات، روزنامھ ھا بدون ھیچ گونھ محدودیت
سمیت ھمچنین حفظ استقالل اتحادیھ ھای کارگری و بھ ر

واضح است کھ محدود ساختن .شناختن حق اعتصاب
آزادی ھای سیاسی دشمنان طبقاتی دولت کارگری، 

دولت .متناسب با میزان خشونت آن ھا در مقاومت است
کارگری وظیفھ دارد کھ امکانات الزم برای ابراز نظر و 
نقد را در اختیار مخالفین قرار دھد، ولی ھرگونھ اقدام 

گروه ھا و احزاب مخالف در جھت قھرآمیز از سوی 
سرنگونی دولت کارگری، با پاسخ مادی و قھرآمیز رو بھ 

.رو می شود

رعایت قوانین مصوب شوراھا کھ از طریق دولت -۴
شورایی الزم االجرا اعالم می گردد، و چارچوب و 

.خطوط کلی مسیر حرکت را روشن می کند

رای ، ب»انترناسیونال انقالبی«تدارک دیدن یک -۵
چنان چھ انقالب .سازماندھی انقالبی در دیگر کشورھا

در سطح ملی و بدون حمایت طبقۀ کارگر سایر کشورھا 
باقی)بھ خصوص کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری(

.بماند، قطعاً محکوم بھ شکست خواھد بود

اساس تضمین دورۀ گذار، حفظ و رعایت دمکراسی 
.کارگری است

مؤلفۀ چھارم

بھ عنوان ویژگی ھای ضروری یک دولت اما آن چھ
در سھ »دورۀ گذار«کارگری و تضمین سالمت آن طی 

ً بھ تصمیمات و ارادۀ جمعی  مورد فوق گفتھ شد، عموما
سرعت و قلمرو برنامھ ریزی در حالی کھ .ارتباط داشت

و دگرگونی ھای مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نھایی نھ 
مان ھای سیاسی، بلکھ ساز»تصمیمات اختیاری«فقط بھ 

بھ .ھم بستگی دارد»شرایط عینی غیراختیاری«بھ 
عنوان مثال، اگر دولت کارگری بھ خصوص در کشوری 
عقب مانده ایزولھ باشد، بھ ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان 

»انباشت اولیۀ«صنعتی شدن رو بھ رو می شود؛ چرا کھ 
کالزم برای جھش صنعتی رو بھ جلو، بھ شکل دمکراتی

و کامالً با اتکا بھ ذخایر و توان کار خود کشور، بدون 
بھره مندی از قابلیت ھای اقتصاد جھانی در وضعیت 
تحریم از سوی سرمایھ داری، دیگر با ارادۀ ِصرف 

در صورت تداوم چنین .امکان پذیر نخواھد بود
شرایطی، زمینھ برای رشد یک الیۀ بوروکراتیک و 

کھ تصمیمات و برنامھ صاحب امتیاز فراھم می شود 
و بھ جای اکثریت جامعھ اعمال می »باال«ریزی را از 

کند؛ در چنین شرایطی نمی توان از تنگناھای عینی 
موجود فرار کرد، مگر آن کھ نیروی کار جامعھ را بھ بی 

مانند اردوگاه ھای کار (رحمانھ ترین شکل ممکن 
اقدامی بھ کار بگیریم کھ چنین )اجباری دورۀ استالینیزم

خالف روح دولت کارگری و در تقابل با دمکراسی 
.کارگری است

بنابراین این نکتۀ فوق العاده مھم را نباید فراموش کرد کھ 
آغاز می شود، ولی تنھا در »ملی«انقالب در سطح 

یعنی استقرار (بھ نتیجۀ خود »بین المللی«سطح
چرا کھ خود نظام .می رسد)فرماسیون سوسیالیزم

ھ داری خصلت جھانی دارد، بنابراین انقالب سرمای
اجتماعی برای سرنگونی آن ھم فقط می تواند ابعاد 
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ھر حرکت جدید بھ سمت .جھانی، و نھ ملی، داشتھ باشد

محو تضادھای اجتماعی و دولت، بھ سمت خودمدیریتی 
در جامعھ، بھ سطح باالتری از نیروھای مولد و فرھنگ 

وھای مولد در سطح ھر نیاز خواھد داشت، و رشد نیر
بھ این اعتبار، .کشور، کامالً وابستھ بھ جھان خواھد بود

دورۀ گذار از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم، تحت 
دیکتاتوری پرولتاریا و دولت کارگری، خود ارتباط 

.تنگاتنگی با انقالب جھانی قرار دارد

صنایع سنگین، »ملی سازی«حتی اگر پروسۀ در نتیجھ 
یعنی در واقع (بزرگ و تجارت خارجی زمین ھای 

تخصیص ابزار تولید بھ وسیلۀ دولت کارگری، بھ عنوان 
در سطح )نخستین وظیفھ پس از پیروزی انقالب کارگری

مالکیت بر ابزار تولید »اجتماعی کردن«ملی آغاز شود، 
بھ بیان دیگر، .تنھا در مقایس بین المللی قابل تحقق است

ھنوز یک »دورۀ گذار«در طول»مالکیت دولتی«
بھ معنای )یعنی مالکیِت کل جامعھ(»مالکیت اجتماعی«

در این جا مالکیت دولتی، درست مانند .دقیق کلمھ نیست
تمامی جوامع طبقاتی، نھ مالکیت مشترک کّل جامعھ، 

بنابراین .است)پرولتاریا(بلکھ ھنوز مالکیت طبقۀ حاکم 
طبقۀ کارگر و مالکیت دولتی را، ھرچند کھ در دستان

متحدین طبقانی آن باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی 
پرولتاریا، یک گام مھم »مالکیت دولتی«.یکسان گرفت

است، اما فقط یک گام و نھ »مالکیت اجتماعی«بھ سوی 
تا جایی کھ بتواند تحت قدرت »مالکیت دولتی«.بیش تر

سازد، طبقھ بکارگری یک پل انتقالی بھ سوی جامعۀ بی 
یک دستاورد محسوب می شود؛ اما ھرگز فی نفسھ یک 

.ھدف نھایی نیست

اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع 
ماھیت اجتماعی واقعی ابزار تولید .جامعۀ بی طبقھ است

تنھا زمانی می تواند بھ طور کامل بھ منصۀ ظھور برسد 
اس جھانی کھ دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقی

بھ عبارت دیگر، وجود یک .بھ نتیجۀ پایانی رسانده باشد
سازمان اجتماعی کھ در آن ابزار تولید بھ ھمۀ مردم در 
سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواھد بود، اگر و تنھا 
اگر نظام جھانی سرمایھ داری مطلقاً برچیده و مرزھای 

.ملی آن نیز ناپدید گردد

انیت شیعھبررسی تاریخی روح

در نشریۀ »صادق«این مقالھ نخستین بار بھ قلم :توضیح
انتشار ١٣۶١، آذرماه ٢، شمارۀ »سوسیالیزم و انقالب«

.یافت

فھرستبازگشت بھ 

روحانیت و اصالحات

دیدیم کھ خودویژگی روحانیت شیعھ در ایران آن بود کھ 
ھمچون دستگاه تولید ایدئولوژی دولت از یک سو بھ قشر 
وسیع اجتماعی تبدیل گشتھ بود و از سوی دیگر از کل 
دولت و از رھبری تعیین کنندۀ آن یعنی بوروکراسی 

مکانیزم این فرایند .سیاسی نظامی استقالل نسبی داشت
روحانیت را قشری خود مرکز بین و خود چنان بود کھ 

دستگاه تولید ایدئولوژی دولت کھ .مطلق بین می ساخت
وظیفھ اش اصوالً توجیھ وضع موجود و دولت موجود 
ودفاع از منافع کل حاکمیت موجود است، در ایران تبدیل 
بھ تشکیالت ویژه ای گشتھ بود کھ منافع خویش را باالتر 

قرار می داد و ھرجا کھ منافع )ھیئت حاکم(از منافع کل 
مشخصاً بخش تعیین کنندۀ –ویژه اش با منافع کل 

در تناقض قرار می گرفت، تا آن جا کھ –رھبری دولت 
می توانست منافع خویش را ارجح قرار می داد و می 
توان گفت کھ از کل ھیئت حاکم تاجایی دفاع می کرد کھ 

ع خودش را با البتھ مناف(با منافع خودش انطباق داشت و 
از جملھ با آن کھ روحانیت )حفظ وضع موجود می دید

در مجموع منافع خود را در حفظ وضع موجود می دید 
ولی در این چھارچوب دولت مرکزی را ھرچھ ضعیف 
تر می خواست چون کھ قدرت خودش با قدرت مرکزی 
نسبت معکوس داشت و با تضعیف دولت مرکزی ھرچھ 

باز می کرد و بھ ھمین دلیل بود بیشتر در چاپیدن مردم 
علی(کھ ھمواره در تضعیف دولت مرکزی می کوشید 

الخصوص کھ درمقاطعی کھ دولت مرکزی می خواست 
بھ –از قدرت خودش جھت اصالحاتی چند استفاده کند 

حال اگر تضعیف  قدرت دولت ).این برخواھیم گشت
جای آن را قدرت دمکراتیک تر و (مرکزی بدون این کھ 

، در شرایط ویژۀ آسیایی بھ معنای )مترقی تری بگیرد
تشدید بحران و قدرت فقر و فاقھ بود، و این امری بود کھ 

بسیاری از ناظران سیاسی  .برای روحانیت مطرح نبود
مثالً حاج .دوران قارجاریھ بھ این مطلب اشاره کرده اند

در ایران اگر «:سیاح در اشاره بھ این مطلب می نویسد
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ضعیف است ظلم نمی تواند نکند، ولی از مال ھا و حاکم

شاید ...از امرا و مقتدرین ھزاران ظالم پیدا می شود 
.»بتوان گفت یک ظالم بھتر از ظالم بسیار است

اگر .و بھ راستی کھ یک ظالم بھتر از ظالم بسیار است
دیکتاتوری ھرج و مرج زا ویران زاست، ظالِم بسیار، 

.را بھ اوج می رساندھرج و مرج و بحران 

در اثر ھمین خود مطلق بینی در مقاطع رو بھ ضعف 
رفتن قدرت مرکزی، مالھا آن چنان در فدا کردن ھمھ 
چیز در مقابل منافع قشری خویش افراط می کردند و آن 
چنان بی محابا و خودخواھانھ می کوشیدند ھمۀ روابط و 

و مناسبات اجتماعی و فردی را تابع منافع اقتصادی 
اجتماعی خویش سازند کھ کل سیستم را کھ خود نیز 

یک .جزئی از آن بودند بھ سوی نابودی می کشاندند
نمونھ از چنین وضعی دوران شاه سلطان حسین صفوی 
است کھ تاحدودی در باره آن اطالعات معتبری در دست 

نمونۀ بسیار بارز دیگر اواخر دوران سلطنت .است
ات وقایع مربوط بھ این ناصرالدین شاه است کھ جزئی

دوران نیز مفصالً مدون و مکتوب است و خبر از آن 
چنان فجایع و ستمگری ھایی از مالھا می دھد کھ فجیع 

ولی متاسفانھ برای .تر از آن بھ تصور در نمی آید
جلوگیری از تطویل کالم نمی توانیم نمونھ ھای مشخص 

.بیش از آن چھ کھ تا کنون ذکر کرده ایم بیاوریم

بھ دالیل باال مسألۀ جدایی دین از دولت، و کوتاه کردن 
دست مالھا، از زمان صفویھ بھ بعد یکی از مسائل 
مرکزی حکومت ھا در ایران بوده است و ھمھ حکومت 
ھای بعد از صفویھ بھ نوعی با این مسألھ دست بھ گریبان 

قضیۀ اختالفات شدید نادر شاه با روحانیت شیعھ .بوده اند
.اً ذکر می کنیمرا بعد

با آغاز نفوذ سرمایھ داری و آغاز گسترش مناسبات 
کاالیی در ایران این مسألھ تبدیل بھ یک مسألۀ بسیار 

)مناسبات کاالیی(گسترش سرمایھ داری و .جدی گشت
کھ تحت تأثیر امپریالیسم آغاز گشت در ایران مانند 

برخی از کشورھای عقب ماندۀ دیگری استقالل سیاسی (
مسألۀ چگونگی)بودند، چون ژاپنخودشان را حفظ کرده 

رشد سرمایھ داری مستقل از امپریالیسم را مطرح ساخت 
این مسألھ در ایران زودتر از ژاپن مطرح شد و می (و 

توان گفت کھ آغازگر برخورد جدی با این مسألھ در 
و البتھ )دنیای واپس مانده میرزا تقی خان امیر کبیر بود

ا نمی شد از پیش رد بھ ھیچ وجھ امکان چنین رشدی ر
نمود چرا کھ دیدیم در ژاپن بھ وقوع پیوست، ولی واضح 
.است کھ پیش شرط برخی اصالحات اساسی بود

اصالحاتی در جھت ھمان اصالحات اساسی کھ در عصر 
:انقالبات بورژوا دمکراتیک در اروپا انجام گرفتھ بود

اول تمرکز قوا، ایجاد قدرت مرکزی قوی و از بین بردن 
رت سیاسی نیروی ھای محلی، دوم حکومت قانون قد

البتھ در چارچوب بورژوا (متکی بر حقوق بشر 
برای فراھم آوردن امکانات رشد )دمکراتیک آن

فکری و (بورژوازی از یک سو، و نیروھای انسانی 
الزم برای گسترش نیروی مولده از سوی دیگر، و )یدی

ی روشنگری ھای اجتماعی و اصالحات فرھنگی برا
.فراھم آوردن پایھ ھای فرھنگی ضروری برای این امر

از آن چھ در باال آمد واضح است کھ روحانیون شیعھ در 
ایران مخالف سرسخت و دشمن خونی تمام اصالحات باال 

.بودند

می دانیم کھ امیر کبیر بود کھ این اصالحات را در کلیۀ 
زمانی .ابعاد آن با جدیت و کارایی و سرعت آغاز کرد

کھ یک چنین اصالحاتی از طرف امیر کبیر آغاز گشت 
نھ تنھا روحانیون یکی از مخالفان سر سخت او بودند و 
دائم علیھ او توطئھ می کردند بلکھ آشکارا با نیروھای 

.استعماری علیھ او متحد شدند

امیر کبیر خود از آغاز کار بھ این امر واقف بود و بارھا 
تا دست مالھا از امور کوتاه و بارھا نوشتھ و گفتھ بود کھ

نشود ھیچ اصالحی سرنخواھد گرفت و برخی از دسایس 
در ١٢۶۵مثالً در سال .مالھا علیھ او واقع شنیدنی است
معجزه »صاحب األمر«تبریز منتشر کردند کھ بقعۀ 

کرده مبنی بر این کھ قصابی گاوی را بھ کشتارگاه می 
صاحب األمر پناه برد ناگھان گاو بند گسیختھ و بھ بقعھ 

برده چون قصاب خواست گاو را بیرون کشد قصاب در 
با این معجزه ھمۀ دکان ھا پر چراغ «.دم افتاد و جان داد

و باگ و صلوات بود و تھنیت ھمی گفتند و تبریز شھر 
پس.از مالیات و حکم معاف استصاحب األمر شده و 

افتاح آن گاو را میر .ازاین، حکم با بزرگ مقام است
برده بود و ُجلی از بافتۀ کشمیر بر او انداختھ فوج ھمی 

.رفتند و بر ُسم آن حیوان بوسھ ھمی زدند

حکومت(پس می بینیم کھ اولین حرکت مالیان در جھت 
،  و نھ در مشروعھ خواھی ١٣۵٧نھ در سال )اسالمی
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انقالب مشروطیت کھ در تبریز علیھ اصالحات امیر کبیر 

.صورت گرفت

ین میان کنسول انگلیس کھ گویا در این صحنھ سازی در ا
مسخره دستی داشت چھل چراغ بلوری بھ بقعۀ صاحب 
األمر فرستاد و کار گاو و معجزه و چھل چراغ سخت 

بدبختی در این است کھ «:بھ قول حاج سیاح.باال گرفت
اگر ناصرالدین شاه ھم میل می کرد کھ سنگ نظم و 

مالھایی کھ اقتدار و نفوذ ترقی در ایران بگذارد قطعا ً
شمشیر ...خود را در بی قانونی و خودسری می دیدند 

).خاطرات حاج سیاح(از کتاب »تکفیر می کشیدند
را شکست و »بست«ھمچنین زمانی کھ امیر حرمت 

اجازه نداد کھ دیگر خانۀ مجتھدین پناھگاه ارازل و اوباش 
ن اعتقاد چو...«باجگیر باشد کلنل شیل اعتراض می کرد 

باطن دوستدار اینست کھ بست در این مملکت از برای 
ھمھ کس خوب است امید دارد کھ آن جناب در این فقره 

.»!درست تفکر فرمایید

بحث رابطھ با میان روحانیت شیعھ و امپریالیزم بحث 
ولی روشن .جداگانھ ای است و بھ آن خواھیم پرداخت

ت بودند با است کھ اگر حضرات واقعاً ضد امپریالیس
چنین نیروھای استعماری علیھ کسی چون امیر کبیر، کھ 
امپریالیسم روس و انگلیس، ھر دو دشمنان قسم خورده 

با آغاز کوشش ھای اصالحاتی .اش بودند متحد نمی شدند
در ایران، مالھا و حکام و خان ھای محلی باھم علیھ 

ابلوکی بسیار ارتجاعی، و این تنھ.اصالحات بلوک بستند
بعد از امیر کبیر .مربوط بھ دوران امیر کبیر نمی شود

تا زمان تسلیم کامل شاه قاجار در برابر امپریالیسم 
انگلستان و روس، کوشش ھای زیادی جھت اصالحات 

رھبری این کوشش ھا در دست طبقۀ .سیاسی بھ عمل آمد
تجار بود ولی نیاز بھ اصالحات آن قدر شدید حس می شد 

مرکزی نیز در بسیاری موارد در کھ حتی حکومت 
کوشش ھای اصالح طلبان سھیم می شد، و حمایت فعال 

)ھمواره(بھ جرأت می توان گفت کھ قشری کھ .می نمود
و با قدرت وحشیگری تمام در مقابل ھر کوشش اصالح 
طلبانھ ایستاد و آن ھا را عقیم ساخت، مالھای اھل شرع 

کھ ھمچون مگر در دوران صدارت سپھساالر (بودند 
با)*دورۀ امیر کبیر اصالحاتی چند صورت گرفت

شکست اصالحات راه برای تسلیم کامل در برابر 
امپریالیسم و بھ خاک افتادن در برابر آن باز شد، و پس 
از آن بوده کھ امتیازات اقتصادی خرد کننده، یکی پس از 

دیگری بھ امپریالیسم، خصوصاً بھ امپریالیسم انگلیس 
.ند، تا امتیاز رژی و واقعھ تنباکوواگذار شد

روحانیت ، دالالن استعمار

دیدیم کھ سلسلھ مراتب مالیان درواقع نھادی فوق 
ارتجاعی بود کھ ھرچند در خدمت دفاع از نظام حاکم 
بود، از طبقات درگیر در بازماندھی تولید بالنسبھ استقالل 
داشت و تنھا از منافع قشری خود دفاع می کرد و درواقع
.ھواره قصد داشت کھ خود بھ جای این طبقات قرار گیرد

حتی از دیدگاه طبقاتی (منافع کلی جامعھ و کل تولید 
برایش یا مطرح نبود و یا در درجۀ دوم )طبقات حاکم

این ماھیت ویژه ھرچھ نیاز بھ .اھمیت قرار داشت
اصالحات اجتماعی بیشتر می شد و فشار بر مالیان 

بھ این .تر خود را نشان می دادافزایش می گرفت بیش
ترتیب مابین مالیان و سایر نیروھای ارتجاعی داخلی و 

.خارجی رابطھ ای دوگانھ برقرار بود

از یک سو مالیان مستقیم آلت دست و آلت فعل ھیچیک 
از نیروھای ارتجاعی داخلی خارجی دیگر نگردیدند و 

امر بعلت ماھیت شان نمی توانستند کھ چنین باشند و این
در رابطھ با امپریالیسم نیز صادق بود، چرا کھ در عصر 

ھمچنین دولت (امپریالیسم منافع مستقیم امپریالیسم و 
در ایران اصالحاتی را الزم می آورد کھ نھ تنھا )مرکزی

.بھ زیان مالیان بود بلکھ نابودی آن ھا را در پی داشت
ل مالیان بھ چشم خود دیده بودند کھ ھنگامی کھ کنسو

گری ھای دول امپریالیستی در اصفھان تأسیس شدند، 
بازداشتھ شدند )حدود شرعی(مالیان از اجرای حدود 

ص ١نگاه کنید کتاب یحیی دولت آبادی، حیات یحیی ج (
امپریالیسم نمی تواند در کشوری حاضر باشد بدون ).٨٧

آن کھ نظام ھای قضایی و سرکوب آن را تحت سلطھ 
اگر نظام ھای قضایی ھمانند خصوصا.خود درآورد

این .محکمھ ھای شرع در ایران ، ملوک الطوایفی باشند
امر با منافع طبقات حاکم داخلی تضاد اساسی ایجاد نمی 

فالن زمیندار ، با کمال میل حاضر است کھ در .کند
مقابل مقداری زمین و یا مستمری ماھیانھ اختیارات 

شریک شود، ولی سیاسی و قضایی خود را با امپریالیسم 
در مورد مالیان کھ ریشۀ قدرت اقتصادی شان تماماً بھ 
قدرت سیاسی اجتماعی شان وابستھ بود، مسألھ کامالً 

واگذاری قدرت سیاسی و اقتصادی خویش .متفاوت بود
بھ امپریالیسم و عمال آن برای مالیان قابل تحمل نبود 

از ).اگرچھ عاقبت و در تحلیل نھایی بھ آن تن دادند(
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سوی دیگر امپریالیسم برای پیش برد منافع خود در ایران 
قبل از ھر چیز بھ حکومت مرکزی تکیھ می کرد و 
افزایش نفوذ امپریالیسم بھ معنای تقویت بنیۀ دولت 

و این، چنان کھ دیدیم برمالیان گران می .مرکزی نیز بود
تنھا بھ خاطر منافع خویش ، چون (افتاد ، پس مالیان 

)ملکت ، ھمانطور کھ دیدیم برای شان مطرح نبودمنافع م
از نفوذ زیاد و ھمھ جانبۀ امپریالیسم ھراسناک بودند و در 
مقابل آن جبھھ داشتند ولی آن چھ جھت مبارزه با گسترش 
این نفوذ مطرح می کردند، خود بر ماھیت قشری فوق 

یکی از .ارتجاعی و خود مرکز بین آن ھا داللت داشت
اس و راه حل مربوط بھ آن را در نامۀ مال جوانب این ھر

علی کنی، مجتھد تھران بھ ناصرالدین شاه پیرامون 
این حضرت با کشیدن راه آھن .کشیدن راه آھن می یابیم

ساختن راه آھن موجب می شود کھ «:مخالف بود چون
جماعت اروپایی بھ ایران سرازیر شوند و با ھجوم 

راه آھن کدام عالمی در عمومی فرنگیان از بالد ایران از 
کھ یک دفعھ وا دینا و وا ملتا ...ایران خواھد ماند 

.»بگوید

پس ھمان طوری کھ دیدیم مالیان آلت دست مستقیم 
امپریالیسم برای پیاده کردن سیاسیت ھای آن نگردیدند و 
استقالل نسبی خود را از امپریالیسم نیز حفظ کردند، ولی 

ی دیگر این کھ دیدیم این تنھا یکسوی ماجراست و سو
مالیان بھ علت ماھیت فوق ارتجاعی خود با ھرگونھ 
اصالحات مترقی و بھ طریق اولی با ھر جنبش 
آزادیخواھی و ترقی خواھانھ توده ھا بھ طور وحشیانھ و 
با تمام قوا مبارزه می کردند و در سرکوب توده ھا از 
ھمھ فناتیک تر بودند و از آن جا کھ ھیچ وابستگی بھ 
منافع ملی و ملت نداشتند در مبارزه با اصالحات و 
آزادیخواھی حاضر بودند تا ھرجا کھ الزم باشد پیش 

حاضر بودند کھ ملت را سراسر و تماماً خانھ .بروند
خراب کنند ولی جنبش آزادیخواھی را سرکوب سازند و 

.یا حرکت اصالح طلبانھ ای را خنثی کنند

گرانبھا برای امپریالیسم یک چنین نھادی، ابزاری بسیار 
و ارتجاع بود و کلیۀ نیروھای ارتجاعی علیرغم 
تضادھایی کھ با روحانیت داشتند بھ حمایت از آن نیز 

بھ این ترتیب بود کھ وزیر مختار روس بھ .برمی آمدند
دادن الماس ھدیھ می داد و امام انفیھامام جمعھ تھران 

می نوشت  و جمعھ ھم بھ لرد پالمستون نامۀ فدایت شوم
پشتیبانی او را از دین و دولت خواستار می شد و پادشاه 

بھ تحریک انگلیستان )یکی از والیات ھندوستان(اود 
بخش عظیمی از دارایی خود را وقف تحصیل طالب 
شیعھ کرد کھ توسط عمال انگلیس بھ مراجع دینی 

١٩٠۵پرداخت می شد و سفیر انگلیس در ایران در سال 
را علت اصلی روابط حسنھ خود با مالیان این موقوفھ 

بھ طور کلی می توان گفت اکثریت عظیم .می خواند
مالیان طراز اول، مواجب گیر دولت ھای استعماری 
عمده نیز بودند و این حمایت بھ ویژه در مقاطع اوج 
گیری جنبش ھای آزادیخواھانھ زحمتکشان تشدید می 

است کھ این نھاد گردید و تنھا بھ شکرانۀ این حمایت ھا 
پوسیده تا بھ امروز دوام آورده است و بھ این ترتیب بود 
کھ مالیان تبدیل بھ دالل و چماق امپریالیسم و ارتجاع در 

:چند نمونھ بیاوریم.ایران گشتند

اولین نمونۀ آشکار خیانت مالیان بھ ملت ایران و نوکری 
امپریالیسم را در عھد فتحعلی شاه و در رابطھ با جنگ

عباس .ھای عباس میرزا با روسیان مشاھده می کنیم
او درواقع .میرزا یکی از سران اصالح طلب قاجار بود

یکی از اولین کسانی بود کھ بھ تأسیس چاپخانھ و چاپ 
کتب و نشریات در ایران دست زد و شاگرد برای 
تحصیل بھ اروپا فرستاد و بھ اصالح سیستم قضایی 

ناصالح بر مسند قضاوت پرداخت و از نشستن مالیان
جلوگیری کرد؛ ولی مھمترین کار او کوشش جھت 

طبیعی است کھ مالیان .اصالح و مدرن کردن ارتش بود
دشمن او بودند و در جنگ ھای اروپا با امپریالیسم 

کھ بھ شکست ھای ایران و انعقاد پیمان ھای (روسیھ 
آشکارا بھ خیانت )گلستان و ترکمانچای انجامید

داستان کامل این خیانت ھا ھنوز بھ طور دقیق .دبرخاستن
و کامل روشن نشده است و انجام تحقیقات تاریخی در 
مورد آنان در تاریخ مدون ثبت نشده است،  کھ خود 

حامد الکار، کھ خود از .مشتی است نمونۀ خروار
ھواداران پروپا قرص مالیان ایران بوده است در این 

:مورد می نویسد

ا خان ھای مرند کھ بھ دالیل شخصی نسبت میر فتاح ب«
بھ عباس میرزا نظر خوشی نداشتند توطئھ کردند کھ 
تبریز را بھ یک فوج از نیروھای درحال پیش روی 

و روس ھا بھ قولی کھ بھ آن ھا داده ...روسی تسلیم کنند 
بودند وفا کردند و او را بھ حکومت آذربایجان اشغال شده 

حامد(»...تزار خطبھ خواند او بھ نام.منصوب کردند
) .الکار ، دین و دولت در ایران ، فصل پنجم
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این کھ چنین خیانت ھایی تنھا مربوط بھ میرفتاح نبوده 
بلکھ برعکس کل مالیان در آن دخیل بودند، از این جا 
روشن می شود کھ عباس میرزا بعد از این واقعھ بھ 

نوشت و بھ او دستیار خود ابوالقاسم قائم مقام نامھ ای 
قطع کند»علما«دستور داد کھ بھ کلی ارتباط خود را با 

خود را از کثافات آن ھا مبری کند و در عوض با «و 
علما دیگر مفیدتر «:»مردان الیقی طرح دوستی بریزد

از یابو ھای پرخوری کھ وظیفۀ دویدن شان را فراموش 
».کرده اند نیستند

خفھ کردن کوشش تالش ھای مالیان را در سرکوب و 
ھای اصالح طلبانۀ امیر کبیر و بعد از او را قبال توضیح 
دادیم و ارتباط آن را با سیاست ھای انگلیس و روس فاش 

.ساختیم

بعد از آن ھا می رسیم بھ جنبش ھای دھقانی دوران 
بحران اقتصادی عظیمی کھ از .سلطنت ناصر الدین شاه

گفت بالفاصلھ می توان (اوایل سلطنت ناصرالدین شاه 
آغاز گشت قحطی، گرسنگی، )پس از عزل امیر کبیر

خانھ خرابی، شیوع وبا و طاعون را بھ دنبال داشت، و 
و این بھ نوبۀ خود جنبش .ھمھ را در مقیاسی بس عظیم

ھای عظیم دھقانی را علیھ مالیان مفتخوار، تیول داران و 
جنبش.حکام محلی و حکومت مرکزی بھ دنبال آورد

کھ تحت پوشش ایدئولوژیک مذھب یابی بھ پا ھایی
و (خاستند و از شدت وحدت شان سلطنت بھ خود لرزید 

ھمچنین مالیان؛ جنبۀ ضد مالیی جنبش را از پوشش 
و با آن کھ ناصرالدین )ایدئولوژیک آن می توان دریافت

شاه خیال داشت کھ برنامۀ امیر کبیر را در زمینھ جدایی 
د، برای سرکوب این جنبش، دولت از مذھب ادامھ دھ

سلطنت چون ھمیشھ، بھ مالیان روی آورد چرا کھ بھ 
چماق و تکفیر آنان نیاز داشت و ھم مالیان بھ سلطنت، 
چرا کھ بھ نقد، آن چنان آبروباختھ بودند کھ از چماق 

و مالیان نیز برای .تکفیر بھ تنھایی کاری ساختھ نبود
.ی کردندمدتی از نق زدن پشت سر درربار خوددار

جنبش دھقانی بابیھ درواقع نقطۀ عطفی در قدرت گیری 
بعد از آن بود کھ قدرت مالیان در اوج .بیشتر مالیان

خود قرار داشت و آن قدر قدرت سیاسی و اقتصادی در 
دستانشان متمرکز گشت کھ سلطنت در مقابل شان عاجز 

قدرت اقتصادی مالیان را در دوران ناصرالدین . (بود
).در فصل ھای بعدی بررسی خواھیم کردشاه را 

از نقش مالیان در انقالب مشروطیت می گذریم کھ 
داستان آن مفصل است و بحث جداگانھ الزم دارد کھ 

ھمین را بگویم کھ زمانیکھ در اثر نھضت .خواھد آمد
مجاھدین مشروطھ خواه، دستگاه سرکوب دولتی از ھم 

ای اسالمیھ پاشیده بود، طالب چماق بھ دست انجمن ھ
منشأ ایجاد و تکوین طالب چماق بھ دست را نیز بعداً (

وابستھ بھ مشروعھ خواھان، وظیفۀ )خواھیم آورد
سرکوب و ایجاد جّو ارعاب را مخصوصاً در آذربایجان 

کھ (البتھ این انجمن ھای سراپا اجتماعی .بھ عھده گرفتند
در )کلیۀ جناح ھای مالیان از آن ھا حمایت می کردند

مقابل جنبش آزادیخواھان یارای مقاومت نداشتند و موقتاً 
از میان رفتند، ولی بعد از زمانی کھ ارتش و دژخیمان 
تزار روس برای سرکوب جنبش مشروطیت وارد 
آذربایجان شد این انجمن ھا بار دیگر زنده شدند و دست 
در دست قزاقان تزاری بھ سرکوب آزادیخواھان 

از کسروی در این مورد می فعالً یک جملھ.پرداختند
:آوریم

و سپاه دیگری از روس ھا از تفلیس رسید و از ...«
فردای آن روز دژخویی ھا آغاز گردید و دشمنان 
مشروطھ کھ از چند سال باز دل از کینۀ آزادیخواھان 
داشتند فرصت یافتھ و بھ کینھ جویی ھای وحشیانھ 

نیکی از خود تبریز اگر در تاریخ مشروطھ نام .پرداختند
بھ یادگار گذارده است این وحشی گری ھای مالیان و 

احمد (».پیروان ایشان آن نام نیک را لکھ دار گردانید
بھ ).٨۶، ص ٢۵٣۵کسروی، زندگانی من ، چاپ 

طوری کھ از شواھد تاریخی بر می آید امپریالیسم روس، 
مدتھا قبل از آغاز نھضت مشروطیت و با آغاز پیدا شدن 

ش ھای آزادیخواھانھ در آذربایجان بھ تشویق و گرای
تقویت، و تا آن جایی کھ ممکن بود بھ سازماندھی مالیان 
پرداختھ بود و از ھر سو کھ می توانست بھ شیعی گری 

مثالً کسروی در خاطرات خود مربوط بھ .دامن می زد
چندین  سال قبل از انقالب مشروطیت در مورد مدرسھ 

:سدطالبیۀ تبریز می نوی

یک دستھ نیز طلبھ ھای ایروانی می بودند کھ چون ...«
از بستگان روس شمرده می شدند اختیار مدرسھ را در 

این مدرسھ ھا داستان ھایی داشتند کھ .دست می داشتند
"حامیان شریعت"این طلبھ ھا .این جا جای نوشتن نیست

می بودند کھ اگر کسی را مست یافتندی بھ مدرسھ کشیده 
و یک ...اگر جوانی بھ زنی نگاه کردی .زدندیبسیار
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طلبھ او را دیده بودی ھمین بس بودی کھ طلبھ ھا بیرون 

»...ریزند و او را بگیرند و تا می توانند بزنند 

بعد از انقالب اکتبر و خارج شدن ارتش روسیھ از 
آذربایجان کھ ھمزمان بود از نھضت دمکرات ھا و 

و (ش عثمانی با پشتیبانی آلمان خیابانی در آذربایجان، ارت
بھ )حتی انگلیس کھ در جنگ دشمن خونی عثمانی بودند

.اشغال آذربایجان پرداخت تا خأل حاصل شده را پر کند
کسروی در رابطھ با طرز عمل آن ھا در سرکوب 

:دمکرات ھا می نویسد

پدید می "اتحاد اسالم"عثمانیان ھر کجا می رسیدند «
نی کھ افزاری در دست آلمان می بود دولت عثما.آوردند

پس دامن زدن بھ »...خود اسالم را افزار گردانیده بود 
شیعی در واقع »نھضت ھای«آخوندیزم و بھ راه انداختن 

یکی از حربھ ھای مؤثر کلیۀ نیروھای ارتجاعی جھت 
سرکوب یا خفھ کردن و عقیم گذاشتن آزادیخواھی بوده 

ی بھ این سادگی از آن حربھ ای کھ ارتجاع جھان.است
با نمونۀ دیگری از این .دست برنداشتھ و نخواھد داشت

یعنی سقوط ١٣٢٠جریان در سال ھای پس از شھریور 
.رضا شاه روبھ رو ھستیم

در زمان رضا شاه با استقالل دولت مدرن بورژوازی در 
ایران حرکتی کھ در جھت جدا کردن دولت از مذھب از 

البتھ .ود، تقریباً بھ انجام رسیدمدت ھا پیش آغاز شده ب
برخالف آن چھ شھرت داده اند دولت رضا شاه ضد 

جدا کردن دولت از مذھب و جلوگیری از .آخوند نبود
مداخلۀ مالیان در امور دولتی بھ معنای نابودی مذھب 
نیست و در خارج  چارچوب آن، دولت رضا شاه از تشیع 

در آن برھۀ و مالیان حمایت می کرد وبھ احتمال قوی
جلو گیری از مداخلۀ آخوندھا در (زمانی، ھمین سیاست 

)سیاست بھ موازات حمایت از فعالیت ھای مذھبی آنان
کما.تنھا راه حفظ مالیان و مذھب، ھر دو می بوده است

این کھ اکثریت عظیم مالیان مخالفتی از انتقال سلطنت بھ 
ھیم بلکھ برعکس ھمان طوری کھ خوا.رضا خان نکردند
درواقع بخش عمدۀ مسائلی کھ مالیان .دید حمایت کردند

در رابطھ با دوران رضا شاھی، از آن شکایت می کرده 
اند ربطی بھ سیاست ھای دولت ندارد، بیانگر این است 
کھ این جماعت تا چھ حدی در میان مردم منفور شده 

شکایت می کند »کشف األسرار«مثالً خمینی در .بودند
ن رضا شاه تاکسی ھا مال سوار نمی کردند کھ در دورا

ولی بھ ھر !باید پرسید کھ رضا شاه چھ گناھی دارد

طریق از دست دادن قدرت سیاسی و آزاد شدن مردم از 
یوغ مالیی، و ابراز تنفر آنان از مالیان، بر آن ھا گران 

واقعیت این است کھ آن ھا در دوران رضا شاه کینھ .افتاد
حال آن کھ افول آن ھا ھمان .شتندای سخت در دل انبا

طوری کھ خواھیم دید از انقالب مشروطیت آغاز گشتھ 
بوده زمانھ آن ھا را محکوم کرده بود و از چشم رضا شاه 

البتھ اعتراض چندانی نکردند .و قدرت دولت او می دیدند
بلکھ تنھا  کینھ روی کینھ انباشتند و بھ خرابکاری ھای 

ابکاری ھایی کھ بعدھا در باره زیر جلکی پرداختند، خر
شان صحبت خواھیم کرد و ھمچون زھری بود کھ بھ 

.طور مدام بر پیکر جامعھ تزریق می کردند

با سقوط رضا شاه و بلند شدن نھضت ھای کارگری و 
آزادیخواھانھ در سراسر ایران، بار دیگر سلسلھ جنبانان 
سیاست ھای استعماری در ایران بھ حربۀ دیرینھ خود 
.یعنی دامن زدن بھ آخوندیزم لجام گسیختھ متوسل شدند

فشار و عجلۀ آن ھا بھ قدری زیاد بود کھ مالیان خودشان 
ولی بھ زودی سر نخ قضیھ .در ابتدا ھاج و واج ماندند

از انقالب مشروطیت (عقده ھای پنجاه سالھ .دستشان آمد
آخوندیزم لجام .بھ یک باره منفجر شدند)بھ آن طرف

ھ و جنایات شیوه دار مالیان علیھ آرادیخواھان از گسیخت
البتھ .است٢٠مشخصات ویژۀ سال ھای بعد ازشھریوز 

شاید امروز، از جنایات فداییان اسالم تنھا قضیۀ احمد 
بلھ سرنخ آن بھ دست (خمینی »امت«کسروی بھ دست 

در خاطره باشد و بی شک ضروری است )خمینی بود
.مفصلی تدوین و منتشر گردندکھ در این زمینھ مقاالت 

کسروی کھ خود شاھد شکل گیری قدرت مجدد مالیان در 
سال ھای پس از شھریور بیست و یکی از قربانیان آن 
بود در مورد منشأ شکل گیری قدرت آخوندیزم می 

:نویسد

مالیان "کوشش شان بر آنست کھ "دستھ بد خواھان "«
شھ مایۀ کھ سرچشمۀ گمراھی و نادانی مردمند و ھمی

نابسامانی کشور می باشند از نیرو نیافتند و دستگاه آنان 
نمایش ھای پست محّرمی ...شکوه خود را از دست ندھد 

کھ در دیدگاه بیگانگان نشان وحشی گری این توده است 
»از رواج خود نکاھد

مالھا کھ بسیار کم شده و از نیرو افتاده و خودشان گمان «
قمھ .ن آن ھا را باز گردانیدندبازگشت نمی داشتند، اینا

زنی و زنجیر زنی و دستگاه رسوای محّرم کھ از میان 
رفتھ بود و فراموش می شد، آن را دوباره بھ یادھا 
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چادر زنان کھ با رنج ھای .انداختند و دوباره میدان دادند

بسیاری برداشتھ شده بود، اینان یک مالیی را با نیرنگ 
دوباره چادر را از نجف آوردند و با دست او

این کارھا، کارھایی است کھ در این سھ ...بازگردانیدند 
سال و نیم با دست فروغی، ساعد، و دیگر ھمدستان 
ایشان انجام گرفتھ و ما دیدیم و بدخواھی آنان را بھ کشور 

»....شناختھ ایم

ما نشان دادیم کھ مردک گردن ستبری کھ خود را سید «
وی این کھ من کور مادر زاد محمد علی می نامید بھ دع

می بودم و امام حسین بھ من شفا داده با داره ھا می رود 
و شھر بھ شھر می گردد و گدایی می کند و آقای ساعد 

با نمره و (در زمان نخست وزیری خود نوشتۀ رسمی 
معجزه "بھ دست او داده کھ )مارک شیر خورشید

ن گاه و آ"حضرت عباس را دربارۀ او بھ راست داشتھ
بھ کارکنان دولت سفارش کرده کھ در ھنگام عبور، ھر 

»...نوع  مساعدت و کمک با ایشان نموده 

امسال در محّرم، وزارت جن ، دستگاه شیعی گری ...«
را در چید کھ چھ در تھران و چھ در دیگر شھرستان ھا 

؛ اینک نسخھ ای از بخشنامھ »روضھ خوانی برپا گردانید
:ای در ھمان زمینھ

نظریھ این کھ مقرر است کھ در ایام محّرم در قسمت از 
طرف قاضی لشکرھا روضھ خوانی ھا بھ عمل آید 
بفرمایش رئیس پادگان متمنی است قدعن فرمایند در 
روزھایی کھ بعداً تعیین و ابالغ خواھد شد تمام نفرات و 

در مجلس روضھ خوانی حضور ...افسران جز قسمت 
»بھ ھم رسانند

اگر در وزارت جنگ اوضاع چنین بوده است، و البتھ 
در سایر ادارات دولتی چگونگی اوضاع را می توان 

:حدس زد

مثًال با–بارھا دیده ام گفتگویی کھ بھ میان می آید «
وزیر کشور و با نخست وزیر سخن از چیرگی مالیان و 
زشت کاری ھای آنان بھ میان می آمده و از پشتیبانی ای 

ا می نماید پرسش می رود چنین می کھ دولت از آن ھ
امروز سیاست جور دیگری است و باید راه : "گویند
.»"رفت

حال ھمان قضیھ را از زبان صادق ھدایت کھ خودش 
در جریانات بعد از شھریور بیست نقشی فعال داشتھ  

گرایانھ نگرش مادهبشنویم و از زمان تدوین شدن 
ک نوول تاریخ، این امر شناختھ شده ای است کھ ی

تاریخی خوب می تواند از ھزار سند گویاتر، و ارزش 
قطعۀ زیر محاوره ای .ھای تاریخی اش بیشتر باشد

است بین یک مال و یک حاجی بازاری جاسوس 
.انگلیس، در دوران بالفاصلھ بعد از شھریور بیست

حاجی، سیاست ھیئت حاکمھ و دولت انگلیس را برای 
:مال توضیح می دھد

راجع بھ مطلب بسیار مھمی با شما می خواستم«
ھمین سربستھ می گم کھ موقع بسیار .صحبت کنم

خودتان بھتر می ...وخیمیھ و باید دست بھ اقداماتی زد 
دانید کھ ایران بوی نفت می ده، یک جرقھ کافیست کھ 
آتش بگیره، برای جلو گیری از این پیش آمد ما محتاج 

اما تشکیل این .بھ ملت احمق و مطیع و منقا ھستیم
احزاب و دستھ ھایی کھ راه افتاده و دم از آزادی و 
منافع کارگری می زند و زمزمھ ھایی کھ شنیده می شھ 
خطرناکھ، خطر مرگ داره و نباید گذاشت کھ پشت 

باید دستگاه قدیم را .و تکانی بخورند...مردم باد بخوره 
...تقویت کرد

مردم ...ا بگممقصودم این کھ لب مطلب را بھ شم...«
باید گشنھ و محتاج و بیسواد و خرافی باقی بمانند و باید 

...مطیع ما باشند

اشتباه نکنید، ما نمی خواھیم شما بروید نماز و روزه «
مردم را درست کنید، برعکس ما می خواھیم کھ بھ اسم 

ما بھ اشخاص .مذھب آداب و رسوم قدیم را رواج دھیم
نی خوش باور احتیاج متعصب سینھ زن و شاه حسی

برای این کھ بھ مقصود برسیم باید ناخوش و ...داریم 
گشنھ و بی سواد و کر و کور بمانھ و حق خودش را 

ھیچ می دانید کھ ما بیشتر بھ گدا ...زما گدایی کنھ، 
احتیاج داریم تا گدا بھ ما چون ما باید تصدیق بدیم ، 

داده اعانھ جمع کنیم، و غصھ خوری بکنیم تا نمایش
...باشیم

حاال صالحھ کھ اقدامات رضاخان را پیراھن ...«
عثمان بکنیم و بھ او فحش بدھیم و ناسزا بگیم بای این 

...کھ بھتر بھ مقصود برسیم

بھ شما خاطر نشان می کنم کھ فقط بھ وسیلۀ شیوع «
خرافات و تولید بلوا بھ اسم مذھب می توانیم جلوی این 
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طرف ھمسایھ شمال بھ این جا جنبش ھای تازه را کھ از 

بعد ھم یک نّره غول برایشان می .سرایت کرده بگیریم
پس...تراشیم تا این دفعھ حسابی پدرشان را دربیاره 

وظیفۀ شما رواج دادن قمھ زن بافور خورده، جن 
گیری، روضھ خوانی، افتتاح تکیھ و حسینیھ، تشویق 

ید با.آخوند و چاقو کش، و موعظھ علیھ کشف حجاب
ھمیشھ این ملت را بھ قھقرا برگردانید و متوجھ عادات 

سیاست این طور .و رسوم دو سھ ھزار سال پیش کرد
اگر ناخوش می شند، جن گیر و دعا .اقتضا می کند

چرا دوای فرنگی بخورند کھ جگرشان .نویس ھست
بھ خصوص فراموش نکنید و شھرت ...داغون بشھ؟ 

ھم سینما، تئاتر، قاشق بعد.ھایی بر ضد روس ھا بدید
و چنگال، ھواپیما و اتوموبیل، و گرامافون را تکفیر 

در این قسمت دیگر خودتان استادید و مثل دفعۀ .کنید
قبل کھ شھرت دارید رادیو ھمان خر دجالھ، کھ یک 
چشم پیشانی داره و از ھر تار سیمی ھزاران صدا میده، 

نماز، بی دینی زمان رضا شاه را تقبیح بکنید، چادر
چادر سیاه و عمامھ را بین مردم تشویق و در صورت 

»...از معجزۀ سقاخانھ غافل نباشید.لزوم توزیع بکنید

و رابطھ ای کھ در باال بیان کردیم یک رابطھ دو سویھ 
مالیان نیز در ھنگام احساس خطر از جانب .بود

مبارزات آزادیخواھانھ بھ دامن حکومت و استعمار پناه 
و علیرغم ترسی کھ از حکومت مرکزی قوی می بردند 

و از استقرار امپریالیسم داشتند غالم بی چون و چرای 
ھمان مالیانی کھ برای جلوگیری از قدرت .آن می شدند

گیری شاه از جبھۀ ملی و مصدق پشتیبانی می کردند 
آیت هللا کاشانی و آیت هللا .عاقبت خواستار کودتا شدند
.مرداد استقبال کردند٢٨ی بروجردی ھر دو از کودتا

آیت هللا بروجردی حتی در دعوتی کھ جھت کودتا بھ 
.عمل آورد انجام کودتا را وظیفۀ دینی شاه خواند

متأسفانھ در شرایط ترور و خفقان بی سابقھ ای کھ 
امروز برابر آن حکم فرماست امکان دسترسی بھ اسناد 

رای ما و مدارکی کھ می باید در این زمینھ ارائھ شود ب
.موجود نیست

برخورد مالیان با رضا شاه و کودتای او نیز عیناً ھمین 
طور بود کھ رضا خان خودش قبل از انجام کودتا و 
تغییر سلطنت، با مراجع تقلید در قم مشورت کرده بود 

جایگاه مبارزات «در این زمینھ رجوع کنید بھ کتاب (
زمان و در ھمان )از سازمان پیکار»روحانیون ایران

از نجف برای او تمثالی از علی ابن ابی طالب 
ھمراه با نامھ ای میرزا حسن نائینی مرجع .فرستادند

تقلید وقت نامھ ای پر از تملق و چاپلوسی و مدح و ثنای 
رضا خان و طلب موفقیت برای او و البتھ طلب عنایات 

" .آن مقام منیع"و توجھات 

امھ را این جا برای جلوگیری از دراز شدن مطلب متن ن
.نمی آوریم

حسین مکی داستان تمثال را ھمراه با متن کامل نامۀ 
تاریخ (مرجع تقلید بھ رضا خان بھ چاپ رسانیده است 

).٢۴سی سالھ، جلد سوم، ص 

علت این کھ این نھاد متحجر، انگل، پوسیده و خود 
کھ منافع مرتجعانھ و جنایت کارانۀ خود را (مرکز بین 

تاکنون تداوم یافتھ )ی گذاشتھ استورای ھر چیزی م
کھ البتھ الزم و (است و قدرت و استقالل خویش را 

بھ .حفظ کرده است، دقیقاً ھمین است)ملزوم یکدیگرند 
نظر می رسد کھ در ایران برای حفظ سلطۀ ارتجاع یک 
چنین نھادی ضروری بوده است وگرنھ اینان مدت ھا 

در زمان شاه .ودندپیش بھ زبالھ دان تاریخ ریختھ شده ب
سلطان حسین صفوی نفرت مردم از استبداد مالیی و 
فساد و جنایات و کثافات آن بھ حدی رسید کھ داوطلبانھ 
حکومت محمود افغان بدین سبب توانستند اصفھان را 

جھت )چھ از مردم و چھ از ارتش(فتح کنند کھ احدی 
دفاع از اصفھان انگشت بلند نکردند؛ سپس سپس 

شیخ .جسورانھ بھ قلع و قمع مالیان پرداختنادرشاه
اموال اوقاف و .االسالم ھا و سران مالیان را خفھ کرد

محکمھ ھای شرع را .کلیۀ اموال آنان را غارت کرد
برچید وکلیۀ اختیارات سیاسی و اجتماعی و مزایای 

حتی خیال داشت مکتب خانھ .ویژۀ آنان را حذف کرد
تاریخی حاکی از آنست کھ ھا را نیز تعطیل کند شواھد 

مردم با شادمانی و رضایت از این سیاست ھا استقبال 
خشم عمومی نسبت بھ «مورخین می نویسند کھ .کردند

علما کھ شاه سلطان را احاطھ کرده بودند بھ نادر شاه 
».امکان داد کھ جسورانھ اوقاف را غارت کنند

ه ولی این نھاد پوسیده بھ طور معجزه آسا دوباره زند
یعنی آن را زنده کردند و در این رابطھ می باید .گشت

.آقا محمد خان قاجار را شاه اسماعیل ثانی نامید
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٥٩
در زمان نادر شاه و بعد از آن سران مالیان بھ نجف 
عراق مھاجرت کردند و در آن جا پوشش ایدئولوژیکی 

و آن .برای حفظ دم و دستگاه خویش فراھم کردند
.بود)شیعھ اصولی(ر مقابل د)شیعھ اخباری(پوشش

می گفتند دیانت از سیاست جدا است و وظیفۀ مالھا 
پوششی)شبھ لیبرالی (این گرایش .ارشاد و تعلیم است

خالصۀ کالم حضرات .برای حفظ آن دم و دستگاه گشت
از گذشۀه ظالمانھ خود توبھ کردند و در .موش شدند

.سوراخ گشتند

ر ازھم پاشی ملوک بعد از مرگ کریم خان بار دیگ
دولت مرکزی بھ .الطوایفی در ایران شدت گرفت

حکام و تیول داران برای جلوگیری از .تالشی افتاد
تشیع «انفجار ریشھ ای جامعھ بار دیگر دست بھ دامن 

قاجاریان در این زمینھ از ھمھ پیگیر تر .شدند»اصولی
بودند و ھم خود آنان بودند کھ باألخره در امر احیای 

معروف است کھ آقا .ولت مرکزی قوی موفق شدندد
محمد خان قاجار ھنگام تاج گذاری از قبول تاج نادر 
شاه امتناع کرد، ولی شمشیر مقدس وقف شاه اسماعیل 

را بھ کمر بست و عھد کرد آن )مؤسس سلسلۀ صفوی(
شمشیر مقدس را ھمانند صاحب اولی آن در دفاع و 

و )اصولی(شیعھ .حمایت از مذھب شیعھ بھ کار برد
.قشری بار دیگر مذھب رسمی کشور اعالم شد

معروف است کھ ھگل در جایی گفتھ بود کھ تمام وقایع 
این دیدگاه ھگل در .مھم تاریخی دوبار تکرار می شوند

رابطھ با تطور تشیع بھ عنوان مذھب رسمی ایران 
آقا محمد خان سلسلۀ .مصداق عجیبی پیدا کرده است

مثل(ای تشیع و دفاع از تشیع بنیان گذارد خود را بر مبن
، در زمان فتحعلی شاه آخوند بازی و )شاه اسماعیل

ارادت خالصانھ و بی چون و چرای سلطان بھ مذھب و 
مالیان بھ اوج خود رسید و مقدس مآبی سلطان حد و 

سلطان بعدی ).مثل شاه تھماسب(مرزی نمی شناخت 
ھ ترویج صوفی محمد شاه از تشیع روی گردان شد و ب

مثل شاه اسماعیل دوم کھ بھ سنی گری (گری پرداخت 
بعد دوران امیر کبیر می رسد و کوشش ).روی آورد

برای جدا کردن سیاست از مذھب و قوی کردن دولت 
بعد از خاتمھ یافتن این ).شاه عباس(مرکزی مثل 

سیاست دوران اعتالی  روز افزون قردت مالیان و 
تنھا .ن کشورآغاز می شودخانھ خرابی روز افزو

ناموزونی چشم گیر در این میان ناکامی نسبی امیر کبیر 

این بھ علت ورود عامل .درمقایسھ با شاه عباس است
جدید یعنی امپریالیسم بھ صحنھ و تقویت ھمھ جانبۀ 

.ارتجاع بود

و این بحث نھ فقط از نظر تئوریک و تاریخی بلکھ از 
مالیان این .ان استنظر عملی نیز حائز اھمیت شای

مملکت تاکنون بیش از یک بار آن چنان مفتضح و 
منفور و بی آبرو شده اند کھ دیگر نمی توانستند در میان 

ولی دوباره ترکیبی از دو عامل آنان .مردم سربلند کنند
.را نجات داده و برای روز مبادا ذخیره کرده است

جدید پوشش ایدئولوژیکی شبھ لیبرالی و حاکمیت حکام 
رادیو آزاد .و امروزه ھمین روند قابل مشاھده است

اسالم «ایران صدای ارتشبد آریانا دائم صحبت از 
در مقابل اسالم دروغین خمینی می کند، ولی »راستین

بدتر از ھمھ شورای مقاومت ملی است کھ بسیاری از 
نیروھای چپ نیز در آن حضور دارند و برنامھ اش 

و این دقیقاً ھمان .ی استجمھوری دمکراتیک اسالم
پوشش و حمایتی است کھ مرتجعین دستار بند بعد از 
سقوط شان بھ آن نیاز خواھند داشت و مالیان کھ خود 
چیزی جز دالالن ارتجاع نیستند بھ نوبۀ خود بھ داللی 

.آخوندھای بی عمامھ نیاز خواھند داشت

برای مطالعھ مفصل این کوششھا و عقیم ماندن آنان می *
:توان بھ کتب زیر مراجعھ کرد

اندیشھ ترقی، اثر فریدون آدمیت ، فصل سوم -١

افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر –٢
نشده دوران قاجار ، اثر فریدون آدمیت و ھما ناطق ، 

.بخش ھفتم

میرزا (کتاب جدید منتشر نشده خانم ھما ناطق –٣
.یمتی در این زمینھ استمنبع بسیار ذیق)رضای کرمانی
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٦٠
گام بھ گام تا «بھ بھانۀ انتشار ویدیویی با عنوان 

*»شھروندیار«از سایت »سندیکاھای آزاد

فھرستبازگشت بھ 

در ایران تعداد بی شماری سندیکا وجود ندارد، چھ خوب 
بود معلوم می شد کدامیک از سندیکا ھای موجود مبتکر 

گام بھ گام تا «یعنی پروژه .پروژه سندیکا سازی ھستند
توسط کدام گرایش »سندیکاھای آزاد کارگری در ایران

سندیکای شرکت واحد، .شناختھ شده تبلیغ می شود
سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای نیشکر ھفت تپھ، 

؟ در ھر حال از جملھ ...ھیئت موسس سندیکا یا 
شورھای غربی با ایران از موضوعات اساسی در تفاھم ک

بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، یکی، و یا یکی از 
.مھمترین ھا ھم ھمین موضوع تشکالت کارگری است

پروسھ تفاھمات را »آی ال او«بدون حل این موضوع 
شرکت ھای فراملیتی خواھان تضمین .تائید نخواھد کرد

کالت سرمایھ گذاری ھایشان ھستند و در ایران بدون تش
کارگری، ھر لحظھ خطر شورش ھای کارگری و 

باید ظرفی برای مذاکره، و .مصادره کارخانھ وجود دارد
وجود داشتھ »چانھ زنی«بھ قول خود سندیکالیست ھا 

باشد، و این ظرف از نظر کشورھای غربی ھمان سندیکا 
آن ھا نھ از سر دلسوزی برای کارگران و تشکل .است

سر نگرانی پتانسیل انقالبی یابی کارگران بلکھ از
کارگری بھ دنبال ساختن رھبر برای جنبش کارگری 
ھستند و نقداً ھم رھبران شناختھ شده خود را آماده قرار 

در قسمتی (دادن در مرکز این رھبر سازی ھا کرده اند 
از این ویدئو بھ صراحت توضیخ داده می شود کھ 

).سندیکا جلوی شورش کارگران را می گیرد

ز نظر کمپانی ھای فراملیتی ھیچ تشکیالتی مطلوب تر ا
از تشکل سندیکایی برای کارگرن نیست و جمھوری 
اسالمی نیز اگر نھ بھ طور رسمی اما در عمل فعالیت این 

پروژه بی خطر .نوع تشکالت را بھ رسمیت شناختھ است
جمع آوری امضا و نظایر آن کھ تا مرز مذاکره با وزیر 

جلس ھم می رود نمونھ ای از این ابراز کار و نماینده م
ظاھراً گرایشات رفرمیستی در توافق غیر .رضایت است

بھ سوی شکل »گام بھ گام«رسمی با جمھوری اسالمی 
گیری رھبری نوپایی کھ کنترل آن در دست نھادھای 
امپریالیستی در بیرون و رفرمیست ھای مماشت جو در 

پیشروان داخل است در حال پیشروی می باشند و 
کارگری در اوج افتراق و سردرگمی، یا از سر ناآگاھی 

و ناشی گری، مکمل این پروژه ھستند و یا با خرده کاری 
ھای ھمیشگی خود، راه را برای پیشَروی این پروژه 

جنبش کارگری در ایران ھمچنان در .ھموار می کنند
بحران و غیبت رھبری انقالبی بھ سر می برد و 

می روند تا رھبری جنبش »م بھ گامگا«رفرمیست ھا 
نیروی عظیم .کارگری برای دور آتی را بھ دست گیرند

بالقوه سرنگون کننده حکومت سرمایھ داری ایران اکنون 
می رود تا تحت رھبری رفرمیسم مماشات کننده با 

سرگردانی .سرمایھ داری دچار ایست و توقف شود
ن وضعیت را فعالین کارگری و ندانم کاری ھای آن ھا ای

گرایش کمونیستی کارگران فرصت .تشدید کرده است
چندانی ندارد، اگر باز ھم تعلل کند و نتواند از طریق 
اتحاد عمل ویژه ای تدارک حزب پیشتاز انقالبی را ببیند، 
با عرض معذرت باید با چشمان خود نظاره گر ضربھ 
اساسی بھ جنبس کارگری باشند و خود را در تعویق یک 

تاریخی در خیزش انقالبی طبقھ کارگر مقصر دوره
.بدانند

فرصت کم است، پیش بھ سوی تشکیل حزب پیشتاز 
.انقالبی 

علیرضا بیانی

١٣٩٢دوم فروردین 

*
http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJ
UCb4

http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJUCb4
http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJ
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٦١
انقالب

فھرستبازگشت بھ 

انقالب از دید مارکسیستی، !با درود و خستھ نباشد 
.انقالب بورژوا دموکراتیک و انقالب سوسیالیستی است 

ارنست مندل در دولت ابزار چیرگی طبقاتی مطرح می 
کند کھ انقالب اجتماعی حکومت یک طبقھ را جانشین 

و متضمن برکناری حکومت طبقھ ای دیگر می کند،
ھر انقالب .طبقھ حاکم پیشین از قدرت دولتی است

و در جای .اجتماعی با یک انقالب سیاسی ھمراه است
دیگر اضافھ می کند کھ اگر چھ ھر انقالب اجتماعی در 
ضمن انقالب سیاسی نیز ھست، اما ھر انقالب سیاسی 

انقالبی کھ صرفاً سیاسی.الزاماً انقالبی اجتماعی نیست
باشد تنھا شکلی از حاکمیت، شکلی از دولت یک طبقھ را 
از طریق انقالبی با شکلی دیگر از دولت ھمان طبقھ 

آیا انقالب -١با توجھ بھ گفتھ ھای فوق .تعویض می کند
در ایران یک انقالب سیاسی بود کھ قدرت از ۵٧سال 

یک طبقھ بورژواز باطبقھ دیگر بورژواز تعویض شد 
ابزار تولید دست نخورده باقی ماند و وشکل مالکیت بر

انقالب ۶٩یا بنا بھ تعریف در میلیتانت شماره 
مصر(در کشورھای عربی -٢ایدئولوژیک بود ؟ 

آیا نمی .بھ ھمین شکل قدرت تعویض شد )،تونس، لیبی 
شود گفت کھ در آن کشورھا نیز انقالب سیاسی یا 

نوشتھ ھای در کدام یک از -٣ایدئولوژیک اتفاق افتاد ؟ 
مارکس ازحکومت ھای استثنایی یا انقالب ایدئولوژیک 

سوال ٣صحبت کرده است؟ در صورت وقت لطفآ بھ 
.با تشکر از ھمگی شماھا.فوق پاسخ دھید

با درود بھ سروش گرامی و ممنون از طرح این پرسش 
ھا

در توضیحات ابتدایی شما از مفھوم انقالب، و وجھ 
کاستی ھایی وجود دارد کھ نتایج سیاسی و اجتماعی آن 

در این جا .حاصل از آن را تحت الشعاع قرار می دھد
سعی می کنم مختصراً یک جا بھ پرسش ھای مطرح شده 

.بپردازم بھ امید آن کھ مفید واقع شود

در واقع کل مسیر تاریخ این را اثبات می کند کھ در 
را بھ»قدرت سیاسی«، طبقھ ای کھ »گذشتھ«انقالبات 

و »قدرت اقتصادی«چنگ می آورد، پیش از آن نقداً 
در واقع وجود  .معنوی جامعھ را بھ دست آورده بود

یک طبقۀ اجتماعی، زمینھ را برای »قدرت اقتصادی«
حتی یک مثال  .آن ھا مھیا کرد»قدرت سیاسی«کسب

تاریخی ھم وجود ندارد کھ نشان دھد طبقھ ای اجتماعی 
با وجود )١٩١٧انقالب اکتبر البتھ تا پیش از پیروزی(

پایگاه ضعیف اقتصادی و مادی، قادر بھ کسب قدرت 
اما انقالب سوسیالیستی تفاوتی بنیادین .سیاسی بوده باشد

با انقالبات سایر طبقات اجتماعی در گذشتھ دارد کھ بھ آن 
.می پردازیم

از دید مارکسیستی، امروز، یعنی در شرایطی کھ شیوۀ 
ری بھ یک شیوۀ جھانی مبدل شده، در تولید سرمایھ دا

نتیجھ تضاد میان رشد نیروھای مولد و مناسبات تولیدی 
بھ عنوان شرط عینی وقوع انقالب در مقیاس جھانی بھ 

ھر چند قانون رشد ناموزون (عنوان یک کل وجود دارد 
و مرکب بھ عنوان یک قانون مطلق، درجات مختلف 

ختلف دیکتھ انکشاف و شدت بحران را بھ کشورھای م
، انقالبی غیر از انقالب سوسیالیستی نمی تواند )می کند

»انقالب بورژوا دمکراتیک«.معنا و مفھوم داشتھ باشد
متعلق بھ آن دوره ای بود کھ ھنوز شیوۀ تولید پیشا 

وجھ غالب و )مثالً فئودالیسم در اروپا(سرمایھ داری 
شکلدست باال را داشت، بورژوازی نوپا کھ از بطن آن 

گرفتھ بود ظرفیت ھای خالقھ و مترقی خود را پُر نکرده 
بوده، در نتیجھ بھ موازات کسب قدرت اقتصادی، بھ 
انقالب سیاسی دست می زد تا دولت و مناسبات تولیدی 

اکنون دست کم پانصد سال است کھ .خود را مستقر سازد
نقداً )ابتدا تجاری و سپس صنعتی و مالی(سرمایھ داری 

حاکم، و مناسبات تولیدی آن بھ مناسبات غالب در بھ طبقۀ
بنابراین تاریخ مصرف و مفھوم .جھان مبدل شده است

چنین انقالبی از میان رفتھ است و اصوالً چنین چیزی 
آن چھ تحت عنوان انقالب و ناگزیر برای .متصور نیست

برھم زدن روابط سرمایھ داری موجود و ضرورتاً 
ل می گیرد، انقالب استقرار دولت کارگری شک

.سوسیالیستی است

انقالب سوسیالیستی، یک تفاوت بنیادین با سایر انقالبات 
پیشین دارد و آن این کھ نخستین انقالب در طول تاریخ 
خواھد بود کھ بھ شکل آگاھانھ و با برنامھ صورت می 
گیرد؛ یعنی تالش می کند کھ جامعھ را بھ شکل آگاھانھ و 

ھرچند وارد تمامی .تغییر شکل دھدمطابق با یک برنامھ 
جزئیاتی کھ بھ شرایط کنکرت و مشخص، و بھ 
زیرساخت ھای ماّدی در حال تغییر جامعھ بستگی دارد، 
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نمی شود، اّما دست کم بر پایۀ این برنامھ قرار دارد کھ 
جامعۀ بدون طبقھ چگونھ باید باشد و چھ طور می توان 

.بھ آن دست یافت

ۀ کارگری کھ قرار است برخالف در نتیجھ برای طبق
انقالبات پیشین سایر الیھ ھای اجتماعی، بھ نخستین 
انقالب آگاھانھ و بابرنامھ دست بزند، رابطۀ فوق از 

وارونھ است؛ بھ این معنا »سیاسی«و »اقتصادی«قدرت 
را کسب کند، تا پس »سیاسی«کھ ناگزیر ابتدا باید قدرت 

این .را پیدا کند»یاقتصاد«از آن امکان اعمال قدرت 
جاست کھ می توان گفت انقالب سیاسی می تواند بھ 

.انقالب اجتماعی منجر شود، ولی عکس آن بی معناست

بنابراین از نقطھ نظر مارکسیستی، وقتی صحبت انقالب 
در عصر کنونی بھ میان می آورد، معنای آن بی کم و 

این انقالب در دو وجھ.کاست انقالب سوسیالیستی است
این کھ طبقۀ .صورت می گیرد»اجتماعی«و »سیاسی«

کارگر قدرت سیاسی را تسخیر و سیادت دولت بورژوایی 
قوای مقننھ، مجریھ، قضائیھ، (را با تمام ارگان ھای آن 

ارتش، پلیس و دستگاه سرکوب و سازوبرگ تبلیغات 
از میان بردارد، بھ معنای انقالب سیاسی )ایدئولوژیک
ھمان ھدفی است کھ منطبق با خطوط این (خواھد بود 

.مانیفست، دقیقاً ماھیت کمونیست ھا را روشن می کند
ھدف فوتی و فوری کمونیست ھا ھمان است کھ ھمۀ «

متشکل کردن  :احزاب پرولتاری دیگر نیز دارند
پرولتاریا در قالب یک طبقھ، سرنگون کردن سیادت 

)»یابورژوازی، و تسخیر قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتار
بھ عالوه باید توجھ داشت کھ تسخیر قدرت سیاسی، یعنی 

سرمایھ داری و نھ تغییر شکل »دولت«درھم کوبیدن 
.»حکومت«

چنان چھ این وجھ بھ موفقیت طی شود، از آن پس شرایط 
دگرگونی ھا یا انقالب اجتماعی آغاز خواھد شد و این 

ھد جامعھ نیاز خوا»اکثریت«فرایندی است کھ بھ مداخلۀ 
.داشت

اکنون کھ مفھوم انقالب در عصر کنونی و وجھ سیاسی و 
اجتماعی آن روشن شد، باید در نظر داشت کھ انقالب 
سیاسی طبقۀ کارگر ھرگز خود بھ خود بھ پیروزی نمی 
رسد و ھر انقالبی، عنصر رھبری انقالبی را در دل خود 

بدون رھبری انقالبی، کھ تجسم آن حزب انقالبی .دارد
طبقۀ کارگر قادر بھ تسخیر قدرت سیاسی و بھ این است، 

این ھمان .اعتبار پیروزی انقالب سیاسی نخواھد بود
اثبات می ٥٧موردی است کھ بھ وضوح شکست انقالب 

برای سازماندھی انقالب، بھ یک ارگان رھبری، .کند
حزبی متشکل از .یعنی حزب پیشتاز انقالبی نیاز است

روشنفکران انقالبی کھ بخش پیشروی طبقۀ کارگر و
.ناگزیر اقلیت را تا مقطع اعتالی انقالبی تشکیل می دھند

»ممکن«در شرایط اعتالی انقالبی، این حزب اقلیت 
است از جانب طبقۀ کارگر بھ عنوان حزب خود پذیرفتھ 
شود، اگر صحیح ترین خط را با کم ترین اشتباه و 

ط اعتالی در شرای.بیشترین تأثیرگذاری پیش برده باشد
بھ حزب طبقۀ )مانند بلشویک ھا(انقالبی، اگر این حزب 

کارگر تبدیل شود، بھ آن معناست کھ بھ قول مانیفست، 
طبقۀ کارگر را بھ مثابۀ یک طبقھ حول برنامۀ خود 

در ایران، .متشکل کرده و آن را بھ قدرت می رساند
وجود داشتند کھ ھمگی با وجود »چپ«احزاب مختلف 

در میان کارگران، نھ از درون جنبش پایھ ھایی
کارگری، بلکھ بیرون از آن شکل گرفتھ بودند و بھ عالوه 

بھ .ھمگی کم و بیش سنن استالینیسم را یدک می کشیدند
این معنا کھ اصوالً بھ انقالب دمکراتیک، و نھ 
سوسیالیستی، معتقد بودند و پیرو ھمین موضوع، بسیاری 

را »مترقی«و »ملی«اتحاد با بخشی از بورژوازی 
تشویق می کردند یا در بھترین حالت طبقۀ کارگر را 

در نتیجھ .محدود بھ وظایف صرفاً دمکراتیک می نمودند
، ھیچ کدام از ٥٧در شرایط اعتالی انقالبی منتھی بھ 

طبقۀ .احزاب موجود بھ حزب طبقۀ کارگر تبدیل نشدند
ار کارگری کھ با برپا کردن اعتصابات وسیع، استقر

شوراھا بھ عنوان نطفھ ھای اولیۀ یک دولت کارگری در 
صحنھ حضور داشت، بدون ھرگونھ رھبری انقالبی در 

ھر چھ بود، رھبری سازشکار و .وسط معرکھ باقی ماند
در نتیجھ روحانیت .در تقابل با انقالب سوسیالیستی بود

شیعھ کھ ھمواره بخشی از ھیئت حاکمۀ پیشین بود، در 
یعنی .ھبری انقالبی، قدرت را قبضھ کردشرایط خأل ر

بورژوازی شاھنشاھی، این بار جای خود را بھ 
داد، و این یعنی صرفاً تغییر »آخوندی«بورژوازی جدید 

دولت سرمایھ داری «، بدون آن کھ بھ »حکومت«شکل
.خدشھ ای وارد شود

، یک انقالب سیاسی بود؛ اما نھ از ٥٧بنابراین انقالب 
قدرت از یک طبقۀ بورژوا با طبقۀ دیگر «این حیث کھ 

، بلکھ از این جھت کھ طبقۀ کارگر »بورژوا تعویض شد
این .در مرکز تحوالت برای کسب قدرت حاضر بود
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اصل در مرکز تعریف انقالب در عصر کنونی قرار 

از این گفتھ می توان نتیجھ گرفت کھ آن چھ در .دارد
وجھ انقالب مصر و تونس و غیره رخ داده است، بھ ھیچ

آن چھ رخ داده، فراتر از اعتراض و اما کم تر از .نیست
چرا کھ اوالً رھبری انقالبی و در نتیجۀ .انقالب است

طبقۀ کارگر بھ عنوان یک طبقھ در مرکز تحوالت برای 
کسب قدرت سیاسی حضور نداشتھ است و ثانیاً بھ دنبال 

ھ تغییر کرده است، بدون آن ک»حکومت«آن تنھا شکل 
سرمایھ داری وارد »دولت«کوچک ترین خدشھ ای بھ 

.شود

آرام نوبخت

اعتدال بھاری

در واپسین روز اسفند،

!در انتظار اعتدال بھاریم

!بھارا:پرسیدم

می آیی؟از چھ رو،

"!اعتدال بھاری "برای زایش :گفت

چھ جان سخت است،تو کھ میدانی،

!کوالک زمستانی

جھان ھستی،لیک،

!فصلی دیگر، بایدش

، ز خود،"زمستان "گذشت، 

!، بھ بار"بھار "تا کھ نشیند، 

وقتی آمدی،:گفتم

میمانی، تا ابد؟

مرا، ھدفی است دیگر،:گفت

...از آمدن

چرا؟:گفتم

گردی؟از پی چھ می

.با خودمرا عھدیست،:گفت

!بگو:گفتم

.دیگر طاقتیمرا نیست،

ھر کھ قدم نھد، در ره وصل،:گفت

!صبر و کوشش، بایدش

،"تابستان "کھ در پیوند با می آیم،

.رسیم"اعتدال پاییزی "بھ وصال 

،"خزان "ھمراه با پس آنگھ،

!، رویم"زمستان "بھ دیدار 

، با گذشت خود،"زمستان "و دگر بار، 

خود،"خواھر "بھ جایش را،

...دھد"بھار "

ارمغان سفر،:گفتم

با خود، چھ آوردی؟

آواز ھزاردستان را،:گفت

!آوای دل انگیز و شور مستان را

یایی،ؤتو زیبایی، تو ر:گفتم

تو دلبندی، تو عشقی،

....تو، آن اوج خیال انگیز انسانی

دگر چھ؟:گفتم
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٦٤ رویش جوانھ ھا را،:گفت

بوسۀ شکوفھ ھا را،

گلخند غنچھ ھا را،

!غوشی دریا و آسمان رااھم

دگر چھ؟:گفتم

!را"نان و گل سرخ : "گفت

را؟"آزادی "، با خود می آوری:گفتم

،"بھار آزادیم "من خود، :گفت

"!شور دل دادگیم "مظھر 

و تمام ھم تبارانش، کھ دلی داشتند، ماالمال "او "با یاد 
بھ زحمتکشان و رنجدیدگان جھان،بھار و"مھر "از 

، بر ھمھ باشندگان، کنشگران "جھانی -ایرانی "نوروز 
،فرخنده و"آزادی و سوسیالیزم "و کوششگران راه 

!خجستھ،باد

ستاره بھرنگی

:سردبیر

مازیار رازي

:همکاران این شماره

، مراد شیرینمازیار رازي، علیرضا بیانی، 
و ، آرام نوبختسارا قاضی، ناصر احمدي،

فعالین شبکۀ همبستگی کارگري

:پست الکترونیکی

contact@militaant.com

:نشانی وب سایت

www.militaant.com

از انتشار، بر نشریۀ میلیتانت هر ماه پس 
قرار می گیرد سایت روي وب

www.militaant.com

